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UTARNINKAS, LAPMhCIO 22 D., 1921.
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tis, jįai-gi nupuolus1 pradė

ta mintyti įvesti Amerikos 
pinigus,

sagabntis dolans . netnikus-^. finarį.

;siųiu ysmdakątu įpie dolerio 
įvedimą apyvartom Lietu- 
yoj. ’

(Lš lietuviškų'šaltinių ži
nių apie tai dar nėra) 7

1 - t

'galės būti Lietuvoj vartoja- 
įkas vietoj vokiškos n^aikės. 
Lietuvos valdžia jau eina 
prie to. Kol Vokietijos mar
ke augŠtai stovėjo, tai Lie
tuvai buvo patogu ją naudo-

LIETUVOS ŽYDAI STO-
. VI Už ^VILNIŲ/

LIETUVAI.” ‘

V^n(/tonasf.XX.. 18 d. (L.
L B.), -f- Eltos pranešimu 
lapkričio 13 d. Žydų Tary
bos šeštos sesijos posėdyje 

/Kaunfe. Tarybos pirimmnų 
Jkas* Dr. Rosenhanmas^ jpfc.-; 
reiškė, kad Lietuva nepasi
liks dabartinėse sienose ir 
kad Vilnius bus Lietuvos 

. greičiau negu manoma, tam 
yra faktų. Tuomet žydai su- 

. šauks tautos susirinkimą iš 
visos Lietuvos. - •

,ii. „j. .r .T-.* ■■ " - -'"f. ~ '... ..
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TTLMZAtfS £FD4I O- 
DALYVAUS ŽELI- . 
govskio seimo 

RINKIMUOSE.
Vašingtohaš/Xl — 18 d. 

(L. I. B.). —- Eltos praneši
mu Vilniaus žydu bendruo
menes Pirpaininkas, D-ras 
Vygod^ą^^areiskė^kad-di- 
džioji dauguma žydų organi- 
zaciju nedalyvaus busimuo
siuose Želigovskio ' Seimo 
rinkimuose Vilniuje, ku
riuos"Želigovskis mano įvy
kinti š. m. gruodžio mėn. 2 
d. -

»*

i

Guvusis “Praugo” redakioĄs, o'dtibav 
no “Laisvės” redaktorius.. • . •:
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* mens bėga attkšimj; tik reikia 
paspausti. Ne viėnąs valdinim 
kelis-gerai moka paspausti ten 
kur tddsi įšmilžti auksinų pie
no. Iš jo išeina labai skaudus 
reginys,. kad ^įgs ūaldžia vieto- 

negalinti; vie-

x .

KODĖL TAIP NUTARĖ, stengtis jai paskolą sugrą- 
x žinti. ’ ;‘ •

Bereitame numeryje trum-l ^įtos yra tai svarbesnėsės 
. pai biivo pranešta, jog LDS. Pažastys, kurios rodo rei-

Centro Valdyba nutarė tęs- kalą atnaujinti LDS. namo 
ii namo bonų s pardavimą, konį platinimą. Tikimės, 
Kodėl taip padarytai ?Pir- EDS. kuopos,.LDS. ną- 
miausia todėl,* kad ne visi išr f 

t parduoti. Toliau dėlto, kad 
yra gyvas bizniškaš išroka- 1 
vimas panaikinti skolas ant 
mašinų ir nuimti morgičių 
ant namo. Kiekvienas aiš- 

į Idai supranta; jog firmos, 
į kurioms Lesame skolingi už 
I mašinas nedarys ceremoni- 
; jų, jei laiku nebus mokestis 

įmokėta. Kanka, B* kurios, 
morgičius ant namo gautas, 
ir-gi ceremonijų nedarys, jei 
laiku nuošimčių neužmokėsi. 
Firmoms ir bankai nuošim
čius reikia mokėti iki skati
ko.: Aišku, lįad verčiau Šitie 
nuošimčiai liktiĮ saviškiams, 
o ne kompanijoms. Toliau 
laiks nuo laiko pasitaiko, 
kad skolintojai dėl labai 
svarbių priežasčių paprašo 
atpirkti bona. Viena mote- 
fm iš Nashua, N. H. buvo 
pirkusi bonų už $900. Bet 
jai priseina namas pirkti ir 
jau rankpinigius įdavė. Pa* 
prašė pinigų ulbomis. Kiek
vienas supranta, kad reikia

riai ir “Darbininko” priete- 
liai reikalą matydami, su
skubsite talkon.

t A. F.. Kneižys, 
Centro Sekretorius.

't

‘ NARUŠEVIČIUS 
. LONDONAN.

J

tENKAlPERSKKIOiA 
LIETUVIUS NEITEA- , 

L&IE ZONOJE*
A' ■ " - r

Va^ingi^11^ “T & 
^-Biuras) r—... 

nraneŠirmi. Lenkai įsibriovė 
Punsko rajone.tris kilomet
rus, nėifralėn zonon ir perse
kioja Lietuvius, Persekio
jami Lietuvos gyventojai 
neitrąlėje zonoje prašo Tau
tų Sąjungos pagelbės ir vie
toje ištirti lenkų padarytas

/
$ •

*

Vašingtonas, XX 18 d.

