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ŲRt DURY ŪKIS, T. KA^ 
RUŠEVIČIUSIRDR.

■U- ZAUNIUS IŠVA-

. YalhĮgiona^ X — 27 d.
. (Liet. Inf. Biuras). — Kitos 
pranešimu spalių, 23 dr Lie
tuvos “Užsienių Reikalų Mi
nisteris, Dr. Puryckis, -Lie
tuvos Atstovas Latvijoje, 
Dr, Zaunius ir Lietuvos Ats
tovas Londone, T. Naruševi
čius, išvažiavo' Rygon.

w ■

LIETUVOS GELŽKELIŲ 
’ . MĖNESINĖS PA-
‘ ■ ;JAM0 S.

Vašingtonas, X —- .27 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu rugpjūčio mėne
sio Lietuvos Gelžkelių paja
mų buvo 7,400;000 auksinų, 
Rugsėjo mėnesio 'šios rūšies 
pajamos pasiekė, net 7,600,- 
000 auksinų.

UŽSIENIUOSE ŠUVA. ___ _ _______
ŽIAVIMAS KAUNE. ; jaunuolių, kurie net savo

Vašingtonas, X — 27 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Kaune įvyko Lie
tuvos Atstovų Užsieniuose 
suvažiavimas.
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' Dabar Lietuvoj-- keliami 
protestų . protestai ir prieš 
lenini barbarybes Vijniuje ir 
prieš Hymanso projektus. į 
Amerikos Retuviai turf da- r 
bar nusiginklavimo išvaka
rėse" pakelti, savo balsų. Vi
suose susirinkimuose teestie 
išnešami protestai. , Kelti 
protesto masinius mitingus. 
Būkime jautrūs ir judrūs, 
kaip žydai, kurie už saviš
kius stoja kaip vienas, ku
rie prieš skriaudas tuoj rea
guoja.“

Amerikos Darbo Federa
cija karštai pritaria nusi
ginklavimo' konferencijai. 
Tos organizacijos centras ra
gino imi jas visuose miestuos 
še lapkr. 11 d. rengti demon
stracijas. Buvo žinių, kad 
daugelyje miestų tokios de
monstracijos įvyks. L. D. S. 
kuopas raginame susižinoti 
su tomis unijomis^ kurios 
rengiasi prie demonstracijų 
ar nepriimtų lietuvius-’-dar-- 

ir lenkų darinėjo projektus bininkus dalyvauti. Jei taip",
• .u . v-- « * • ‘ i* • J y • - . 1 • • i • 1 «■ *

„Amerikos Hetuviai dabar 
privalo; šujusti taip, kaip 
nekuomet.
i J prez. Hardingo sušauk
tų nuisginklavimo konferen
cijų didžiųjų valstybių dele
gatai jau pradeda rinktis. 
Kaikui’ie jąu atvyko, kiti 
jau plaukia per jūres. Šito
ji konferencija, kaip, išrodo, 
bus antra taikos konferenci
ja. Joje, kaip išrodo, didžio
sios tautos svarstys Rusijos 
klausimų ir kitų tautų, ku
rių reikalai dar nėra išrišti. 
Lietuvos likimas bus palies
tas. Taigi tai dabar lietuvių 
balsas turi būt pakeltas.

Jau ikšiol kaikuirios di- 
džiosios valstybės varėsi už 
surišimų Lietuvos su Lenki
ją. Tautų Lygos paskirta
sis Hymans, Belgijos užsie
nio reikalu ministeris, tarpi
ninkauti ginče Wp lietuvių • -
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tam ginčui išrišti ir vis krei
pė į tai, kad' tik Lietuva 
kaip nors pririšus^prie Len
kijos. O tuo tarpu lenkai 
Vilniuje pradėjo ‘ terorą 
prieš lietuvius. Nori isnai- 
kinti lietuvystę Vilniuje.
ąg-S-SBE ■ 1 'JR*. ■ J U...

tai tūoj sumobilizuoti būrius 
lietuvių4 maršuoto jų ir pri
rengti tam tikrus obalsius. 
Lapkričio 11 d. bus šventė. 
Tai būt gerai tų pat vakarų 
surengti protesto masmitin- 
gus. •

• • . -*X *

. . j : \VLNIKAS,. • -vv/' ,

tu su atstovu. Čarneckiu lanke lietuiMį kolonijas, bet bū
damas tautininkas neįstengi a ar nesistengia savo vien
minčius pritraukti prie bon v^iritimo.

YBuNroS.— Ir ko gi ne* 
matė ta mūsų brangiausioji 
sostine! Tai vokiečiai, tai 
bolševikai, o pagaliaųs gro- 
buoniai lenkai plėšo tą mūsų 
tautos širdį, šventovę.. ■. Vi
si tie priešai, it susitarę, ne
kentė visą to kas buvo lietu
viška/ Senai jau Gedimino 
kalne nebeplevęsuoja tri
spalvė mūsų vėliava, senai 
nesigirdi ten mūsų tautinis 
imnas. Ir nenoromis skver
biasi daugeliui tamsi mintis,1 
kad Vilniuje turėjo senai iš
dilti lietuvybės pėdsakai. 
Tačiaus lietuviai nemoka 
taip greitai pasiduoti priešų 
įtakai. Nei Muravjovas, 
nei caras su kazokų nagaiko- 
mis, . nei kaizeris, nei “rau
donieji’’ neįstengė išnaikin
ti lietuvių, tautos. Nepąda-, 
rys to nei plėšrusis lenkas, 
nes įpūsų krūtinėse dega 
karšta tėvynės meile.’ Ir 
mūsų sostinėje yra karštų

■ * . V) 
nę atmindami jiems garbiu 
gąją praeiti, o tėvynė 
dėMūgumu ir meĘeąfs&  ̂
kės! ; .. -

Jonas PaUkŠ^& 
** *

»<

VĖL APIE RUSIJOS 
SKOLAS'. '

DARBININKŲ REIKALAI’.
PRAMATO DARBININ-. 

KŲKOVA-
:

V^.ashington. — Abejna 
sostinėj nuomonė yra ta, kad 
atšaukimas geležinkelių dar
bininkų streiko yra tik ko
vos atidėjimas tolimesniam 
laikui. Pavasariop gali kil
ti kur kas didesnė kova, ne
gu dabar#kad buvo. Geležin
kelių darbininkai susitars ir 
susijungs su angliakasiais. 
Angliakasių kontraktas bai
giasi' ateinantį balandžio 
mėnesį. Kompanijos vary
kis už algų numušimų, o dar
bininkai'yra pasiryžę nepa
siduoti.’ Tai tada prie ang
liakasių kovos prisidės ir 
geležinkelių darbininkai, 
sudarydami bendrų frontų.

Dabar jau tarp augštų 
valdininkų šnekama, kaip 
čia atitolinus gręsiantį pavo
jų. Yra manoma, kad kon
gresas tuo tarpu privaląs iš
leisti tam tikrus įstatymus, 
kuriais santikiai tarp darbi
ninkų ir kompanijų butų nu
statomu Teip-gi' pienuoja
ma Pramoninis Teismas, 
kurs rištų ginčus tarp’darbi-

v •

Dabartinis geležinkelių 
darbininkų pagrūmojimas 
streiku nenuėjo niekais. Bu
vo kompanijii. užsimota to
liau numušinėti algas. Bet 
dabar tos algos nebus dau
giau kapojamos.

BANDĖ DEMONSTRUO
TI..

—i--------- ■

Baezlis, Šveicarija. — Ke
letas Šimtų komunistų ban
dė demonstruoti prieš Ame
rikos konsulų protestui iš
reikšti prieš nuteisimų 
Braintree, Mass? dviejų ita- 

rlų Sacco ir Vanzetti.

NUSIŽUDĖ RANKI
KINKAS. ' .

* 4

I
Ryga. — Rusijos valdžia 

oficialiai patvirtino norą at
mokėti senosios valdžios sko
las,. Gauta žinia, kad čiče- 
rin, Rusijos užsienio reika
lų. ministeris, pasiuntė po 
notą Anglijai, Franci j ai, A- 
merikai,. Italijai ir Japoni- , 
jai. Notose sakoma, kad Ru
sija pagatava atmokėti tas 
skolas, kurios buvo padary
tos iki 1914 m. Bet Rusija 
reikalauja sau kaikurių pri
vilegijų, kad pasidarytų Ru
sijai išgalimu tas skolas at
mokėti. Pirma privilegija 
yra tai padarytinu Rusija 
galutiną taiką ir jos dabarti
nę valdžią pripažinti. Čiče- 
rin pataria tuoj'' sušaukti 
tarptautinę konferenciją, 
kur tautos įgalėtų pasakyti 
ko jos nori nuo Rusijos ir 
padarytų taiką.

AMERIKA SKOLOS 
NEGAUTŲ. /

Washingtbn> —: Kadangi 
Rusija ketina atmokėti tik 
tas skolas, kurios, buvo už
trauktos iki 1914 m., tai A- 
merika savo skolų negautų. 
Amerika Rusijai yra pasko
linusi 1917 m. $187.729.750. 
Jeįgut būtų šaukiamas tarp
tautinis kongresas -Rusijos 
reikale, tai Amerika, kaip 
tūli augšti valdininkai sako, 
reikalautų atmainų dabarti
nėj Rusijos valdymo siste
moje. Yra spėjama, kad 
nusiginklavimo’ konferenci
joj svarbių rolę loš Rusijos 
klausimas.

. Augusią1, Ga.—Merehants 
Banko vice-prezidentas pa
pildė šaužudystę. Po to tas 
bankas tapo uždarytas^

KIEK BALSUOTOJŲ.

Washington. — Pereitų 
metų cenzas parodė, kad 
Suv. Valstijose balsuotojų 
yra 54.421.832. Vyrų bal
suotojų yra „27.661.880, mo-

X

KAIP PLATINASI AME
RIKOS LAIKRAŠČIAI.

Chicago. Amerikos lai
kraščių platinimo biuro su 
važiavime pranešta, kad per 
pastaruosius septynis metus 
Amerikos laikraščiai prasi- 
platinime ir garsinimų gavi
me padidėjo ant 100 nuoš-

*

ninkų ir kompanijų * Kieky ferų — 26:759.952.
"vienai pramonės šakai būtų...... . ....... . _
atskiras teisėjas. Teisėjo Kovo 26 d. 1919 nu lietu- 
dekretas "būtų privalomas Iviai atvadavo nuo bdlŠevikų 
abiem pusėm.

R*. ' ** »
I

PABAIGS GELEŽINKE
LĮ TIEKTI.

---------g----------- u-

Sęattie, Wash. — Nuo a- 
teinančių'Naujų Metų atsi
darys Alaskoj geležinkelis.
Tai,bus vienintelis Ameri-| ĮVEIKĖ KOMUNISTĄ J 
kos valdžios valdomas gėlė- Legliotn,Italija. —-Ettore 
žinkelis. Jis atseis $65.000.- Ciccoti, Italijos komunistų 

vadas ir jų organo redakto
rius ėjo dvikovon su fašistų 
vadu prof. Mussoli. Toje 
dvikovoj .vartojo, kardus. 
Kova tęsėsi pusantros va
landos., Komunistų vadas 
tapo sužeistas ir daktarų 
pripažintas negalipčiu to
liau kariauti, f ' , '

000. *
X.

-X

CHORO SUSIRINinMAS. • 
jšv. Petro Bažnytinio choro 

mėnesinis susirinkimas bus se- 
redoj Lapkų 2 dienų, .po bažny
tinėj svetainęji ’7;30 vai valu 
Visi choro nariai neužmirškite 
atsilankyti. ‘ . •/

’ Dūrll- 1WRaršt M. Dusevičiute

ŽEM. KALVARIJA. — SpaltA 
2 d, čia įvyko visuętinas Šaulitf 
būrio susirinkimas. Tapo 
valdyba perrinktą. SląptU*bal*a^ 
vimu renkant, valdybon -pątekąrf 
K Žvaginis (buvęsis pirminii>; 
kas), K. ŠiTinskis (buvęsis iždiniu-- 
kas); F. Joiftauskas, T, Rėivydas 
(buv. ■ viee-pirm.) ir R. Bienaui-. 
kas. Delegatas Iz: ValattČaufikh, 
iš Telšių būrių šaulių suvažiavi
mo darė pranešimus. Trumpai nu
piešė suvažiavimo darbuotę. Pan
kui daug buvo kalbėta ir ŽvArs- 
ityta apie šaulių reikalus. Tą die
ną Sąjungon įstojo trys nauji 
riai. ;Po susirinkimo visas Šiulių’ 
būrys nusifotografavo; Prijau
čiantieji šauliams siųskite Katra* 
rijos šauliams katalijdškosioš 
ratūros, nes jos mums yrauBtoka/ 
Siųskite šiuo adresu : Sėdos 
tas, Žem.'Kalvarija, 36 Šūutfa, bfi* 
rys. LITHUANIA.. ’ ,. ? ' ■ j

Maiily*; 
t . . ?

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. -Jį 
Rugsėjo 25 d., čia įvyko 
nas Kr. Demokratų susirinjidpšji4, į 
kuriame dūrė pranešimus deiega- ' 
tai iš konferencijos darbuoti, bį-į 
tent : T. Reivydąs ir Pjr, BįeliattS^ 
kas. Žmonių susirinkiman atsilan- j 
kė labai daug. Publika labiauisft j 
norėją išgirsti apie žemės.
mą, ką konferencijoje nutarė, pit] 
kiaus buvo daug svarstytą 
savus bėgančius reikalus. Ž.
varį joje pirmiausšauniai gyvavo! 
Valstiečių Sąjunga, bet dabar ’ jot] 
nebegirdėti. Turbūt narių Skąi-J 
eius taip-sumažėjo, kad nei valdy^ 
bos nebeissirenka, Mnt žmoftĮMS 
suprato kas yradų per .vieni 
socialistai.. . — . * • ..J

“Darb.” SkaityMitJ

galvą būtų pasiryžę aukoti' 
tėvynės labui. 450 to jauni
mo mokosi lietuviškoje Vil
niaus \ gimnazijoje. Ir ta 
moksleivija veikia,* nors len
kų šnipai ir labiausiai perse
kioja. Daugelis ateitininkų 
net kalėjiman papuolė už 
savo veiklumą. Nuolatiniai 
persekiojimai ir kratos die
ną bei naktį neleidžia šiemet 
ateitininkams. išleisti savo 
kuopoš organą “Jaunuome
nės Žiedai,” tačiaus susirin
kimai dažnai padaroma. Per 
susirinkimus giedama atei
tininkų imnas ir skaitoma 
referatai. Ateitininkų kuo
pa4 čia turi didžiulį knygyną 
(iš 1000 knygų) ir apie 2,- 
000 lenkiškųjų markių gry
nais pinigais. Yra čia, ir 
veiklus skautų būrys, pava
sarininkų iy dar kelios kuo
pos, apie kurias plačiau nė
ra noro kalbėti, kad .tūom 
'fiėpakenkus jųjų darbuotei. 
Ir l^ida tik man teko išgirs* 
ti Vilniaus ateitininką su ži
buriuotomis akimis pasako
jant apie savo kuopos veiki
mą nejučiomis turėdavau 
juos palyginti" prie tų .Vy
tauto karžygių, kurie, nie
ko nepaisydami, nevienam 
priešui nulaužė ragus. Ir aš 
šventai tikiu, kad tas narsu
sis būrys jaunimo savo ne
gęstančia Tėvynės. meile ir 
didvyrįšku pasišventimu, gal 
neužilgo -vėl užneš Gedimino 
kajnan mūsų valstybinę vė
liavą ! < Garbe Jums Dįdvy- 

5 Maii Jus brangieji mėsų 
kas, daugel, mokėdamas, įv* Btižadinkife sosti- 

klaidaa brendą, ' l,034:'nno8: brangesnis, nesveikai, ufeigan?
Painu, buvo 1914 m. . ti viėh augalais.

PRAŠALINO MOTERIS 
IŠ DARBO.

Detroitu Mich. Majoras 
Janies Couzeūs, .pasiryžo at
statyti iš miesto darbų visas 
motelis, kurios turi uždar
biaujančius vyrus. Tas da
roma dėlto, kad duoti pro
gos uždarbiauti vyrams, ku
rie dabar bedarbiauja.

«

ATVYKO ŠALIAPIN.
—*----------- r . .

* New York. — Laivu Ad- 
riatic atplaukė garsusis Ru
sijos dainininkas Šaliapin. 
Sulig ankščiau ėjusių gan
dų jis Amerike duosiąs kon
certų Rusijos badaujančių 
naudai. Tuo pat laiku atvy
ko garsusis Anglijos rašyto
jas H. G. Wells., Jis rašys 
dabar nusiginklavimo klau
simu.

ŽEM. KALVARIJA. 
daug dabar parvažiuoją i§ 
kos, bet daugumas užsikrM^ląb^ 

. vamanhj raugu. Ir parsiveža1 dį^| 
ateizmo knygą. ParvaŽiAv© iC 
mėrikos A? B. iš kaimo llėtihftitt 
pas tėvus. Tevas/kaipo gėriU 
talikas pastebėjo, .kad sunir vii 
sos knygos prieštikybin& ir r. 
gino. Ar nesektinas kitĮėihą

i

■

vyzdis.
< . I

K
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KIEK RANDAPNINKU.

IVasIiington.—Kaip 1920 
metais padarytas cenzas ro
do, tai didesnė dalis Suv. 
Valstijų šeimynų gyvena 
randavotuoSe pagyvenimuo
se. vlšviso šeimynų rasta 
24.351.67d., Randauninkų 
yra 12.943.598, o savininkų 
10.866.960.
-'ėng?”-“*^1,.1, VISI. įJl

- Tas ytn tikrasis, vargšas,

ŽEM. KALVARIJA.— 
kuose čia Vos-ne-vos gyva.V$ J j 
dine mokykla, bet Šį metą Čją 
atsidengė 2 naujos mojtyklm 
pernai metą gyvavo 
tai šįmet bus 5 pradinės * mOky 
los. Tai didelis skirtumas mdyĮ 
nūs dabartį su rusų iMikvs. 
pat kdaug kalvariŠkįų leidi!*. I 
vo vaikusį augštesniąsias moky 
kyklas būtent — į TelŠįuą'

it-
T

AttgM |

jei norite misti sočiaia
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ČIŽAUSKŲ TRIO. 

(U Dstroit, Mich)

Botrth ŪMbrfo rtamtotafo, 
te .CtTO. UįH Am.
»ww. -

DOKININKAS” 
(tjaWossEĘ) ;

P«B. ; 

ahaH ma* Tuaedajų Thur»day, 
ttttrday by 8t. Jobepk’* LitM* 
R. C. Abbooiatiok ar Labos.

Buhtčription Raiet: 
h 
on ahd suburbs ........ 
Ign countrlea yęftriy. to

matter Bept. 
\ at the poat ottice at Boaton. 

įstatą, ųagar tąą- Mt. MttęČMk 1879,į
SAccaptance for mailrig at speclal rate 

&gė provided fotlu Sectlon H08, 
.ęt of Oct. A i017, authorized op July 
* ■-' ' k ■

Vtah pasaulio 
vfantfates poBaž-
^Į^ios vėliava,

k - -

*

t

n

»

iremaju ir rodos, viri ja kbua:

mei? Jr atbus vąr^o svttH, U 
vargios jį dieną W Mktb ir ne
duot jam ramnpie, ir via jam 
aąkyst Tu riūkaria, tu Judas; 
tą saw brolių išdavikas, 1

Bet liityVĮŠki slakeriai -r- tai 
visos tautos* nelaimė ir visuo- 
■tinoji sarmata. Neptileiskime 
jos, kol dar laikas. Mažinkime 
savo riakeriij skaičių.

Bonų vajtte jau baigiasi- 
Nors piakuturiinm dienomis in- 
Usnpkinm savo visas pastan
gas išbndinimui visų miegalių 
lietuviškos išvengtu
me sarmatos savo kolonijoms, 
kinti kristų ant jų, jeigu kvo
tos būtų neužbaigtas. PriįlŠnL 
gri, pasirūpinkime ir padirbėki 
ana kątį visurbūtų priaugtinas 
didelis kaupas.

I}-įhĮiiin. į BjĮ. y

■ ..

LIETUVIŠKIEMS 
SLĄKERĮAMS

Kada, tautą, sukt ų kaimynų 
įvarginta ir prikryžiuota, iš- 
drh^a*įŠtęfftį pasauliui, jog ji

į yra laisva ir nepriklausoma — 
Jiė tyčiojosi iš jos^ piktai šai- 
pydamies jie pranašavo jai gr- 
eitų mirtį jr tik dajrėsi, ir lau- 

naujų Lietuvos . pavergėjii 
'h valdonų.

•' e * v

1 Kada toji- tauta, atgijusi ir 
f stiprėjanti, vijo iš sava žemės 
vienus paskui kitų grobonis 

p prieŠininRus,-— jie galvas lo'ai- 
pė, spjaudėsi iŠ pykčio, jaiitėsi 
nemaloniai užviltais

•Kada toji pati tauta šventė 
savo nepriklausomybės pirmas, 
ir antras, ir trečias sukaktu
ves, —\ jie it ingilti, < bėgiojo 
neramiai, skelbdami bjaųriau- 

; aius ir šlykščiausius prasima- 
■uynaus ant savo tautos vai
zdžios. .

/O kada tėvynė savo.žūtbūti
nei kovai su didžiausiu, nes 

;ainzimi priešininku, kreipėsi 
į Užjūrį į savo vaikus, prašyda- 

* m V tai savo kovai paramos — 
tū ta vieni, it pabludę, pabalu- 

\ siomis pykčio lūpomis, kad 
. judošiškų sąžinę nuraminus — 
bėgiojo per stabas, per susirin
kimus, skleisdami išsigimimo 

atkalbindami nuo savo 
; Mtiynos rėmimo — idant ir 
JĮvi ir, išsigimėliams ir Judoms, 

u tarp kitų išsigimėlių šiek 
■tiek ramiau; kiti gi, kur ranie- 
įrideji, krapšte pakaušius* bąi- 

; dūsavo ir teisinosi neturtu, 
pdanii savo širdyje gudrių 

^ooĮntį, kad kai kiti iškovos Lie
tuvai savo krauju ir aukomis 

laisvę ir gerbūvį* kai “Kra- 
giįį Mis viskas ramu ir gera” 

tada ir su savo pinigėliais 
mrvąžiuos ir gyvens dainuodą- 

į5į Ctfa^uosis” su Lietuvos 
pald®a už vįšokįąs savo būtas 
1^ kebuos teises, 
į Kas tai per žmonės? Kaip 
(bardas jiems?
M Tai lietu iški slakeriai. Tai 
Besarmačių, bejausmiai stor- 
Bieviai. Tai šlykščiausi ego jis- 
gai, tai Judos lietuviški. Bėgs 
Brikus. * Žmonių sąmonė bręs. 
BkteUir jieins atsiskaitymo dię- 
raa, Tautos Teismo diepa. Jei 
p praslinks jisai nesulaikytas- 
■^' Lietuvos rubežių t- suras 
■H triemų ir nanue-
E Kaimynas ‘ klaus, kiek ’tu, 
Sgolmį priSidėjai prie Lietu- 
HtHB Laisvės atgavimoJ

p^tĮė§ \Vaikutis kada 
m p&gakyst Tėiel šianUimi 
Rūkytojas mums aiškino, kad 
^®erlk0šfliėtuviai suteikė mil- 
KSlką pągeįb^ savo ’Tevynęi, 

ji žęvdjo už laisvu Tėtei’ 
Bk* tr iu buvai Amerikonas. 
Kr aš galiu, Tėveli, iš Tavęs 
KdŽiuotis, kad ir tu buVąi tarp 
K rėmėjų? Ką atsakys jis ta- 
Kf 'Krip Mmriuos’eąvo vai- 
Kl? Rązųyęion pųejęs iŠ pn- 
■Jjoto kunMipl^ų ĮŠgįrsdr" 
H garbės žodžius Tėvynės re- 
fejnms. Bus apvaikšeio-jimų, 
felbib rmliueijų •«*

Štai ir# prabėgo taip senai lauk- 
tu dii vakarėliu. -Abiejose mies
to dklysę — Vakarų įr Rytų —- 
buvo lietuvių Švenčiama dainų 
šventė: Marės, Jono ir Kun.*Juo
zo čižauskų koncertai. Kaip ty
čia pasitaikė, kad tą savaitę'visa
me mieste buvo apvaikščiojama 
murikes savaitė. Detroito lietu-, 
viaį 22 ir 23 J, spalių mėn. galė
jo jaųstięs, jog mūsų tąuta netik 
nėra atsilikusi muzikos dailėje 
nuo kitų tautų, bet tikrai daugelį 
iš jų toli pralenkusi. Tam jaus
mui susidaryti padėjo trys Olšaus
kai. 'Gerb. Marė ir Jonas Čižaus- k *
kai atvykę iš Baltimoręs savo gra
žiais, stipriais gerai išlavintais 
balsais tikrai, artistingai rodė lie
tuvių muzikos ir ypač dainos ga
lybę ir grožę; gi kun. Juozas Bi
zauskas, pastatęs vieną ię geriau
sių mūsų išeivijos eliorų, parodė, 
ir ątįprų talentą kompozicijoj sri
tyje, ir nepaprastą gabumą cho-, 
ro vedime. Iš abiejų koncertų 

i pirmo jijbendra išvada — kad Či- 
i $auskų Trio tautos kultūron pa- 
. Jarys svarbų indėlį, kad mūsų 
kautos, kultūros istorijoje Čižaus- 

. .kų vardas bus beabęįo garbingai 
užrašytas. Ladies first; tad pra
dėkime nuo —

f

valdžią jr apie Lietuvos ekonomi- ke jo kalbos išlengvo, bonų sto- 
nę padėtį.' Rodė visokių indomių 
daiktų, ženklų Lietuvos kariuo
menės ir šiaip visokių daiktų at
vežtų iš Lietuvos. įmonės buvo 
abai užganėdinti tokiomis pra- 

kalbomis, nes da pirmos tokios 
bUvdmūsų kolionijoj.