' DORA IR TAUTA. . 
s Tariu Sąjungos ištarme, 'lie
pianti mums tartis. su Lenkija 
p, P. Hymans’o surašytais des
antais,, sudarė mumyse, tiek mai
šaties, kad retas, kuiįis bežino, 
ką" turime daryti. ‘ prieTnib . ... - . tZ .•
siaut daryti ką nors dairoųies tomis taip galingą, kad Aai'su. 
žmonių, kurie griūtų dirbti. Ne valdžios tat kalte bet val- 
Žmoiiių-Kaune netelpa, Ijet to- dimnkų; ■' Pabandyk išmesti 
kių, kuriems Lietuva rūpėtų tuds Valdininkus, į jų vie-. 
. daugiau už jų pačių asmens tų paimti. ;kitUs. ■ Gausi 
pralobimą arba' .iškilimą vai- f nemokančių valdžios darbų dir- 
džioje beveik nerandame. Tai-Įbti, o kyšius imančių taip pat, 
gi pajuntame, kaip didele spra- įkaip ir išmestieji. Klausymas 
ga yra pasidaiausi mūs taūtoje, Į kodėl nesiseka sudaryti škaįs- 
kąd besimokindami svetimų \ tuus kaip ašar^valdinjnkų luo-

• .kalbų, be eidami'{vairias augs- ’ *
to mokslo šakas visai nepaisė
me pasigaminti tokių žmonių, 
kurie sunkiomis tautos valan
domis galėtų dirbti jos darba 
nuoširdžiai. ; _ <

Lietuvos finansus edą yežys, 
tiesiog sakant,’ šmugelis. * 'Jį 
varome tiktai mažai suprantam 
tieji; o neuždirbto pelno trokš- 
tantieji parubeaio gyventojai, 
bet ir rimtos finansinės įstai
gos turinčios /pažinčių«su augš- 
čiausiais valdininkais. Šian-* * 
dien žmonės tik taip sau šneka ___ _______________ _
minėdami tų įstaigų ir tų vai- .^eti, Kentėti buvom pripra- 
dininkų vaidus. Istorija žinos ir Rusijos spaudimą išlaiky
tas suokas ir tuos vardus. Bai-<ųiek ‘Bet dabar vi^kas yra vir
šus daiktas yra pūtekti į istoą- kitaip ir kitko mw reikia, 
ją su savo tėvynės išdaviko var->Dabar mums Veikia apseiii su 
<lu. Už išdaviką blogesnis ir .valdžia, -kad nebūtume, kaip 
kenksmriigesnis kas tėvynę už-Įvaikai • žaidžiantieji 
krečia vėžio šmugelio liga. Valdžia nesivaldanMo* valdi- 

> Akmenų nematom nei į vie- muko rankoje yra pavojinges- 
ną žmogų Suprantame ir šmu- ’nė už ugnį neišmanančio kūdi- 
gelninkų širdis, kad jie kartai* 'r-i- -±--- x-
turejo rinktis vieną iš dviejų: 
arba smukti netenkant pasku- 
tinio skatiko, ir dar pragarsėti 
skandalingai; arba tylomis eiti 
į saldžią, šmugelio pagiuidą. 
Krikščionis būtų turėjęs smuk
ti, bet praktikos asmuo- metėsi 
į antrąją pusę. Kol iš vatgo iš- 
brido, tol apsiprato su savo' 
nedoru išgelbėtojom šmugeliu, 
pamylo jį ir nebenori skirtis, 
nors' dėl to tėvyne -ųna sirgti

. . i •* »■ »,*■ * ’
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mo’? Atsakymas bus: Kodėl iš 
smilčių, krepšio negalima pasi
semti . aguonų" saujos? Ilgais 
baudžiavos- metais tijūno bota
gas išmokino mūs žmones dirb
ti ir kęnteti, bet neismokino 
valdžios pareigas eiti, turint 
valdžią, rankose nenaudoti";)os 
feavo asmens tikslams.

. Rusų biurokratija buvo už
gulusi ant Lietuvos visu savo 
siinkumu. Ta- biurokratija vie
na težinojo mus spausti ir slėg
ti. Nuo to slėgimo besiginant 
gana buvo kentėti ir ištvermes

ANGLIJOS DARBININ
KAI PRITARIA.

i

J < * I -I.- I .

»■

London. — Darbo<Parti-
* t

ja išleido manifestą; kur 
vardu viso Anglijos darbi
ninkų judėjimo užgiriama 
Amerikos pasiūlymas suma
žinti. laivynus. Žada paramą. 
J5ųto, reįkąląujamą, Lad iv 
kitose srityse reikia mažinti 
ginklavimąsi.

\ ĖJIMUS ALGAS. ' • ‘

Ūhicago, — Nuo lapkr. 28 
d. pakaimių darbininkams 
algos bus numuštos ant 10 
nuoš. Apie 40.000 darbinin
kų ’tuomi bus, paliesta. Taip 
nutartą derybose tarp dar
bininkų ir kompanijų atsto
vų •

- ; STREIKAS.

<-

Vašingtonas, XI: 18 d. (L. 
I. Biuras) . -L Eltos praneši
mu lapkričio 13 d. p. Tarnas 
Norus-Naruševičius, Lietu
vos Atstovas Anglijai; išva
žiavo Londonan,

^£TG»OVSKIJw.4- 

ŽIAVISAS. JI'
; - r'-J-Į---- - S

Vašingtonas, XI. 18 d.* (L.
I. B*)- — Eltos pranešimu 
Želigpvskio išvažiavimas . * . . . . . ■
VarŠuvon nepakdtė situaci- rairtin^ liga. > •
jos Vilniuje, Tas Želigovs- _ ttkstamiį zmonuj
kia išvažiavimas tai yra be- tx} žmon.ų & TOldMnlu} tw.
jos Vilniuje, Tas Želigovs
l ’_ ___ __ -L.-?

galimsTaUtųSąjungos San- p© atsiranda gana daug asme- 
tarvės ir viso nasaulto nų Mūrinčių į valdžią,: kaip i
rimas.

*.

Eltos- XūlL įEltos jarrnieši- 
mū, gruodžio 2 d, turėtų į- 
vvkti Vilniaus krašte rinki
mai Vilniaus Seiman. Iš tos 
priežasties* lenkai grasina 
prieš kiekvieną priešingą ir 
neprielankų rinkimams, as
menį griebtis griežčiausių 
priemonių ir teroro tikslu 
bauginti gyventojus.

REIKALAI.
F a

žinti laivynų jėgas, bet An
glija jau sulaikė karo laivų 
statymą. . ’ .

; Mayenco, Vokieti j ą—Ge
ležies ir įplieno darbininkai 
išėjo streikam 60.000 dar
bininku apleido darbą. Rei
kalauja 100 nuoš.pakelti al
gas.- , Darbdaviai - paskelbė 
lockoutą..

"J IMI.—

SULAUŽĖ LAIVŲ STA-
■ ITJT-į. '

London.— Norsdar ausi- 
ginklavimo konferencija ne- 
nutarė, kaip ir kiek suma-

■ • • - - -

1 • p

kio kaišiojamą visur. Jei to 
nesuprasime, tai,, perkentčję ? 
Rusijos prispaudimą, galime 
neperkentėti pačios laisves iš
dykumo. t "

Yra žilų Lietuvos vynų ku
riuos istorija pavadis tėvynės 
tėvai* Jie šiandien klausiusi, 
ar išbus Lietuva neprigulmin- 
gą? Ar vaikų išdykumas ne- 
pragaišys 'to ką tėvų ištvermė 
padarėt Tuos nebvdtiės klau
sinius tariant senam didžiavy
riui ašaros riedi'iŠ akių. > / 

Oias nerašau priekaištų nei 
vienam, tiktai primenu, kad 
tautą uemokaųti daryti ątgai- 
los negali tapti galinga, tie* 

. .. . n tava šiandien prWjo;prie to,
melžiamąją karvį IŠ jos feMkad tumtiį.teip Wyva apA

I TI1» —

PLENUOJA K00PERA- 
UIJĄ.

Cl&tftdand, 2 Ohio. — Su
streikavusieji pieno isvežio- 
tojai pienuoja steigti koope- 
rativišką-pieno įmonę. Ke
tina tuoj pradėti derybas su 
farmeriais.

v

NEDARBAS MAŽI- 
L , ; NAŠI.. . . ’

Vlashingįon. — Darbo se
kretoriusDavis skelbia, jog 
nedarbas /inažinasi. Sako, 
kad spalių mėnesį bedarbių 
buvo ant 4037682 mažiau, me- 
gu liepos inenesį. Automo
bilių pramonė, vienoj:, pasi
mažino. Pasididino plieno,, 
mezgimo, nerimo, poperos,, 
vagonų1 ir tabako darbai. 
Žymiai pasididino ir bovel- 
nos pramone.

'r •

kti maišais, apsipilti galvas pe
lenais, liautis puotavus ir imtis, 
pasninko. Ašne Jonas, nei ne- 
pranašas. Bet, Jono pranašo' 
pasiūntiųybė šiandien jbūtų 
taip pat naudnga ■ Lietuvai, 
kaip pirm pustrečių. tūkstančio 
metą buvo naudinga Ninyvai.

Privačiai žmones* liaukimės 
šmugelio, valdininkai liauki
mės kyšiu iv valdžios naudoji
mosavo tikslams, partijų žmm 
nes nežaiskime užrubdžane tau
tos politika savitiems tiksla
ms t«d Hyman’so audra praūž 
viršum mūs gaivu nenulaužia! 
mūs nepriguhUybČB- medelio.

(Kaa^ep ‘Laisvė* *)
f

PASIŠAUKEI LON- 
i ' DONAI

; Betlin. — Anglijos pre
mjeras* Lloyd Georgė pasi
kvietė Hugo Stines, Vokie-. 
tijos garsiausi jį finansistą, į 
Londoną. Bus kalbama a- 
pie teikimą Vokietijai pa
skolos. Stines vadinamas 
Vokietijos pramonės kara
liumi; • Nuvykęs’Londonan 
Stines pietaus pas Lloyd 
George, o paskui kalbės An
glijos ministerių susirinki
me. Stiiiės gerai kalba ang
liškai. . A

■ATMETe WWLKM47
Lond&n. — Adly Bąsha, 

Egipto premjeras, . atmetė 
Anglijos valdžios pasiūlymą 
Egiptui' nepriglumybės. An
glija sutinka pripažinti E- 
giptuį visišką neprigulmybę, 