Bonų parduota už $150.00. 
į Viso Hudsono kolionijoj jau 
pirko L. L. Paskolos bonų už $1,- 
050.00.

Buvo pavelyta duot visokių 
■klausimų. Kalbėtojas >tąip malo
niai atsakinėjo, kad bolševikeliai 
ant savų klausimų gavę tokius at
sakymus, kad nežinojo kur ir pa
sidėt iš gėdos. Vienas bolševike- 
lis klausė^ ^kodęl girdi’ taip yra, 
kad St. Seimas nei per metus lai
ko neišrišo žemės klausimo, ų Ru
sijos valdžia išrišo- pėr tris dienas, 
Kalbėtojas atsakė, kad užtad Ru
sijoj daabr badas, Kitos šalys ją 
šelpia, o Lietuva soti ir maisto 
bet Rusijai 'duoda..... .

t ?-  ------ ------ - — - Reporteris.

ties paskirti Šeši asmenys, ėjo bo
nus užrašinėdami. Iš priežasties 
sunkių laikų, nedarbo ir tt, ne
daug kas .pirko L. L. bonų. įtet 
daugelis davė pasižadėjimus jog 
vėliaus pirks. Netrukus cambrid- 
geiečiai paskirtą kvotą išpirks. 
Jau $1,000 yra išpirkta. Po ad
vokato kalbos buvo renkamos au
kos, Aukų tapo surinkta .apie 
$110. Aukavo šie: po $5,00: A. 

‘Vaisiausius ir M. Norbutas.' Po 
$1.25: J. Smilgis. Po $1.00: R. A- 
,tauskas, A. Overka, S. persą, J. 
Savieiunas, M. LepeŠka, A. Naujo-; 
kienė, V. Tamulaitis, J. Tamoly- 
nas, J. Mažutaitis, P. Čiupyla, M. 
Šliužas, A,; Savickas, M. Migaus- 
kas M Pranytė, K. Kučinskas, K, 
Arlauskas, P. Bizauskas, K. Ur
bonas, B. Vinciunas-, J. Bagdonas,
J, ZdanęvičiusJ, Naujalis, A. Alų- 
za, J. Toęionienė, S. Luinys, j. 
Guskis, Š. Kudarauskas, K. Židu- 
Iihis, L. Jankauskas, P.-GernĮskisA 
Oi-Simbolaitė, Jr Sarka, JrKąįka^ 
A, Baškys, P. Gailiūnas. A. Bara
nauskas, J, Vozbutas, V. Šireika,
K. Jankauskas, A, Gendvylis, A. 
Vilkauskąs, J. Dobilas, J. Bara
nauskas, K. Bukaveekas, S. Klia- 
vas, D, Strokas, M. Kalinauskas, 
P. Kalinauskiene V. četkauskas,

> K 
Jurkūnas, L. f Jokimavičius, V. 
įirka, M. Sundųkienė, E. Potem- 
bergienė, A. Vilkas, J. Bilinskas, 
E. Malvelienė, A. Buslevičius, O. 
Šeškauskiene, R. Kaminskienė, M. 
S’taniulevičienė, P. Voizgirdas, P. 
Žilinskis, A. Žilinskas, A. Skapins- 
kienė, P. Skauda, P. Janiūnas, J. 
Kalinauskas, C. Sandaras, J. Gri
cius M. Ainoris, Z. Tamošiūnas, J. 
J. Morkūnas, M. Budeliūnienė, J. 
Milkelis, J. Venskus, A. Bironaitė, 
A. Zenkevičius, V. Tiškus, A. Kui- 
lienas, J. Belikevičius. Po $2.00: 
J. Vinciunas, V. Jakas, J. Mocke
vičius, J. Bartkevičius.

Petras Lužeckas aūtomibiliaus 
patarnavimą,, nuvežt augštus sve
čius į Bostoną, suteikė veltui. Sve
tainę ir-gi, gerb. kun,. M. Doody, 

• §v. Marijos parapijos klebonas, 
pavėlino veltui vartoti.. Didelė 
padėka jiems priklauso ir gerb. 
ikiui. P. Juškaitis prideramai vi
siems dėkavo. . *

Linksmi esame eambridgiečiai 
įiš atsilankymo taip brangių sve
čių. Gaila kad jie su mumis il
giau negalėjo pasilikt. Iš jų lūpų 
; išgirsti žodžiai negreit bus už
miršti.

.... I

Austrijoj pragyvenimas 
dabar 28 kartus brangesnis 
negu 1914 m. ’

- '■ ...

NBWABK, M. J.

' Krisleliai.

Spalio 9 d. kartu, su visomis šios . 
šalįes katalikiškomis parapijomis 
stropiai ruošės parodon ir pūgų 
parapija. Tam tikslui yrą įštęig* 
ta Švr Vardo- Dr-ja. Klebonas su
mą atlaikęs žmonėms paaiškinę 
parodos tikslą. - Ęviętė visus da* 
lyvautų kad pasirodžius lietu
viais, o kurie ant “Haiduko1'’ sto
vės bus lygūs išgamoms. Mar- 
žuotojų susidarė vienuolika vyrų, 
Pačios dr-jos nariai tik keli tėjo. 
Vietinės airišių Šv. Jokūbo para
pijos mąrŠuotoai, nors labai nepa
keliui, užsuko pas mūsų bažnyčią. 
Paskui juos mūsiškių vienuolika 
vyrų pradėjo' marguoti. Kelyje 
prisidėjo dar penki. Viso buvo 
šešiolika. Gal būt, kad labiau 
sujungus lietuvius su ameriko
nais, paskui'mūsų grupeles ėjo 
minkšto protelio airiais, visos'apy
linkes gerai žinomas. Dainuoda
mas, švilpaudamas, kepuraitę ki
šenėn įsidėjęs, apsilapojęs, vėlia- 
vuke mosikuodamas, niūniuoja-, 
mas nulydėjo parodą tolyn, žmo
nes šnekučiavo, kad girdi, abu pa- •• 
rodos galu amerikonišku. Nejau
ku darėsi, kad lietuviai it ant pa
juokos išstatyti. Kada pasibaigs 
šie niekinimo, ir skriaudų metai.

MASKVA. M. H.

Sp. 23 d. miesto salėj buvo susi
rinkimas L. L. B. Bonų stoties,

Susirinkimą atidarė T. Baka- 
nkuskas. Pranešė apie praeitų 
metų veikimą, ir kaip sunku bu
vę, kaikuriems įkalbėti pirkti Pa- 
skolosboną.

Šios gi paskolas reikalais tegul 
jau kiti pasidarbuoja. — Jam at- 
sisakius ir visi kiti nariai atsisa
kė* Prisėjo kitus rinkti' Nora 
žmonių ir nemažai buvo, bet nei 
vienas nepasisiųlė patį ir persta- 
čius kam nors, greitai pasigirsda
vo balsas: ^^atsisakatt!” Ir taip 
veik visi buvo kviečiami, bet per 
valandos laiką, let, let išsirinko 
vaidybą. Jon įėjo; pirm. J* Kry- 
žęvičius, vice-pirm, kun. P. Da- 
niūnas, rašt. K. Nadzeika,.ižd. H. 
Steponavičius ir 4 rinkėjai.

'Pirm., užimdamas vietą truputį 
pakalbėjo; antras kalbėjo kun. P. 
Daniunas apibrieždąmas tvirtus 
rnusistatymw~Eiet. valduos VB- 
niaus srities atgavime; tvirtino, 
kad ir laikraščiai rojo, kad Lie
tuvoj šiahdie geriau. gyventi; ne- 
gu. bile Kokioj kitoj kaimyninėje 
valstybėje. Tas muš ųe tik links
mina, bet verčia gėrėtis ir. pa
skatina toliau& rettiti Lietuvos 
Dem. Respubliką. Ypač dabar, 
■kuomet Šveicarijoj Bprendžiamas 
Lietuvos sostinės klausimas...

Iš klausytojų tarpo vienas vil
nietis siišuko: “Kai Želigovskio 
nebebus Vilniuje, duosiu tūkstan
tį dol. ($1,O0O?OO). Tą net du sy
kiu patvirtino. Visi jam. smarkiai 
"ėmė ploti. Kiti gi juokęsis bene 
pergreitas džiaugsmas... .

Vienas komunistą^ paprašė kun. 
P. D.,. kad jam paaįškintų, kam 
Lietuvos valdžia daro uniją su 
lenkais, nes: “Lietuvos Balsas” 
apie tai aiškiai rašo. . Pagyrė p. 
Smetoną ir Voldemarą, kad ir jie 
dabar griaunh Liet, valdžią. Ne
seniai mūsų komunistėliai smerkė. 

' Smetoną, o štai dabar jau giria .jį.
■ Kodėl gi jų nuomonės taip stai

giai atsimainė, o gal Smetona at- 
šimąinė/ kad pirmiau Arner. bol
ševikai jį smerkė, šiandien giria? 
Antrą sykį tas patfc bolševikas .vie
šai jau salėj pasakė: “Kol Lietu
vos valdžia nebus darbininkų, jie

• ;nerems jos ir bonų nepirks. Vie-
■ ’nas užklausė to bolševiko: “Ar tu 
' stoji, už bonų pardavimą ar

prieš?” Jis atsakė.; “Męs, viso 
pasaulio darbininkai vieninkimės 
prieš kaphalistuš'lr jų išnaiidoto- 
jūs.” *■

Tai matote kuo virto mūsų so
čijalistai. Gerai, kad-jię jau vie- 
sijoj dabar badas. Kitos šalys ją 
ir prieš Liet, valdžią eina/

Mat mūsų komunistėliai nori 
susilyginti net su didžiausiais Lie
tuvos jiolitikieriaiš, ir panašiai 
jiems ėmė veikti. Suprask, jei 
Smetona ir Voldemaras eina prieš 
Lietuvos valdžią, tai nekaltinki
te juos, nes mes seniai taip daro
me, o p^ Voldemaras ir Smetona 
tik dabar, tai-gi Nashua’s bolše
vikai didesni politikieriai už virš- 
minetus diplomatus. Bene, per 
aukštąi pakilo, kasžin kur nu
tūps?

susigiedojimas, gabus išpig^nias 
—žymi garbingai kun. Juozą, kai
po chorvedį. Bet kun. Juozui či- 
^auąkui Iėipią ypač pasižymėti 
kompozicijos srityje. Turime jau 
vieną jo dainų rinkinėlį. Turime 
keletą jo kompozicijų bažnytinės 
muzikos srityje. Kun. Juozas, 
matyt, dar neturėjo progos giliau 
-studijuoti Raudjes dainų motyvų. 
Bęt jau iš pirmų jų jčjo kompozi- 
cijų žymu, kad į mūsų.tautinės 
muzikos gelmes ir jojo jau žvilg
telta ir jau pasisavinama tautinės 
tvėrybos dvasia. Sunku sumaty
ti visos galimybės ateičiai Vie
na numanu, tai neabejotinai stip
rus talentas, kurs leis kun. J. Či- 
ižauską užimti su laiku vieną i,š 
pirmųjų vietų tarpe lietuvių kom
pozitorių. . ■ •
į . *

M. čižauskienė.
M. Čižauskienė turi malonų, ty

rą, augštą ir puikiai išlavintą sop
raną. Neteko girdėti kitos lietu
vių dainininkes, kuri ąugūciąusiąs- 
gaidas imtų tokiu tyru ir pilnu 
balsu. Balsas išmiklintas tikrai 
augštąme laipsnyje ir tuo išmikli
nimu — teknika Čižauskiene kad 
tik neviršytų visas kitas mūsų so
listes. Tai lietuvių Gaili Curci. 
Tos mūsų artistės visa siela ir vi
sos pajėgos, matomai, dedamos į 
dainavimą. Nors ir sunkiausius, 
klasiškus veikalus atlieka beveik 
tobulai, tečiau į lietuviškas dai
neles vis dėlto tikrąją savo sielą 
indeda ir į lietuviškus motyvus,, 
matyt, amžinai yra įsimylėjusi. 
Niekas taip tobulai nesugieda 
“Kur bakūžę samanota,” kaip M- 
Čižauskiene. Norėtume prana
šauti mūsų artistės, kuopujkiausią 
ateitį ne tik mūsų išeivijoje, bet 
gal ir visoje tautoje.

Jonas čižauskas.
Sunku Spręsti apie žmogų tamx 

kurs yra į jį įsimylėjęs. Šiuos žo
džius tašantis yra įsimylėjęs į Jo
no Čižausko baritoną. Jonas Či- 
žauskas turi labai malonų, galin
gą, apvalų ir sultingą balsą. Lie
tuvių baritonų tarpe“' Jonui. Či- 
žauskui tikrai nėra lygaus.; Tai 
ąrtistas pilnoje tu žodžio reikšmė
je. Į. dainą indedą visą sąvę intė- 
jigentišką; ir jautrią sielą. Ypač 
/gabiai liaudies motyvus perduo
da, iššaukdamas publikoje tikrą 
ęntuzijazmą. ..įspūdį padidina da 
ir dideli sceniški 'gabumai; veido 
puiki mimika., Publika nesitveria 
iš džiąugsjno, pamačiusi liaudies 
tverybą, apvilktą į tikrų ąrtizmo 
rūbus. J. čižauskas, rodos, su
svertus operos dainiuihku. Kaip 
gaila, kad jalu prisieina Jarbiio- 
ties tokiose sąlygose, .kurios ne
imlia jam išyystytį iki ąugščiau- 
sio laipsnio jojo tikrųjų gabumu.

Kun. JuoW čižauskas.* _ 
: Tai dar nauja žvaigždutė m$W 
.muzikos pasaulyje. Geras pija- 
pistas su augštaij išlavinta tekni
ka. par geresnis* choro vedėjas, 

ųmo darbo vai- 
suderinimai,

*
: Dar porą žodžių apie Detr, Liet. 
Šv. Jurgio parap. — 19-os L. Vy
čių kuopos chorą. Tasai choras, 
tai tikra garbe,Detroito lietuvių 
kolonijos. Gerą pamatą gavęs iš 
p. A. Aleksio, dirbusio prie jo ke
letą metų, dabar prie kun. J. Či- 
žausko žymiai" padidėjo* (arti 60 
balsų)' ir pažengė pirmyn. Balsai 
parinkti, stiprūs,, gražūs. Yra ke
letas tikrų artistų, giedančių gra
žiai solo bažnyčioje ir vakaruose. 
Choras, matyt, susigiedojęs ir ge- 
rdi disciplinuotas. Drąsiai galė
tų gaivinti ambiciją. patapti ge
riausiu mūšų išeivijos choru.- Bi-. 
Valium gal galėtų būti tik Balti- 
moriškis choras,. Jono Čižausko 
vedamas.

Ateinančią vasarą mūsų visuo
menės atstovai, atsilankę Detroi- 
tan į Vyčių seimą, galės patys į- 
vertinti Detroitiečių chorą.

Detroitietis.

-vispfcgąr- 'Didelio, nenuMsti 
linuvt kovotojų u£ laisvę ir jif »ri, puikus bal

* . .. A
... A,;-.....

MONTREAL, CANADA.

Spalio. 23 d. buvo šokiai pareng
ti L. Vyčių 33 kp. Lavoe svetai
nėje. Svetainė buvo prisirinkus 
pilnutėlė jaunimo, taip gražaus, 
kaip darželio gėlės. Visą vakarą 
šoko, kraipėsi, it miklindami savo, 
raumenis. Tik motinos leisdamos 
dukteris į balių, neleiskite jas 
pusnuoges. Nesigailėkite kelioli
kos centiį nupirkti kartūno; dėl 
pridengimo jų kūno, nes iš šalies 
žiūrint nėra kur akių dėti.

Stebėtina, kad per . visą vaka
rą negalėjau įsivaizdinti jog aš fi
gų lietuvių parengtame vakare,- 
nes lietuvių kalbos kaip ir nesi-

■ girdėjo. Jei .kur girdėjosi, tai 
-tik iš moterėlių. Nors buvę rodos 
lietuvaičių kurios ir lietuviškus 
laikraščius skaito. Turbūt eida
mos į šokius sąvo prigimtą lieth- 
yišką kalbą įdeda į mašną ir už
daro, kad nepasigirstų, nes gėdi
jasi puslenkiij berniokų arba žy
delių, kad-jię išgirdę lietuviškai 
jiepastebetų ją esant lietuvė. Net 
ir pačios motinos.bei tęvo bijo, 
kad ją nepavadintų lietuviškai ei
ti įiamon, nes greta sėdįs sportu- 
1<ąs lenką sar kitas krip svėtim-. 
ta utis gali, išgirsti. ■

Brangi lietuvaitė, bei lietuvi, 
nėguldyk savo prigimtos kalbos į 
šaltą grabą. Kelk savų ir savo 
tautos ir kalbos vardą.'Pasakyk 
prosepaiiui lenkučiui, kad aš lie-

■ tu vaite, ir'jei'mane myli, tai i§- 
niok pirma .lietuviškai kalbėti, 
tucmet galėsi su manim šokti. 
Tuomet tie patys svetimtaučiai ta- 

: y o „daugiau gerbs, nes. pamatys, 
kad tu save gerbi ir savųjų neri- 
gėdini. Tuomi parodysi pavyzdį 
savo 8ėsiit8m& Už tai tavimi visi 
gėrėsis. .

Kazys.
»

2
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MONTELLO, MASS. 

Apvogė bažnyčią.

Spalio 20 d. tapo apvogta 
11: ko lietuvių bažnyčia. Kaž ko
kie bedieviai išplėšė tris aukų dė
žutes, kur žinoneliai Uždegę žva
kutes įmesdavo po kelis centus. 
Tai mat atsirado tokių kietašir
džių, kuriems ir. tas užkliuvo. Da
bar jau trečia bažnyčia Šia “tam
pa apiplėšta. Dvi savaitės atgal 
tapo panašiai apiplėštos šv. Mar- 
garetos ir šv. Edvardo'airių baž
nytėlės. Būtų gerai pagavus to
kius paukštukus. Aišku, kad čia 
nė kitų, kaip bedievių darbas. Ir 
tai greičiau iŠ neapykantos, atlik
tas darbas, nes ačiū Dievui čia 
darbai dar eina neblogiausiai. Nė
ra ko "stebėtis iš tokio darbo, nes 
Čia bolševikų, kurie • bažnyčios 
baisiai nekenčia, yra nemažai.- '

. ' - X J. J.
RUDSON, MASS.

Prakalbos buvo mriėliojt 23 d. 
spalio L. L. Paskolos Bonų reika
le kalbėjo ^Darbininko’* redak
torius Pt gildąs, nesenai grįžęs iš

CAMBRIDGE, MASE.
B- T. • •

Lietuvos Atstovo prakalbos.,

i Spalio 26, 7:30 vai. vakare Šv. 
Tarno Aąuino . svetainėj įvyko 
jąugštų svečių prakalbos. Bąskir- A. Kibartas, S, Rubliaūskas, 
tame laike - jau* žmonės susirinkę 
laukę gerbiamų svečių atvyks- 
tąnt. Tame paį Vakare tie patys 
svečiai tik biskį anksčiau 'kalbė
jo Nonvoode. Labai rūpėjo, kad 
į laiką- jie . pribūtų į Cambridge. 
Publikos nesuvylė." Suvėlavo tik’ 
keliąs minutes. Dvidešimts pen
kioms minutėms iki ąuštuonių su
stojo automobilius prie viršminė- 

: toą svetainės durų ir tuoj iš auto- 
juobiliaus išlipo vietinis gerb, 
kun. Pr. Juškaitis ir gerb. svečiai: 
Voldemaras Čarneckis,. Lietuvos 
Atstovas ir Juriskonsultas Mas- 
tąuskas. Ponas M. Vinikas pasi
liko ilgiau Norwcode kalbėti.

; Įeinant į svetainę Cambridge ’jo 
lietuvių benas griežė ir žmonės 
dainavo visi sustoję Lietuvos him-, 
ną — “Lietuva. Tėvynė Mūsų.”- 
Amerikos HįmnaS'irgi b'ttvo ątgra- 
jintas. Nutilus benui, dainoms ir 
gausiems aplodismentams, tuoj 
prasidėjo kalbos- Vimipirma A. 
Vaisiauskhs, pirmininkas L. L. 
Pu Stoties, pratarė kelis žodžius 
ragindamas visus pamiršti įvai- 
riuš. ginčus o šelpti Lietuvą per
kant boną arba nors kiek paau
kuojant Lietuvos . laisvės reika
lams. Perstata kalbėt ir vest va
karą gerb. kun. Pr. Juškaitį, kurs 
po trumpos, karštos kalbos per
statė kalbėti gerb. Voldem. Čar- 
iieekį, Lietuvos atstovą. Jam at
sistojus' visa publika sustojo ir 
tris kart suriko “Valio.”. Gerb. 
Lietuvos atstovas sveikino visus 
Lietuvos.valdžios ir višų Lietuvos, 
lietuviij vardu. Dėkojo už - aukas, 
pirkimą Lietuvos bonų ir ‘ gilų 
prie Lietuvos prisirišmą. Kalbė- 

; jo išlengvo, nuosekliai ir. vaiz
džiai apie Lietuvą ir jos reikalus. 
To kalbos žmonės atsidėję klausė
si Jam baigiant kalbėt atvyko 
Cambridge’iąus miesto majoras 
Ecbv. Vh, Quinn. Tuoj visi žmo
nės sustojo o benas užbaigus ats
tovui kalbėti, , užgriežė puikų 
maršą.. Pasirodo majoras gerb. 
Ed. Quinn ant estrados ir tuoj 
jautrią prielankią lietuviams pra
kalbą pasako, ragindamas remti 
savo, šalį užsirašant jos bonų; 
sveikino Lietuvos atstovą teikda
mas jam ir visai Lietuvos Respub
likai širdingus linkėjihius. Pasi
žadėję Lietuvos atstovą pavažinė
ti, aprodyti Cąmbridgc ir apylin- 
istoriškas vietas. Galutinai tarė 
jog Lietuvos atstovas Cambridge- 
luje nėra'tik' lietuvių' svečias, bot 
viso miesto- •* • ■ ■

.Pabaigus* .majorui kalbą, advo
katas Mastauskas, gražiai Lietu-; 
vos atstovo varde padėkojo už 
simpatiją ir jausmus išreikštus 
Lietuvai. > Tolinus visi* sustoję 
Lietuvos atstovui ir miesto majo
rui sušuko tris, kart “ valio I” ir 
orkestros gražiu maršu lydimi . 
augšti svečiai apleido svetainę. 
Lietuvos atstovas'skubinosi į kon
ferenciją Bostone ,o majoras vy- : 
ko kitur kalbėti. • ■

Visiems aprimus gerb- kun- Pr. 
Juškaitis pehtate advokatą Mas 

ti- W l-A « M k. k M. L i * 'fc

Tamsoje,
17 d. vakare “Public Seiyice” ' 

atsiųsti vyrai uždarė elektriko 
šviesas, apšviečiančias bažnyčią, 
kleboniją ir salę. Mat būta susi
laikius tūkstantinė bila kompani
jai. Kompanija savu išrokavimu 
paskelbė. vietinėje spaudoje. Se
kančioje dienoje lietuviai neturi 
kur akių dėti, nes visi darbo drau
gai pašiepdami teiraujas, kas atsi
tiko su inūsų bažnyčia? Tikėjimo 
priešai negailestingai pajuokia. 
Ir teisinkis, aiškink tu, dabar 
žmogelis. Parapijonys šnekučiuo
ja, kad vakacijos pinigėlius išvi
liojo, liko tik tamsa.