..ibet su išlyga laikyti Egipte 
savo kariuoinenės, kad tuo*

X

- Kun. Bučys. mi užtikrinti kelio saugumą

■i

SDTKAI (Šakių
f^er karą įsisteigusi 

parapiją ptoazėli kj 
Klebonijos trobesiai jau .Įifl 
stalėtų Dabar lieka ųMH 
šankiausias uždavinys lįkml 
duoti sulopytą koplytėlę 
yesnmis -DievoritamaM Do 
:įa visa pas mus taip brangį 
Bet'reikalas tai verčią daryki 
ti. Jau akmenų' krūva 
vežta. Kito meto sulaukusį 
sutkįečiai žada padalyti 
nų žingsnį —, pradėti statjhj 
mą naujos bažnytėlės, kw3 
rioj e galima būtų tžmoniškai2 
Dievuliui savo vargus neda-J 
lėlės pasakyti pasiskusti, paj 
siguosti. . Tik ^aila, kad'iS® 
šiol ’dar tam sumanymui ne*] 
pritarė ne vienas amerikie-l 
tis savo aukomis. 0 čia iš jųJ 
tiek daug tikėtasi. Juobad 
kad keletas yra kilę iš tos 
pylinkės, kuri dabar sutvė-d 
re šią parapiją. Tik netižo] 
mirškit šio veiklaus kampoj 
lio, 'kuriame' karas didumai] 
parapijiečių vien peleųus irJ 
skurdžias ašaras paliko; Ar* ^ 
gi ir Jūs norite, kadišie pa-»j 
dogeliai tiek pat ašarų ižde-“ 
tų, kad iš-Jūsų keletą dole- 
rių sulaukus. *- Ne, juk dar 
ius nesate taip; nejautrūs.. J 
Atminkite savuosius ir 
kad, ‘ kas greitai duoda, dvi-j 
gubai duoda! . ' . * ’ i

1 / J. Ėatihšt^į
7 , - ridi

• •—,——. .... _ M

1. ŽEM; KALVARIJA —į 
Čia kažkurie vietos gyvento-1 
ijai 7kavoja MbęsA Keliu i 
Kryžiaus žemėje. Taip gjr*^ 
ventojai kasdami ant Kėliųd 
Kryžiaus rūsius niekina,'I 
kas yra šventą ir brangu ti-J 
tintiems-. Ar neverta butųj 
bažnytiniam komitetui paM|y 
rūpinti tą sustabdyti, j

■ -V] 

■ ’ ■ •*' ■■■ ' ’ m

VIŠAKld-RŪDA. L- 
šį pavasarį parkeliavo 
nas merkantas Dįjųs/Ėf 
riasi'buvęs ‘riiezaležninkų^ 
kokiu f ėn veikėjų Kas 
tie 4Mertežmmkai” mes nėJ| 
žinome, bet spėjame, kad tife 
tai bus kokia nors išsigimuv 
si visuomenės dalis, kuri> 
savo mokinį išmokė elgtft$ 
4-mezaiežnai’1 nuo jokių 
zines dėsnių.. Taip tasai 
“niezalėžumkas,” norą pinį 
gų ir didelę krūvą; sak& 
parsinešęs; tačiaus tuo nt? 
pasitenkindamas kiek, tįi 
galėdamas provojaši $u 
sais savo kaimynais, it lem 
•kas, nepaisydamas jokių S 
ros dėsnių. ’Amerikie<™ 
mums netiek svarbu, 
Jūs pareidami parsiiieiS 
pilnus kešeniūs dolerių, na 
tais ^doleriais tik keli 
šeimynos nariai pasidŽiaufį 

mes, kaipo Jūsų kaiirt 
nai, noretūme, kad JŪ» fl| 
tūmėte ir dorais bei tekofl 
gaiš žmonėmis!

J. FauMM
* v •

i’



BEato^rSbŠSf* JSSrti 
Kamuku Jvoum ■■Nną B4mw«a.

" 1 .......................... ........................... luinu

Darbininkas” 
ife;- (ta

įMl ItnroAMiAM Tii-wi««xT mm.

mry Tmdajr, tthiH'ifay, 
ftyttotay by 8t, to|HMv B* & AmerATtoM ar lum. P,> i . ............ |lĮl..,.nlll.l.l.lu.Jll.^.M.rll.i.«ltir
t? a >Mb«rą>tton Sattts 
Stodny .»*<««■ «,«►»< *.«•*««*.*»,Z4.oė 
Mtet kM mifanrbe > * A1* 5.001
VM«l«a countrle* yeariy. 5.00!

m wwo»<R]m matter Sept 
&181į. at the įjoBt oMice at Boaton.

K, tUKLer the Act 0f March 8,1870,” 

suaca for mailing atapaęlal rate 
Igfprovidad for ia Saction 1108. 

fftOchkI917» anthorl»edon3W 
X*. -

■■■BĮH.rI ~iniiiii. rnUnTMn,

Kitopasauliodarbininkai 

nyfiiot visuomenei

Krupavičiaus! 
Laiškas.

» - 1

rių svarbiausiu įrankiu ko-Į r y t r a naujas 
toje su kitomis partijomis Į w a n
,y» kttu partijų J.,. ___
imomų.”Nieldiiaaiv._Mas- 
tauškų, kam jis įžade I^e- -
tuvos priešininkus bolševi-Į Bailia anražvmai slan* 
kus. Kuomet nežinomos ša- jiog Diplomatijos Stebuklus. 
Ims Piliečių Sąjungos vadai w kurie notite gauti žįnume-i 
m. .žiuoja "klerikalų* vd- rį ’ “Perkūno’? pasiskubykite, 
kėjus ir meluoja ant jų, tai |nes všdąu neliks, 
nesmerktina. v Wą didelių trenksmų ^

niekad nebuvo kaip, kad yra 
Į“Perkūne’r dabar# 

t fl nifVII ^IRh KuogrričiausiaiBiųskitelčė. Li Ui vi AUUry vUvl [^perkūnui” anttikieto,ir savo 
į vardų, ir antrašą. Pinigus gą- 

niltNIlKIIIi [lite siųsti pašt&ženkliais, čekiu
.......... [ir “money orderiu.” ’ ./

BKW HAVĖB, C0BB* Ugg Boston
LD8. 28 kuopos mėnesinis susirinki- I w*v*J*w’v> Al mm*

jvyks. nedalioj, 27 d. lapkr., 1-ą 1 „ .. . - ........
vai. po pietų bažnytinėje (svetainėje F J '‘'L1'

'295 St, John St. ’ Kviečiame visua na-1 M t|i y ■ ■■ A

ar* PRANEšIMiS,
■(ERBNTON, N. X I Sekantis “Dai'biBinko” 

IBS. 82 kūmas n>eni»lW» .aštrinki- numeris išeis 8 puslapiu. Dėl as fvvks nedėliok 27 tL lanki-.. Blatu-1 . ... j* _
Mū " Visi nmiat muloneklfe eritoC nes Į JaįknŽa 
turime dau£ svarią^ Mitalą aptarti. ueKOlies šventes SllŲcltinio 

..•.....„t,.,..-,■ numerio neišleisimo. 
CHiESiEB, ^A. > j , . ■_ ■

■ LDS. Ii) kuopos mSnesinfe auairlnkb į 
mas įvyks nedalioj, 21 d. lapkr., pa-1 ~* 
prastoj Vietoj 622 Morton Avė., 2:30] M
vai. pq pietą. Visi nariai malonėklte j 'OVAtlDII^' DDAMEipIll 10 
pribūti paskirtu laiku,nes turime daug ' uVAilDUy rnAllLullYlAu . 
svarbių reikalą aptarti. Atsiveskite t -. < DĖL BIZNIERiy.

WATEBBURY, COBB. | '———t'
Brolau, jeigu nori savo biznį ge

rai išgadinti laike Kalėdtjf nžsi- 
yM nariai maionfikūe pdbuU, nes tu- |^akyHte,SieiiiniųKąlendotią* Tu- 

...........................  naujausio išdirbinio tautiškų 
su lietuviškais mėnesiais 1922 m. 
ir šiaip visokią įvairią naujų pa
veikslų. Kaina, sulyginus su ge- 
rumu išdirbystčs, už 100 kalendo- 
dorin su apęąrsinimu mėnesiais 
nuo 5 įld 18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas ųaštū lasiunciamc 

 

ir ant pareikalavimo pristatome į 

 

jūs namus. Kasyk, nelauk, nes 

 

jau mažai laiko. Adresuol&k
A. KAŽKAS, 

56 New York Avė., Newark, N!

..... i.1ifn-l..tll

Okicago. — Dideliam au
tomobiliui bevažiuojant per 
geležinkelį užlėkė ant jo 
traukinys. Nelaimė atsitiko 

5tarp Su'mmit ir Lyons. Žuvo 
11 žmonių. Automobiliaus 
ir kūnų dalys buvo išmėtytos 
pakeliui per Čielą mailių, 

r • -• ' ' —

«
k

Pastrik) Akis
*

**

lOMnanM 
BIOKfe KUMD1 TAUTtf 

klausias [UJUHGAL
J (Elta.) Mūsų Užsienių Bei- 

broKuaT Įkalą Ministeris D-ras Purickis
Su tikra pagarba, • [pdriwntė

Ak Įraliruam sekretoriui.p. Sir Erie
ĮDusmond’ui šio turinio raštų: 

_ Pirmininkas, (<6iu<>
S. Mielu noru aiškinsiu sulig lamstą jraMitl Tautų, 

išgalių ir kitas Tamstos abejo-[gos Tarybai, kad lenkų vaL- 
nes. - džius ’ Lietuvių

M. KmparičiuiJVilmuje, pastar»<^laiku y^ 
4 [padidėjo. z

« j - I L BugpiOo ntfnezį Wką 
B laiško prisiųsto S. Gadeifam, wiągia užMš Ketonų mergai- 

W,į buvuriate iMwiai čių j*« prieč trejus
J -v Įmetus įkurtą, kurtoj praėjusio

Uemroje, j# drapgo Mfeą, Mokinosi apie

dainių apskričio. ?_ Į2O0< mokinių.