“žvaigžde.”
Pastarosiomis keliomis savaitė

mis, vietinio svečio kunigo dėka, 
“žvaigždė” pradėjo- mūsų kolio- 
nijoje blizgėti. z Parapijonų-tau- 
-tieeių vaikai smarkiai ją sklei
džia sekmadieniais.

»
Apsuko.

Nuo senokų jau laikų ant War- 
wick gatvės yra apsigyvenęs švel
nus žmogelis B., kuris jau kelinti 
meteliai sėkmingai verčiasi su sa- 
magonkos ^pramone. Dirba, par
duoda, perka — parduoda ir taip 
sau kupčiuoja. Ale vieną gražią 
naktį pikti nedorėliai skaudžiai

V

■\ *

v

Tta Buvęs. Lietuvos.

Juškaitis perstatė advokatą Mas* 
tauską, Lietuvos Misijos juris
konsultą kalbėti. C„ .
irgi vaizdžiai apie Lietuvą
jo. Žmonės noriai klausiai. lAi-

šis kalbėtojas

Žmonės noriai klausėsi. lAi-

"l

t

r

EXTRA1. EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS.

* * "i.Kų tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybes, Žemaičių:, Gedimino, Vytauto ir Lietu* 
vos senovęs pilių ženklų.

" Tie nepaprastai gražūs, ženklai yra atvirlaiškiu 
fei'mojoy kuriiį eina 40 į vienų sųrii1™!* Kiekvie-y 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies- 
tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku- 
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen- 

: klij reikšmė i ’
L Lietuvos ženki.—Vytis.
2. žemaičių ženkL—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai 

, 4, Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius,
6. Kaunas. ’
7. Gardinas. *
8. Šiauliai.
9. Marijampole.

10. GeranainyB**
11. Telšiai-
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
1A Kernavą, <
16. Rodūnė. 

’ 17f’ Biętayąs.
18. Alytus,
19. B»m
20. ' Ašmena.

s

i

-F

gi. Skirsnemunė.
22. Baisogala,
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.

27. SąvaRmL
28, &ržri’ 

'29. Rcsėtairi'
80. Šeduva,
81. Veliuon a.
82. žiežmariai.
38.
34. Maišiogala.
38, Lyda. 
SG/žasliaL
37. Valkininkai-
SS. įaūgri. .
39. Plungė. 

JHunimrM-
Kas priMųs p&n# dttoį tam tuojaus

pasiijshne 40 tų gra&ų Melų (vfeų &

* Tni-gT įasisKubmfcite įsigyti 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite f

366 Broadvay, Boston 27,
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! apsuko. - Vietoje pilnos bačkeles
l tyros “naminės” pardavė beveik

vien “žąsies šampaną” (vandene* 
lį). Mūsų tautietis pridėję gry
nais penkšimtinę, * Gaila, bėt kas 
daryti Mat °kupeystč nebrolys- 
tą.” " •

Wkvo»'agentas.
Pastaruoju laiku, arti lietuvių 

apgyventos vietos ant Adam gat
vės atsikraustė iš Brooklyno, N. 
Y, Maskvos lietuviškas “aukso- 
rius” su visokiais niekniekeliais 
ir tuoj lauko pusės pamatą ap
klojo “ Laisvėmis,“ Vilnimis” ir 
kitokiais “rojaus” raštais. O M* 

. i ti , lietuviški biznieriai bijosi pa
našios rizikos padaryti. Jau ro
dos būtų mėtas save pažinti ir 
skirti svetimuosius nuo savų tik-

• *Uj& t%‘ ■' f
Sargybinis.
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prie sienos turi pasakyti teisybę. 
Taip atritikę ir su ta žinia apie 

pardavimą Lietuvos.
■ “Keleivis” No, 43 norėdamas 
ištiBUkti nuo melagystės ražo: 
“Jei krikščionių demokratų val
džia (Reiškia Lietuvos valdžia) 
Hymanso projekto ištieaų dar ne
priėmė taj reiškia, kad ji bijo
si savo žmonių.” ' ♦

“Keleivis” gavęs ■ ii Lietuvos 
nuo savo kolegų žinių, kad Hy
manso projektas nėra priimtas ir 
visi nuo jo purtosi, abejoja ar tai 
gali būti teisybe ir jeigu taip, tai 
sako “krikščionys demokratai 
bijosi savo žmonių”

Taip krikščionys demokratai 
pildo valią žmonių darbininkų, o 
ne taip, kaip, kad socialdemokra
tai eidami su sulenkėjusiais Lie
tuvos dvarininkais mindžioja 
Žmonių valią ir nori Lietuvą grą
žinti kraugeriams dvarininkams. 

Kritikas.

*

jį

ągSSĮM ««* PW»s damai* aummdoti jjw knygoms gį*!S ;

taip pra
siplatino Worcester ’y, ^Iass. 
kad sandariečiai dėlei to 
kraustosi* iš proto. Jiems 
pavydas ir piktumas' ima, 
kad’VZ'oreesterio lietuviai iš-, 
eidami iŠ bažnyčios perka if 
skaito “Darbininkų.” Bra- 

\vo WorcesteriečiaD
’ s

<

Pranešama, kad Vilniaus 
lenkų draugijos pasiuntė 
memorialą Šv. Tėvui dėl 
Vilniaus’ Vyskupo Matule
vičiaus politikos. Lenkai 
primena, kad net carų val
džia skaičiusi negalimu pa
skirti Vilniuje lietuvį vys
kupų ir tik Vokiečių okupa
cinė valdžia, paskyrus lie- 

„ tuvį.
fe

i Laisvamaniai, sprendžiant 
I iš jų laikraščių, labiau susi

rūpinę Tautos Rondo* žemi
nimu, negu Žulikauskiu.

“Naujienos” skelbia, kad 
kuomet gręsė Želigovskio 
pavojus Lietuvai, tat ragi
no savo“, skaityto jūs . bonus 
pirkti ir aukauti. Dabar 

• kuomet Želigoskis jau laiko 
Vilnių ir ten ferioja lietu- 

. vius, tai pagal “Naujienas” 
pavojus praėjo įr nereikia 
bomj pirkti. ' .

A. L. D. L. D. (skaityk A- 
merikos Labai Dideli Lietu* 

* vių Durneliai) platino lape
lius agitacijai prieš Lietuvos 
paskolą. Jie ant nelaimės 
susilaukė sau nesitikėtų pa
sekmių — jiems pavyko ta
me klausime netik socijalis- 

■ tus, o ir tautininkus (sanda- 
. rįečius) patraukti savo pu

sėn.

x

* SMULKMENOS. ' 
Vidurinėj Afrikoj pas 

kaikurias gentis pagarba 
vyresniems, išreiškiama at
sukimu jiems nugaros..
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i ir*riiifAA £rilll inift f ropa, 3. Ariją. 4.- Afrika F>. šiaurinė Arnerika 6..Pietinė I -?921, pusi. 320., Kietais popiero apdarais ...............^1,25. LIETUVOS ZEMUPIS Amerika, 7. AUalųX 8. Lįetuvos žemėlapis k 9. žmonių ‘ VISUOMENĖ Ift MEDŽIAGINĖ KOBĖRACIJOS mtM ' 
351 Iš rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Siaubai, 1921, Pusi 95 

l . Si knyga yra viena iš geresnių koperaeijos litęrątQroa kuri
niu. Nėra abejonešį, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų *" 
koperatmmkams bei visiems tiems, kurie nori pažibti kopė- ' . 
racijos esmę, i,.-..< .65.

komercijos mokykloms.. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, ĮVASAĖO8 SNEROS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Dūkta .45
’ Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystėš, patartina šį [ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliais ir gegužinėms nu-

vadovelį įsigyti- .^1.00į
j [UIT PAKLAUSYKIT, Parinktosios- lietuvių poetų eiles. Pa- I 
rankiojo Liudas Gira, Ras labai puikių eilių, tinkamų va- ’ 

karų'pamarginimūį.-Pusi 190> a. - .....v.
| | DUONELAIČIO RAŠTAI, Mokykloms parinko ir ptfaiškino 
[Į M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos u? priedai Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, rąstai ir kalbos paaiškini- I 
mat Kaunas, 1921 m. Pušį. 202. Ketais apdarais... *.. • J 
[I [GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS;/ I dalis. Negyvoji gamta. Že-

Galima gauti I leidinys. P’opiero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi 112.....
J[GEO»rMJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė JT. Mašiotac. Pusl.

“DARBININKE/’ 1 79. .... .... i... .... ........ ^.......^
366 Brou^wng, Į Į GYVENIMO AKORDAI. Paraše Vaidilute. Telpa šie vaizde-

■ ” Boston MdSS. I D rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai,
4) Miražai, 5) Prieš audrą; Pusi164—1921 nū-. , .

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus.
.. Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė 

Sėiųsteikis. Kaunas. Pusi 16A •»•»». ..... *■•*-««.. •... * •«• • 
JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikiai, apysakas ir eiles. TRi 

žejė, • 1913. Pusi, 143 .
[KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo Pūsa-' — 
kojiniai. Parašė Pr. Mašiotas. Puiki knygele pasiskaity
mui. Su paveikslais. Pusi 44. .................................. hj' .30
KĄ$ TAI YRA:KOXSTitŲ0IJA? P^rače P. Vitokiri Kau

nas. PUŠĮ l^k •••••**».. . » . . 4: * • * • ... « . .».»•.• Į * * •' .05
[KETURI MONOLOGAI* Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 .15 
KOIJĖŲIJOS. Pimgėįiai, BŠwaWS toji teisybė, GegūB/ 

Kuprotas Oželis. . Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny
goje ir tinka lalimaiųs. s Parašė žymi galėja Sofiją lįlūrito* 

feūimiS (įytaąatafifc). pūsi 157. Švyturiu B-yėš leidinys. .65, 
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANUS/ Patarimai ii* 

inaidės ląūldantiėtas* ir sulaukuriotas gražiaūrios gyvenimo 
dienos/ Pagal M Feūbių ąutaiaėyitaha PM& 
27L-v• w♦**<>■*■» »»v**»-»•». *♦«.. .*■«»**■•.. .»«***’•*• *•*<»* 

;LIETUVA Pavasari, Vasarą, Rudenį ir žiemą. Parinktieji akai- 
\ t tymėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos mėtalaildus ir jų

x dalia., Sutaisė IMi CiU*?’kauaaa. Pusi m.——..

į nyg. vkfijįąm ątidengimų vaizdai. Kaunai, .
i 1920 rt. puik 124. JfcO

x]

«r A

*■* *

■p'aWi/ba..Įn1uosius pinigus sunaudokite apšvietaL Apsišviesi skai- ĮNAUJOJI ZELANDIJA. • Vladislovo -Krakovsl^ ’
W TOBK N. T. S*“*“

LDS. a kp; mėneelnife sMirinklma* |
įvyks nedėlioj, 6 d. lapkričio, tuojaus |

Stinėje svetainėje 556 Lroome st rasybos^kalbo^ slmitHąvimo ir ąpsipaži-
m e susirinkime-turSaime^daugsvarblų ’ v*
reikalų aptarti.J l

■

i-

Džiovintos ' figos imant’ 
švara ant svaro yra maistin- 
gesnės už duoną.

Armėnijoj našlaičių yra 
virš 100.000.

w

RABINAS ATSTOVU. 
t~4— 

Wasihington. — Rabinas 
Joseph Saul Kornfeldiš Co- 
lmnbus, O. prez. Hardingo 
paskirtas atstovų Persijon.•

f.

PARDAVSBAU& 
CVKRAVS.