: Uerbmm^įs D«OL_-_

maždaug »Kvyko j LMMviį Gimnazijos 
| m5a kaip «. palikot.

faus, kad gęm pamatas L£ ^3^,. B^w(^
ta bepigu ir ttaaus rta« statyti. auk5toji 

|Tanu Jums viso būrio vardu sir-^ Eeta^Ml^jitatfsai suJ

■ < » ' . ' l 1 n ,v‘ • l '. ' k_. Į atliko keliones^ kaip mflsit

sllsl"|nius, taip pat ir gimnazijos di~ 
rektorį Mykolą Biržišką su jo 

. a v • u • . peimyna, kuris gyteno'.tame
kad turėjom. Dabą? jau bepigu; I Išvarytieji vaikai ir
Kedammose sutarėm skyrių, iiS;^ eidavo į pamokas,

[licija dabojo.' ų
'■ Prie tos lietuvių mokinių 
[grupės prisidėjo lenkų gimna- 

. rijos (Lelevel vardu) mokiniai 
ir lenkų studentai. Policijos 

o, . - -v,. x • -x • komisaras pareikalavo kad su- Tai reiškia neteisėtas s^' lg^įj^giejį lietuvių vaikai iš
siskirstytą, bet kaip niekas ne- 
jpasijudįno, tai jis . garsiai įsa- 

4« "La ~-----< kė uždėti durtuvus ir.pulti mo-Tikslmguiiias. JU tad kWi buvo 8^^^
""" " r n [vių tautinį himną vaikai pasi- 

attttajai’Lfcyos Gy-1 £t^HS « y
Skolai; ra vienas galingiausiu versta, £kutinai nutarta (Rodami,

. aptarti Piliečių Sąjuii-1 iptaai Lietiįvos nepr&lausomy-muBų įneštas- sumanymas) su- paskatintilenku studen-
gos darbuotę ir organizaci- Pei aPSinti specialiai sienoms. Įtverti dviratįjįinkų-būrį, o survi- Li “SParn-n’’ (HarcerzvV or- 
ją^ ’ Bet jų vienų nemenka Sienos ®^ —& raitelių

7^ nntorH inn«! vnląfvhi Į ieinisWtos del SU100 su. lenkais. Į būrį (neš karės laikė svarbiausiai rmišti Ketuviinv Tito
7) aptarti tuos vaistyta- ras w t tarptautiniu kinu- raiteliai) ir dabar jau žiūrei Snr- ?-a i? - n S? r' v '' 

niiisreikalus kurie bū-1 • . t- v» -- *->- J**fbudubuvo išvaikyti lietuviųA J 5 - / F - * 1imlu- J1S EurG?OS TOpęnąlistiBįHi I apie 10 raitelių jau yra, y>Knąktomi kuriu Wiasdešimto
. ta konferencijos dalyviu is- tas^ tapo ireMas i tankiai & p^ gavo^didį pagyrimu kadE^^gg
. kelta. I oretaaittį imperializmo balą. Ko-lšntvėtan oflrestr?, nes niekur or-įū£uma Kuktaitg- Koste Paši

- lai t>e ne bus pirmas A- « “ imperialistais yra sun- totl.a negirdįs iki šiol šauliu HLS Ja<^erigai® Banytg 
: merikos • lietuvių-. panašus fe. Tąkovą^ Simydliškiečiai sauhai .iki

suvažiavimas. Reika tikėtis. į e n™\_us ’ouomimai ir j šiol stovi 1-me laipsnyje, nęzmia dienos lenkų Lelevelio
k»d konferenclioie nutari- os s.^ ^Ea b°haus.kaip bus. Tas mus is_pra- gnnnaziją ir užėmė lietuvių
Kad Konlerencljoje nutari hlltmos Lietuvos nepriklausomy- džių viskas tvarkingai buvo Arne 1000 Itotnvin

... martaspadarytanetateudl-kei apsaugotiūr jos s.enmns ta-Lsta Rnygosvisos, kaip ttaog^^dSgsS 
dąwna, o pritariant mesi- kata. TSd m pn~a bėga girdšfe kitu būriu tvarku « mofat,luto kol gražus oras: 
muisroviu atstovams'. Nie- 0 svarbų.rol« losią, kadangi jus tamsvieni juokai. Vienu žodSu;kr pafcįn®ama temperatūra už- 
kd gera nebūtų, jei koks nu- “w h>as “» a»bar kuomikiausiai ei- Uį^ ,lenfal valdžia

tan stiprėtu ta, šiame kate- toa dabartiniam laike šeštadie- įiai.susirinfcopamokoms fefer-1 
ne nuopelnas etatas ir nepamirs- .'..kat^ kuris tavo dar Kėtuvi^
,mas. , Jusu padedam! taengvo, ' » -. ’ Ufl^ valdžia i£

Musų orkestrą susideda » įg lpaskatings

rims patraukėm. Rainavo mums p g f” Lwtk
apie 5.00Ū etas.; pa 200 auks. siuIvaMžiavpra^ taryti lieta- 
dejom to, kurie dalyvausimi et- L- fe
kestre, O. lipius iš būrio kasos, Lietttvią Prieįdu--
Kasos Ątasdabar jau mūsij stipK^ ?rolataj .Mid^kcifi|ui į. 
ras- ’ " . . Įfe. jsildšns išvarymas buvolai-

Spaliu 1, Centro Valdyba parei-fe“
tovo kraše. |.>Tt9ja^dieną. talkai mot i ta-

gi 7 metų buvo, išvaryti jų 
p&stogeš ir tuo bildu 247 vaikai 
ir 30 tarnų atsirado gatvėj. . 