1
*■1 II

' New York. — Cuban Su- 
.gar Co. Anglijos firmoms 
pardavė 30.000 ,tonų cuk
raus. Viena savaite ta kom
panija užsienin pardavė iš
viso 100.000 tonų. Dar sa
vo sandėliuose turi 1.500.000 ' 
tonų. K

4

r

GRAND RAPIDS, MICH.
i LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedėly, 7 d. lapkr. 7:30 vai. 
Vakare, Sv. Petro ir Povylo parapijos i 
i svetainėje. Visi nariai .malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at- 

; si veskite ir naujų narių.
Kviečia Valdyba.

BRIGITOS, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 4 d. lapkr. 7:30 vai. 
vakare Lietuvių SvetaiUėje. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.. *
- :

liveriai. BekMnpif. Vilniun. Pusi. 52.
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Gerai amerikiečiams žino
masis prof. . kun. P. Bučys, 
buvusis “Draugo” reclak- 
torius, dabar yra Kauno 
“Laisvės” redaktorius.

“Pažangiųjų” (leberalų 
ir soeijalistų) sumanytasis 
seimas jau matyt rrx"~ 
miL ir liks. Pana^iį seimų 
gadynė jau praėjo.

tu laiku.
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na- į 
rių.

’ Kviečia Valdyba. |

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp, mėnesinis susirinki-į 

mas įvyks utarninke, lapkr. S d. S. m. j 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vai. vakare. | 
Visi nariai malonėsite, -ateiti paskirtu j 
J nsiaAisvi Qįpi§.iTumd9M» 
fupĄup fti<ęnas 2nup.mnT.KUE ■njniv| 
Aniolų parapijos svetainėj. • 
vyks nedėlioj, .9 d. spalio, tuojaus Į ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 
susirinkimų ir naujų narių. | Pirmoji dalis.. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000).

lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų. ...... 
. 1. Pusrutuliai, 2, Eu-

h

DEOPROIT, MICH.
EPS. 72 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėliok 6d. lapkričio, tuo
jaus po pamaldų Sv, Jurgio parapijos 
svetainėj'. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug Svarbiu reika
lu aptarti. Atsiveskite ir nauju na
riu Vatai/U.

NEW PHILADBLPHIA, 
PA.

sumany- LDS< 87 ^i108 susirinkimas įvyks 
:fe*/“ ’________ ' .
■ n1* rsr\Jfevm' -.r—— - _ < ■ —■■< —-TT*~

. SKAITYTOJŲ KAMPEIIS.
-■* -

į. % PASIJUTO PAMELAVĘS.
į -‘Keleivis” So. Bostono smala- 
£ Xvii?ių Organas, kaip bolševikai jį 
p vHipna, buvo paskelbęs, kad lcri- 
U kšvionys demokratai patdąve’Lie- 
į tnyą lenkams. Tai žiniai ant pir- 

■ mo puslapio Uždėjo antgalvį di
džiausiomis raidėmis.

Nors “Keleivio” redakcija jau 
' pratusi paskelbti visokių nonsen

sų, kad lik'patraukus skaitytojų 
domę ir kad tuo sustiprinus savo 
nusmukusią partiją, vienok ne 
visuomet nusiseka.

b. ■
1 •

&eĮ| . '

Kviečia Valdyba.

4 •-••••••• •••■•• •• •,• • • •

.75* 
a- I

Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių, 
rasęs. Paruošė S.'Frauckevičius.’Kaunas. .............* 

rrtrt 'r' IBAŽNYčIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V Za-
KaJKA <5 CENTAI. I jančkauskas. r dalis (Senovę ir viduramžiai). U dalis I

----  ' Į (Naujieji Amžiai). Abi dalys ................... ..,..$1.00.1
Tai naujausios laidos || BUHALTERIJOS VADOVĖLIS.;-i dalis. Elementinis kursas

žemlapis ir kiekvienas Į| ' komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, ^>ar^® TyHį D$kte
lietuvis turėtų įsigyti, ii 
Sulankstomas ir apda- Į

■ ' - j« f I

rytas puikiais viršeliais. ĮĮ(

Didžio Išlankstytas
26%x33%

.50 
.35

- e

t

• fla

• *.

Sulankstytas
61/2x9%

“* ». fe'

■ ■ • l I "■
- • . t

* , Į

fe
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. TABOKA IR RŪKYMAS. ' 
Menkiausiaš rūkytojas prarūko' dienoj daug mažlOc.

Ręiškin per metus jis paleidžia dtoaB mžįaųsia
Nli, o juk yra nemažai tokių, kuiie-kur kas daugiau pra- 

BWMW>WWW«. rfiko. Vidutiiūškas tabakius prasmardina per metuę apie
utaraZnbilds prispirtas «fl.‘ t«W« tabakius pasakotų, jei ji pakalbyittai>vie-

f;

f

L*4

AL
•’ti*» -■>

r^OĮĮg

pintas. Sutaisė Ifatąs Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai 
I 22 autoriaūsisugalvoti žaidimaiir 31 kitų tautųžaidimąs, 

rankiojo landas Gira. Ras labai puikiu eiliij, tinkannj va- '
kaHį'pamar^niimu. -Puri. 190Č.......<.............. .. ;50Pwosmd<®Wtonąusknjęgriiai^fe.

Į ka mokykloms jr piaip vaikams arba suaugusiems majdntjsi 
Į skaityti. Su paveikslSliais. Pusi. 112—-Į921 m-

* J/Palūkaitis, • .. «... •j-*..* • ... # • .. > a V v • * • •. t- * 4 • vrįfitiį-ą -»4Šk

*1 O^ į žIEmOS LEDAI. 3-jų v^ęsmų dabarties sodiečių ^venimod?^-
• Į . mos paveikslėlis. Paraše Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. TU- . 

mė, Vanduo, Oras. Tarase X Baronas, švietimo Ministerijos• 1 ? . - • ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo pasaka. Ver- *
* J= tė Jonukas. Išleido Marčiukas. Begalo puikus leidinys.

Į Su spalvuotais payeikslais ir vinjietėmik

[PULKIM ANT KBLŪį- Gražiausių įf reikalingiausių m^ldų
.50
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įdeknenam katalikui rinkinys. Antrą pataiąytojj \laįda.
Atspau^<įntą ant geros pbpioros. •* Pusi. 555.; Stlpęiaik m.®* 
roko odos apdarais, paauksuotais.tariMk >»».»• 

Toki pat paprastos odos apdarais
‘ . Drobės apdarais panašiais į odų ...v*•.»•«*<*•*

Drobės apdarai raudonris7kraštais .7.M 
Kietais drobėj ąįpdarąU raudonais‘kraltai# 4.^ *. •

P . '-']l 1 ' V. r., Z

' 1 Bū užsakymu siųskite ir pinigus . Čekiu am moj’,

"DUBIHIHMS"
' IDS. nariai siųsdanii ant kfent' feOfefefe#-

Skite Baips ■- ; ' 1 ■ ' - . ‘
- , ... -

. Mvjmoinirir.
' “ BOSTON S?, M4S«f.

P. S. Kitaip adresuoti ufeakynJai bus pristadtyti ne prie 
t 
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imdgmub iBtnuincaus.

Pereitą nedalią, «palio 30 d, tu
rėjo įvykti puikų* naujo* estrada* 

______ [atidarymo vakaras., Bet eatrada 
wrnirncKTM«R -1 / nesuspėta pabaigti taisyti, u* va- 

kiras neįvykor ; Tai Bonų Plati
nimo- Stotis Masinančiojo proga te 
sušaukė aut greitųjų susirinkimą 
atstovo pasitikimo raportam* at
duoti ir apkalbėti tolimesnį;vei
kimą apie susirinkimą paskelbta 
tik bažnyčioj, bet žmonių pusėti
nai susirinko. Pirmiausia p-lei 
Leonaitei iš Vorcester, Masė, 
skambinantpianu 8UŪąinūota him
nas. Prakalba* vedė stoties vice- 
pirm;J.Glinecki8, Kalbėjo P.Gu- 
das, £-lę Leonaitė, A. i&ieižys ir- 
Kerbelis, naujasai ‘‘Darbininko” 
administratorius. RaštZA. Ivaš
ka išdavė stoties raportą. Pasi
rodė, kad ikšiol bonų parduota už

;». Pagalios susirinkusieji buvo 
paprašyti ištikėti ar neturi kokių 
aptarimų, kad stotis geriau galė* 
tų'savą darbą /varyti. Užsimin
ta apie reikalą kelti ’protestus 
prieš lenkų barbarybes Vilniuje. 
Prie Šios progos J. Šaparnis išima, 
iš kišenes plakatą ir rodo kad 
mass-mitingas šaukiamas 6'd. lap
kričio. Plakatas perskaityta. Ga
le plakato mirguliuoja litanija 
mitingo Šaukėjų. ’ Pastebėta, kad 
čia šaukiamas mitingas tik biznie
rių ir* profesionalų, o ne organi- 
jzaęijų. Bet pripažyta, kad jei 
gerą darbą daro lai daro jį Jbile 
kas. Tada Valerija VarŽinskaitė 
atsistoja tesako, kad.tasmasmi- 
tingas išrodo komedija tuo'žvilgs- 
niu, kad iš eielos litanijos pasi
rašiusių retas tėra Lietuvos Lais
vės Paskolos bouą pirkęs. Pastai 
ba karštai visų priimta te nutar
ta tą pastabą kelti viešumon. Pa
vyzdžiui nurodyta, kad pirmasis 
pasirašiusis, Antanas Ivaškevi
čius, pirmu sykiu Vileišiui atsi
lankius prieš ■ skaitlingą publiką 
pasižadėjo, -pirkti ■ bonų už 
$1.000, o tepirko už $100. Kiti- 
gi pasirašiusieji bizųjeriai ir pro
fesionalai yra beboniai. Tad sa
kytą, kad prieš masmitingą visi 
beboniai nusipirktų po boną. Pas
kui kilo klausimas, kaip po pla
katu atsirado gerb. klebono Urbo
navičiaus ir P, Gudo vardas? 
Klausta ar čia jau ‘‘vienybė lip
doma?” Paaiškinta, kad juod- 
viejų parašai pateko, kaip Pilotas 
į Credo,: kad neinama prie atgai
vinimo nuterioto komiteto.

Tad lauksime, kad beboniai 
masmitingo šaukėjai apsišarvuo
tų bonais ir kad jų šaukiamasai 
mitingas gerai nusisektų.

Reporterių,
« ** . 

DEBATAI. ’’ 
Nedėlios vakare, sp. 30 d. 

L. Vyčių kambariuose buvo 
privatiški debatai, bei diskusi
jos. Debatavo1 Moksleivių kuo
pos nariai su L. Vyčių kp; na
riais. Tema buvo: ar reikalin
ga unijos. Vyčiai stojo už rei- 
kalihgumo. unijų, o Mokslei
viai prieš. Abi pusi turėjo ge
rų ir stiprių orgumentų De
batai buvo tvarkūs ir nuose
klūs. Aieinaeiam nedeldieny 
vėl panašius debatus >vir- 
šmineti kuopi rengia. Tema 
bus; at reikalinga priverstino- 
ji blaivybe (prohibiciją) ar ne. 
Vyčiai gins priverstinąją, blai
vybę, o Moksleiviai liuosąją. 

Debatai prasidės 5 vai po 
pietų.

shcac

’ Laikas tai.pinigai sakydiu 
vo garsūs žmonės. Žįnbgaus 
gyvenimas nejierilgiausias, to
dėl kiekvien a vAndėlė žmogui 
Wanįfi'. v- Praleistą valanda be 
naudoSj jaii; dingo amžinai, jos 
jau jokių budu liebesųgrąžiiisiy 
Todėl, kifekvieim lietuvio tiks
iu ir priederme turėtų būti' štej 
n^tis-kiekyiėUų valandėįg su* 
liuudoti- naudingai.' • Daugelis 
lietuvių, būdajm carų vergija-' 
je, nėtįįejo'pi^gos’įgiyti nors 
reikalingiausio mokslo1, be ku
rio Šiandien žmogių sunku gy
venti: DabaT, Bors všlokairlk 
progą atsirado. vĘet'kas* neži
no išmintingospatarles, ’kktt: 
“ Geriau vėliai^ negu niekad.ff 
Rudeniui * atėjus mokyklos vi
sur atidarė' -savo'duris dėl visų. 
Tad dabar laikas naudotis pro
gą h naudingai ląikų sunaudo
ti. Manau,- nesiras lietuvio, ku
rs neturėdamas speciąlio vaka-

- r ais užsiėmimo, negalėtų pašvę
sti šešias vakarų valandas sa
vaitėje dėlei mokyklos' arba į- 
gijimui sau reikalingiausių ži- 
*dų- .

Tad-gibroliai ir sesers, ne- 
• vėpsokime 'kur be reikalo, bei 
bolių nebadykime vakarais, 
bet eikime nors tris . vakarus 
mokyklon, kad sayo protų pa
purenus. Žinote, kad nuolat pu
renama dirva daugiau vaisiaus 
išduoda ir yra naudingesnė ne
gu apleista. Tas pats yra ir su 
musų protu, jei mes jį nuolat 
mankštinsime, vartosime, tai 
□is pasidarys šviesesnis ir sek- 

; imingiau išris klausimus pasi
taikiusius gyvenime.

.Kita vėl, Lietuvių tauta pra
dėjo neprigulmingai gyventi. 
Ji būdama vergijoj atsiliko 
kultūroje nuo kitų apšviestes- 
nių tautų. Mums reikia jas 
.pavyti ir pralenkti. To nepa
darysime, jei visi nesistengsi- 

yine kultūrintis/ Toje srity/pasi- 
{mokinkime iš Japonų. l&igi, 
lankydami mokyklą, bei švies- 
dąmiesi, atliekame naudingą 
darbą dėl savęs ir patrijoiiską 
dėl tautos? Tai lankykime. 
Lai lietuvių skaičius vietinėse 
mokyklose butų didžiausis, o 
ne kitų tautų. Kitataučiai ma
tyt naudojasi proga, nes ŠoU- 
tb 'Bostono Komercijine High. 
Sclioolė net perpildyta moki
niais. Mes-gi stengkimes kita
taučius pralenkti. Brolau, ,ar 
sesuo, eik . tuoj , ir užsiregis

- truOk artimiausioje mokykloje 
ir lankyk ją ištvermingai iki 
ji pasibaigs. O po kiek laiko 
paSaatysi, kad nieko nepralai- 
ini kaip tik tamsybę.

Mokinys,

N. A. FEDERACIJOS APSK. 
SUVAŽIAVIMAS.

Spalio 80 d. *š. m. LDS. name, 
■„ 2-rą vai. po piet įvyko N* A. Fe

deracijos apsk. suvažiavimas. Į 
suvažiavimą atsilankė gražus bū
relis iš apylinkes lietuvių kolioni- 
yų pasišventusių darbuotojų. Su 
važiavimas buvo gyvas, 
gas ir sėkmingas,m '

l*
turiniu-

. DARBININKAS

“PVODU.”

^SaiiŪaroi»*> Adm. K, J. Tau- 
lauakas sayo aprašyme gerb. ats
tovo V*. Čarneckio buvusių pra
kalbų spąlio 24 d. š. m. krįtikuoji 
prakalbų vedėją A. F. Kneižį už 

viftiaM, Vadimą” 
(mano pabraukta). * Visas netak- 
taa sulig jandariečio yra tame, 
kad vedėjas pabaigus arheriko- 
nams J. E. Gubernatoriaus atsto
vui ir Miesto Majorui kalbėti ne- 
padSkojų bet leido arba kaip 
sandarietis rašo “paprašė . Mas- 
tausko padėkot.” .
; J.* H Gubernatoriaus atstovas 

ir majoras sveikino ir reiškė ge
riausius linkėjimus mūsų tėvynei 
Lietuvai ir jos atstovui gerb. V, 
ČarnecĮdui, o ne vakaro vedėjui 
arba Bostoniečiams ir -todėl pa- 
jdSkoii £wsjs> )Hto getfr. atstovas. 
;T*ą jis padarė per savo juriskon
sultą K Mastauskų Sandarietia, 
matyt iš aprašymo, nė nesuprato* 
ką kalbėjo J. E Gubernatoriaus 
atstovas* majoraą ir gerb. atsto
vybės juri&onsultar & Mastaua* 
kas. Jeigu būtų supratęs, tąi to
kių kvailysčių nė nerašytų, Aiš
kų' kad pasekė savo redaktorių, 
kuris gandais-pasitenkina ir pri
ima už. tikrą faktą. Puikif c dvoi- 
ka?r ~ J ’ Z' ’ . /

Apart,t o sandarietis aimanuoja, 
kad kaikurie veiklūs So. Bostonie
čiai advokatai ir bi^uieriai netu
rėjo vietos salėje nė atsisėsti ir ’jie 
turėję stati visą laiką išstovėti. 
Tai kodėl sandarietis Paulaūskas 
neužleido savo1vietos ir tuomi bū
tų pasitarnavęs ‘‘veikliems” .ad
vokatams ir biznieriams. Ar-gi 
rengėjai kaiti, kad miesto didžiu
lė salė buvo kimšte prikimšta 
žmonių. Beto, stovėjo ne vien tik 
“veiklūs”- advokafafir biznieriai,’ 
■bet dar apie porą šimtų darbinin
kų ir visi jie pasitenkino, nes ma
te, kad daugiau tuščių sėdynių 
nebuvo ir kad rengėjai neskirstė 
sulig luomų, profesijų arba ama
tų. Nepasitenkino tik sandarie- 
čių Paulauskas ir Sliakys, kurie 
turėjo puikiausias sėdynes, pačia
me viduryje sales ir net ne mo
terims stovinčioms neužleido vie
tos. , - . . • '«

Delei rengėjų partyviškumo 
reikia pasakyti, kad sandarietis 
visai apsilenk# su teisybe. Ne- 
partyviško žmogaus pasaulyje 
■nėra, bet prakalbose niekas apie 
partijas neužsiminė, nes • nebuvo 
vieta. Jeigu'į prakalbas atėjo 
skaitlingas būrys lietuvių įvairių 
partijų.-ir 'jeigu prakalbas rengė. 
partijų žmonės, tai kame čia pra- 
sižengimas., f

Buvo pardavinėjami L: L. P.
Bonai, bet bonai nėra partijos, o 
tik grynai Valstybinis Lietuvos 
reikalas. . .

Taigi K J. Paulauskui turbūt, 
nevisi namie.

Geras draugas.

t

r

ū

».

4

C

’ i

4

« "V 4

Buvęs.
J

RBANEAIMAS.
Moterų Sąjungos 13 kp. rengia 

įvairų vakarą. Tas vakaras į- 
vyks lapkričio 6 d. 7:30 vaL šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj.. Bus- 
atvaidinta begalo juokinga ir į- 
spūdinga komedija.' Kalbės gerb, 
kum Julius Čaplikas. Taip-gi bus 
dainuojama solo, kvartetai ir ki
tokį pamarginirnai daromi. Visi 
Žinote, kad Mot. - Sąjungos su
rengti vakarai būna įvairūs ir at
silankiusią publiką pflhai paten
kina. Tai-gi te šis rengiamas va
karas bus toks, kad atsilankę ger 
raitės. įrašome visų toje dieno
je nieko nerengti te kviečiame 
kiekvieną įįšį .vąakrą ateiti.

pailga tik 45c.. j_
Rengėjos.

» rt

iK /OJO MA 
DOBTAS VALD YBOS ADEiSfi AI.

PIRM. —Stlioba,
5«J H. 7.th 81, So. Bo«toti, Mm*. 

VIGR-PIRM. —P. Ttdrtki*.
UMI Bow*n 8t, So. Borton, 1£*u*k. 

PROT. RAiT. — K. Luini*, \
.47 Vate BU Bou Boirton, Mm*.

RIN. RAST, M. Selkya,
127 Grauitė St., SO; Boston, Masu. 

KASIERIUB £ NaudMuno, -
16 Vinfleld St. So/ Boeton. Man. 

MARŠALKA -t- Steponas Navicką*.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedčldleni kiekvieno menesio, 2-rą vai, 
pio pietų Sv. Petro parapijos salėj 492 
E- Seventli St... South Boston,. Mass.

♦ ’ t

•'i

EKSTRAI!’
AR SKAITK “PBRKŪNA”? 

Jei da neskaitei1‘Perkūno0 
No 9-ta stenkis kuogreičian- 
siai įsigyti Jei nori linksmų 
juokų turėti atsiųsk “Perkū
nui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tucŲ pas tave atsibala- 
ctos.

“PERKŪNAS”
366 Bro&dway, Boston 27 Mass.

i ... ,į.. irt.......... ... .i. M. .. i -i......... ........  .

DR-JOB VALDYBOS ADRESAI 
wp. Bosror. sutar

mm**. -» Antanas Kmitibą 
' 284 Fiftb 8t, Beata ST, Ma*» 

VICEJ-PIRM. -i Inoaaa Andrlliunaą 
278 Fourth St., So.-Boston, Me**, 

PROT. RAST. — Vincą* Valktoorlo* 
178 Bolton St,, Beata 2T, Ma**

FIK. RACT. — Pranai Blnkaviau*, 
182 Bovan St, Bo«ton 2T, Ma** 

KASIHBIUg — Jurgi* Kitaričita 
174 Boltoc St, Borton 2T, JKta 

MARULKA — Prana* LukoSaviftu^ 
SĮ 7-th St, Boąton 27, Maaa

Susirinkimai laikomi’ kais pirmą ne- 
deidienĮ kiekvieno menesio 2-rq vaL po 

j pietį‘šv Petri). parapijos Mdėj 492 H 
SeventL StrCet, South Boston, Ma**. .

I LIETUVĄ.
Žiemos Kainos Jau :

- Nupigintos/
Artimi suslalekimai su Lietuva; Ge

"

D. L. K. KEISTUČIO DR-jOB'VAL 
DYBOB ADRESAI, BOSTON, MASS.

ras valgis ir užtektinai Jo. Didelis dė
tas, su visais modemiškai* naujausia 

.laivą patogumais.

‘V^RedStailLine
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę.

IŠ New Yorko į Hainburgą
SAMLAND (tik 3-čia klesa)—Lapk. 30

Iš New Yorko į Antwerp’ą, 
LAPLAND .... 
ZEELAND ....

J KR00NLAND

Iš New York’d į Hamburg’ą.
MONGOLIA  ............... . .-Gruodžio 1
MINNEKAHDA .Gruodžio 10

. MANCHURIA .......... Lapkričio 23 
Bostono ofisas: 84 STATĖ ST.

Tikietas tiesiog Plllavon.
INTERNATIONAL MERGAI. 

’ TILE, MARINE UO.
120 laivą—1,300;000 toną įtalpos.

i.

HRIL — Motiejų* Versecką*.
41 Gate* St, So. Boetatt. lįta**. ' 

VICK-PIRM. — Juozas BiŽokas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Masa- 

PROT. RAŠT.^— Ant Modejunaa.
450 E. 7th -St, So. Boston, Masa 

FIN. RAST. Juozas Kavaliauskai,
209. E. Oottage St, Dorchester. 

KASIERIŲS--Andriejus Zalieckas,
807 H fltfikįSt, So,. Boston, Masa 

MARŠALKA —-Antanas Gruodis,
. 159 JBowen -St., So. Boston, Mass. 

* Po8mertinčs moka -?200.00. Pašeipa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimą

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
siniu* susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dlenį kiekvieno m&aeslo po No., 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą j. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na-M 
rtų su savim, atstveskit prie musą dr* ,o4 Statė Street, Boston, Mass, 
los prirašyti. C Arba pas vietinius agentus^ f

I •

)

...Gruodžio 3 
.Lapkričio 19 

.....Lapkričio 26

£AmericanLine

X

DABAR LAMAS | 

UŽSIRAŠYTI !į 

“DARBININKĖJ! 
_ ' it 

VlENINTfiLį DARBO ŽMONIŲ $ 

. LAIKRAŠTĮ.

Eima S Sykius į Savarfę.
■ ‘ £'
\ ’ _

Prentitnerafos ketiną: 
$ Metams ....... 
JT Pusei metą ... 
JĮ S mėnesiams .. 
» Mėnesiui ......

t
Si

• • •

%

Didžtauri, Grdčteuri Bumuly 
Laivai, fetunaa Apėjimas 

Bu Ketaviaii. *
Tau Tra Vietini* Agentas Jurą Mieste 

’ ' Ar netoli Jo,
Įllatavą, įmūriją, Ukrainąjr 

rei JSJSfe tiesiai
įHAMBURGĄ.
SAKONTA — GRUOD. 8 
Gabiu |145. 3-čia kleia 1125 

Taksų »5.Q0.
Perk0herboiirg Sntrthampton

Liverpool ir Gl&igo*
ALBANIA —i-—
CARMANIA ..... .. ..... ..Lapkričio 
COLUMBIA ‘ -
SCHYTHIA. ........