: A. Keletą dienų pimi tiein ne
girdėtiems atsitikimams įvyk
siant Lietuvių Komitetas Kdr° 
aukoms pągelbą teikti nupirk^ 
namą ir padaręs reikalingas 
pataisas įsteigė mokinių inter
natą. Lenkų valdžia rekviza
vo tą namą, Lietuvių vaikus iš
varė ir ją vietoj pasodino len
kų gelžkelininkus iš Lenkijos 
atvykudūs, neturint to.,, kad 
netoM rieties būvą dahg tūšeiit 
namųru tas namas buvo toli 
nūujstoties. v /

5; Spalių 4 d. lenkų karei
viai apsupo lietuvių niekinių 
internatų Vilniaus priemiesty, 
Markučiuose, padarė kratą ir 
rekvizavo -keletą šimtų sodi
ninkystės prietaisų ^lopetų ir

i 

t

<* . * 
f

DĖL VEIKĖJŲ 
SEIMO.

r *

v

y-r"— '■"......... .."'

Bftm PUMSKO ATVA
DAVIMO*

* *• _ - - - _ - ■ y
Kadangi Amerikos lietuvių lai- 

kraščiuosc pasirodė- žinios apie 
nežmoniškus lenką plėšikų darbus 
Punsko apylinkėse ir kadangi tim 
jų žvėriškumui sutramdyti pa
stangų iš Lietuvos pusės nesima
tė, pasidarė labai skaudu? "kad 
lenkų kankinamais mūsą broliais, 
laisvosios Lietuvos piliečiai nesi* 
rūpina, palikdami, vien-Dievo 
malonei, tai aš pasidrąsinęr pa- 
siunŽiau laišką M, "Krupavičiui, 
ka^ jis kaipo vienas uoliausia Jr 
darbščiausis tėvynes mylėtojas 
Užtartų už*Puusko brolius* *Tai 
štai kolų jify man laišką prisiun
tė: ~. ~’"V s

Kaunas, Spalio m. 17 d

s-

reikalo. Manau, kad ] 
aiškus. Stiprink ir kitu* tavo

r

H rijlTBlW kitų, daiktų) prigulinčių’ lietu-
Į vių‘mokiniams. A

6. Spalių 5 d . lenkų valdžia 
uždarė Lietuvos Prekybos ir 
pramonės Banko Skyrių Vil
niuje* Visi dokumentai buvo 
paimti, o aktyvai padėti lenkų 
valstybės paskolos kasoj. ‘ 

7/ Leųkų valdžia kimba prie 
Lietuvių kooperatyvų ir preky
boj namų, tik dėl to, kad jos 
yra Lietuvių rankose. Taip jie 
atzmKč užregistruoti'" Lai
mės” koperatyvą tik dėl to, 

■ kad ten vartojamą lietuvių kai- 
j ha, peskiąu uždare jį kaip neį- 
Jregtetru^. Be to, jie uždarė 

dar "Litbuaiiian Sales Corpo- 
ration. ” '■ • > L v

Visi tie faktai, kuriuos turiu 
garbes pranešti Tamstai yra 
uk silpna ibustTacija tos sun-fm^ivykš T «•. < - .•
ziospaaeųes, nurroyc ranaasi,.gL- V1B1,Mal‘iatmtLion6idteftnimtf.ne»■ .J;

( 1921 m; [ šauliai labai puikiai darbuojasi, y-

j ^Treiitone, U. S. A.
i Pereitame nimeryje trum-fe ; j .1

pąi paminėjome, Jog lapkr. ... „ , . pruus^ji- •««»» »u-
30 d. tam tikram laiškais oiesi jps geiįve jai^ Matau [padarėt šaulių reikalais nieks J?®'

s taa mau Slt LUK.1U Klimus siuiua i atliko keliones^ kaip musų.
vių srpvių atstovų 'atoki- [žmogum.ir mintimiš dalintis. Ėidgas gerb. visąB> Gedeifcą;
nj veikčjų kontorencija,M- putote Tamstos paliesto klausi- hžiai skamba, kiekviename, 
riai teksią apkalbėti: 0 Tamsta klausi — kodėl lig šiol linkime: Gedeika, Gedeika; nebe-

1) Amerikos lietuviu nū- PrieStankį Pons- turim mes tokio darbuotojo, kaip

sistatymas dėl Vilniaus; xhi tiek daug pinigą yra aukoj?
Amerikos lietuvių žing- -tP dalinę Lietuvos laisvei apgin* f rinkom valdybą. Liepos mėnesy, Į 

amai dėl Lietuvos nepriklau- Į d. Iš to klausimo atrodytų, tar- Į per škapliemės atlaidus buvo su- lSKSirillW tles rūmais, kurį po- 
SOIUybėŠ pripažinimo išgavi- Į mm Tamsta abejotum ar tiksliai Į lauktas 9 būrių atstovų' suvažia-

. ■' [F-ra tos aukos ir paskola sunau-|.i^as/-§aąkiami‘buvo iš: kiėkvie-[ 
’ 3) išdubti Amerikos lie- ^ten?si“, ,te!?*MĮWP“12atBt0Tu'®•“*su!;
tuviams galimą jspildytiple- Į uo auklį paskolos haudojimb Į 9 būrių kad reikėjo, suvažiavo tik 
ną regiriracųos Amerikoje Į visos valstybinės įplaukos ir ič |i§ 4. •__ _._i \
gyvenančių Lietuvos pilie- Į aidoš yra kontroliuojamos 'Vai Į rinkimas, nes nebuvo pusės, bet 
Čių, o ypač jaunimo,. -1 Uybės^kontrolės, ir įplaukos ir iš kaip mes 6 buvome, tai Šiek tok [ 

- 4) Dėl nuošimčiuuiž na-feAos biudžete turi eiti per St.hai.b0 atlikome, nors ■ ne viską 
apmokėjimo. ' ' J*“!* tad iri.............