Per Angliją ar Hamburgą į
I Danzlg’ą ir Hrtmbrug’ą —$135.00, 

J Liepoją — $145.00. Taksų $5.00.

• * J*
;.*lį'„i^r.-ssa,T .'į'.^^asrssssstaįk- 
ettaMtaMMtataMtMMMjl’ 
1 gti. So. Beata IMS g

|0l. J. C.EANDŽIUS 
(kratomi) I Liiinvii 

iOtotmtab n C*raxr*u* 
i Gydo UtrlM ir riironilkM liga* 
vyrų motera ir vaikų 
nuoja kraują, *pjaud*ta«lįi« 
ma ir tt savo laboratorijoj. BU- 

Į taikia patarimu* lalikala kitariy- 
t Tonantiem*. M******

506 Broadvat, 
Bouth Boston, Mam ’

■i i
I l'

< E

Fe

Lapkričio 3

Lapkričio 5
Lapkričio 18

.t . -j.. ■- -.

Reikalavimai
Reikalavimų kalno* 2c. ui lo- 

dį ul kiekvleną «ykį. / .

4

i
v

%

Jeigu, gelžkelių streikas 
užeis, tai anglių nei už pini
gus nebus galima gauti.

Mūsų anglys yrą geriau
sios ,ir dabar pigiausios,, tai
gi pirkite iš

UTHOANIAN AGENGY
' X Ivaškevičius

361 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 or 1337.

f 
I

II S3UUT» JMJBTUN* JMJU3B. j
i Į Kampa* G St te Bro&diray j

15 Įtarų Boūrtt ~ Bootomi '

DR. H. S. STONE
Airni SpeoūLJBTAB 

399a W.BRQADWAY 

Vauuwx: kuo 9 r. iki 7 v. vale, B

v „ .,, .i į . -..J

»,

DR. JOHM ftępųmi, W
1 ffalUM HtifaatMi ir

Rytai*iįt ė vU.

Vakarai* nuo ė lkf ft
536 BWoii

BU
ADVOKATAS

414 Broadway,
S. BOSTON 27 MASS. 

Tel. S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. S-Pli 

GYVENIMO VIETA.;
135 Rosve St, Auburndale, Mhss 

Tel. ; Neivton 1016—R, • ■

N

?©©®©®®®&®®©©©®®©®®©©©®s®<5!

I DR. A. J. 60BMAN
(GUMAUSKAS) | 

H DANTISTAS M

l.al

T

KukardtĮ, visokią Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
M v U,,vc spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

;fteikalaudta|£atalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jiišų'dr-tes vardą. 
ŠTRŪMNpCO.y 90-92 Ferry Št. Newark, N. J.

. » .-'-1 ' l 'T ■■ ' - '■ - -

—lT—’L J—. r

BALIUOS AMERIKOS LINIJA
<> BHOADV.-aV ne-a SURh N >

’ 705 Main St., Montello, Masė, ] 
j (Kampas Broad St.) j 
f ' Tel,\Brooktoii 5112-5V. ~ j

DR. F. MATULAITIS
Gydo VUtata Lėta, 

Bauohąu. Akeuiu** 
Valandos: 1—8 lt 7-4g P. IL 

17 Millbuiy Street,Čia. nepaprasta proga pirkti nikeliu 
iptaisytą revolveri geriausio padary
ne. šftuna S. & W. center tire patro- 
ials, Reguleriai kaina šito revolverio 
yra $8.50, bet per šitą mėnesi kaina 
nupiginta iki $5.00. Tu negali gauti 
toki revolvdiri niekur už tokią kalną. 
Mes gvaraptuojam kiekvieną musą re
volveri. Turime trlją didumą: 22—32 
ir 38 calibre;-visi tiek pat kainuoja, 
leigu-patroną negali gauti savo mies- 
e, gali gauti pas mumis.
Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 

kokio didumo revolverį nori ir prlsiųsk 
savo adresą ir 30c. stamponr arba pi
nigais .dėl’ persiuntimo.' Paskui galėsi 
užmokėti kuomet priišųsim revolverį.' 
Rašyk šiandien; nepraleisk tokią pro- 
rrjj T

CHICAGO SAFETY 00.^ 
1330 AVestern Avė., Dept. 600, 

; . , CHICAGO, JLL. ■

TeLSo.Bąaton828.
LjGBFUVTS‘DANT^TAi 

DR. M. x

Laikinai periasi afišą pė Na 
425B»oadwat, So.Bbaton/MAaa. 

oyw»TiUMU! 
Mariąm 12:& mat 

* P. H.
Ofisas uždarytas sqbat<w va- 

kęaaiš Ir AĮŠdeUgmis.,,

■* * Tiesi kelionė j LIETUVĄ 
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
! Arba per LLBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiupinį linksma mums pranešti, kad mes pasidarbayom idant musą 
pašažleriai, ja ypatingai i/tėtuvlai,, galėtą keliauti Stačiai i Piliavąl 

J Lietuviai, važiuojanti.į_EUIavą, aplenkia Lenką Juostą (Korldorą) 
ir privalo turžti tiktai lietuvišką pasportą; jokią vizą nereikia.

• Susinešimas sw Piliava tai yra nauja šaka musą reguliarlško susi- 
nešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojuin, o dėl Lietuvių tat trumpa* 
ir parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ ŠRHIBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS : _ 
LATVIA , .Lapkričio 9 S. S. PQLONIA - -
ĘSTONIA ......... Lapkričio 23 LITUANIA’...

> Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe . 
LIEPOJAUS—DANZIGO-HAIJĘAX,Kanada 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Kreipkite prie jnusą agentą jusą'mieste. -
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..... Gruod. 7 
.. .Gruodžio 21

Pajieskoitmai
Paleikojimą kainos - LD8. na

rtam* ir “Darbininko” įkaityta
jam* 1 lyki l metu nž dyką, už, 
8 ByJdUB.ęLOO. PrteteUaminŽ.R 
aykia* $L50.. ■

* r '

hR. W. T. REILLY
Pirmos Klesps Dantistas ' || 

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

*

I

' »

‘ Bell Pitone: Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS . .G R. A B ORIUS t 
,I023‘ Mt. Vesnoit St. 14

* PTTTtMDELPITrA, PA.

SK KAZI*l9įfo B. A. DRAUGIj6g 
VALDYBOS ANTRASAI 

H0.B0STOlf,MARS,
• v ■ - , I

Palęškaupus-seserią;Onos ir Joanos 
AlišaUkalčią, gyvenusią Chicago, III., 
paeinančią iŠ Tauragės apsk., Girdiš
kes par., Pllsudą kaimo. Taip-gi mo
tinos Ir sesers Marijoną, gyvenančią 
Lietuvoj, Girdiškes par., Maldoną kai
me. Rašiau daug laišką, bet žinios ne
gaunu — nežinau ar -gyvos ar mirę. 
Labai meldžiu ją pačią atsišaukti ar 
žinančių jas man pranešti už ką šir
dingai atlyginsiu. ' -

3£r, ■ Petras Mikavičius,
No, 2 L. Lake Austln, Maine. U. S. A.

l‘-*’

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, 

kaip tai: ’ * '

M>&f ‘
<A.

- * • ■ . i

«

• '

• 1

• v- •

SuMATirtis Nurmis f Puslawj 
«•••••••••« ««£2«O0- 

• « ■ «-« • • » • * 1(25:
,M klotams- ...... 
X Pusei metą .. 
K 3 mėnesiams

w

* 

*•

fi Į Lietuvą urbto
E 1į . usrtibežin:

ijO iUtet***s 
K Pusei metą , 
<• 8 Mčnesiams 
tt 8utATiNifl Numiki® 8 Pūslajpiv 
jU *»*•«««*•••!*« •* •* *
3* PllSCi »*»••»•««■•«•«»

jg Galite užsirašyti pAs mū- 
< sų įgaliotus agentus arba 
¥ tiesiog:
I ^A^imNŽASf 

Srot^tfftoįfs
S BostoftMass.

.54.00 X 

. 2.25 ff 

. 1.25 * 

. .50 X

*

.$5.00 S 
• 2.75 ff 
•1,50 ii

$2.50 l 
i 1,50 j į 

i

] Netyrą kraują
Odos ligas
Kepenų nusiskundimą Y 
Vidurių ligas *
Reumatizmą 
Nervų silpnumą
Skilvio nemalimą 
lukštų ligas 
Nervų išsisėmimą * 
Pečių skaudėjimų 
Spuogus nuo veido.

♦

fc

X-3AY VARTOJU JEIGU TTK REIKALINGA. 
Gydant yisokhis ligas: smarkias ir chroniškas, tai yra faktus kad aS per 
visą savo gyvenimą studijuoju šitas ligas.. Pridedant mana ofisas yrą ap- , 
rūpintas su naujausiais instrumentais ir prietaisom elektros ir tt Joki . 
ekspensai nčra perdideU kad tik pagelbėjus mano ligonius. KogreiČiau- 

; *Ia ateik ir persitikrink ar tavo liga yra bevilte ar galima išgydyt Ne- 
. Žiūrint kokią ilga butą, tad, mokslas ir gabumą* tave vėl sveiku, stipriu •

Ir linksmu padarys. — PABARIMAI DYKAI.

Dr.M0R0NEY2^SS-’
(Prieito Maje>tio Teatrą.) . ,

' 1

Paieškau kaimynų: Benedikto ir 
Antano Vaikaso, paeina iŠ Avižlių kat
ruo, Papile* par., Šiaulių apskr. Turiu 
svarbą reikalą. -Meldžiu, atsišaukti ar
ba pažįstamų man pranešti jeigu kas 
Žinote apie Juo* : ' .

/ Kanimi^tas Gauronskis^
180 Sheldon St., .. Hartford, Conn. 
— » »*—■ 4 -i* ■ »« » - »«■ »— ~.

1 Paieškau Tamošiaus Matuko, paeina 
iš Domiiišklų sod.k Krinčiną par., Pa
nevėžio miesto. Apie 24 metai kaip iš
važiavęs IŠ Lietuvos. Girdėjau kad 
važiavo į Philadriphia, pa. ar Maha- 
noy Clty, .Pa. Kas Mino ar pats atsi- 
Šaąkit šiuo adresu: \

v ONA STAšIENE, 
(po tėvais Armanalč)

968 CoKimbus Avė., Bosbury, Mass.

«
%

>

parsiduoda namas;
Priežastis pardavimo — išvažiuoju l 

Lietuvą. Namas turi 14 kambarią su 
visais Įtaisymais. Namas netoli Clty 
point. Vasarok laigė, labai smagu, nee 
netoli .marią ir galima daug tyro oro 
.pakvėpuoti. Pelai platesniu infotma- 

tčOą kreipkitės j, “Darktninkp’1 ofisą, 
m Btyadm; Bo*fon,Mat*. \ t

PIRM. —Joni* Pranaiti*,,
634 tt 6th Bt, 80. Bo*ta, Mta . 

VICEPIRM. — J Jlndrulluna*, .
278 — 4-tb Bb; B0*fo*i Mm*

PROT. RAST. — V. J, JakftM,
147 H St, Boaton 27, Mas*.

JIN. 1ELAJ30D. — JuOnuJuika, 
M*rycllff Ącademy ■ { ’ 
Arilnghton BŠIgŪną Kta,

MD. Leonu šuiidl*,
111 Bowen St. So. Boitoo, 

IŽDO GLOBOJAI — J„ GruMta’ - , 
t J*7 St, 80. Bo*too. M»**. te .

- Antena* teeita*, <- *" v*
’ 2M 5th 8t, Bo, BortoD, MM*.

MARtALKA Povilo UuČk*, 
81 Story St, So. Boata, Mm*.

Draufijo* autrrita įtekate:; 
ta -Broadvray, 8o. Be«ta, Mm*.

Bm*cy*teB ta^nkiM*I Ulktal kM 
antrą H.

ant ! fti’fek 
t Bteton* Būta

» *;

t
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