ū? Broliai nrirenriomrii ‘C®"“ ^tikrinamasfj0 18 d. ir taomat tapo išrinktai
. dt. purenBiamii]} | tlk phrigris galima apsaugoti į geriausiai visa valdyba, k. t.: re-j

rų veffiėjų konferencija, įjū
riai teksią apkalbėti:

• #

ėa vienas

-j

»

r

4'

tarimas būtų padarytas ku
riai nors srovei-esant jam o- 
pozicijoj; Steamrollerio nu
tarimai tik padidintų suiru-1 bet griežtai ir atkakliai einame ii I 
tę visuomenėje. [prie mūsų.brolių atvadavimo iŠ

Šiuo kartu atsiliepsime lenk,J “kUtatata. irutausdeita, 
reikale penktojo ii sestojo K. ®

Ppnkto, konferenciją kyie-J dvasios stiprumo ir nenustokimę 
Čiamame laiške. Įl davę Tėvynei, kas tik reikalinga.

Apie aptrąją Lietuvos Bes duodam savo darbą, sveika- 
Gynimo paskolą. Peikiant- tą, gyvastis ir turtą. Jūs, galit 
sižvelgti į Amerikos lietuvių fe®11 turttk Ta^ nenustoki^
darbininku padėtį.' Nedar-1? dnvT8 IaB^'

oas tebekankina . darbiniu-[ j^ūšų, bet ir Viįųjus; Ku
kus,; algos tebekapOjamoS. Į sįminimąs ir rankų nuleidimas ■ 
Po daug nuo darbmrhkų ne- prisirinko“ laimėjimas. -■ ?Pąt^ 
galima tikėtis.* Todėl kad -Brolau, supranti. Aiškinti nėra 
ii&elęsumąišgąutįtai reilda ,... ... r.^.
potouputį imS iš. kodidžiau- '
go sRaieians žmoni% Todėl biame Ifetuvių 
Gynimo Paskolos Bonai tu-[riekime 
rėtųbūt numažinti ‘ net iki [toji organizacija yra srovi- 
$40. išleisti ant trumpesnio nė. Piliečių Sąjungos va- 
-laiko, /sakysime "ant 10 nie- daį vadinu ją bopūrtine, vai
tų, Gal būt už tokius įonus stybįnerir p^ bet neužtenki 
neturėtų būt mokami 'nuo- ją taip pavadinti, kad ją is- 
Sim^iai. Itfco padaryti^okia* Pilie-

I Bors senasis — Piliečių čių Sąjunga teėštie duktė tų,; 
■ jungos Mausime ~~ punk- kurie ją pagimdė, , jos gim
tas išrodo patekusiu kaip’dytojai tenebando jos! piršti 
Pilotas i Credo, bet tat geniems, kuriems ji nppatbk 
rak Pagalios rimtame, svąr-ka* .

K

kalavo sąrašą Šanliiį pasireilgu- i 
šiųjų frontiin, būtinai pusė šaulių 
turi būti pasirengę ant kiel&ieno 
pareikalavimo..^. Mūsų būrys ad- 
•bar susideda i§ 80 narių. STeainąu 
kada, bet turbūt bus greitu lai
ku šaukiama iš kiekvietne būrio vi- 
seS Lietuves j kulim8v^dniiiĮkųi 
kursus po 6-8 asaiehis, tik gailia 
kad mums dar trūksta lėšų kup 
košvąidmuį nusipirkti? <Įž kukio, 
pusmečio gal šiaip taip sukrap- 
ItysiuL Dabar labai ?sųnku k au 
šautuvais^ Iš C, V-bos negalima 
gauti, o iš žmonių nei to tiek ne
gausi. Kurs ir turi, tai bijo ir 
parodyti, bijo karo teismo. .

Daugiaus drauguži, nieko neįra
šysiu, nes viską surašius daug pa
pievio ir laiko reikia;

Jūsų draugas
šaulys V. Pikfcys.

18-K-21 m.,J’akruo«tėU.

r
•<

gį. Želigovskio valdžioje esan
tieji lietuvių, gyventojai.

Asmens neiiečiamybės (Bez- 
pieczęnBtod o$o‘bowė) visai nė- 
ra. Kiekvienas kalbąs Lietuj 
vilkai gatvėj-arba viešoj vietoj 
asmuo rizikuoja būti sumuštas, 
ūuimtos ir išvarytas kaip Lie
tuvosagentas. Visi Vilniaus 
lietuviu laikraščiai konfiskuo-

^Toin visom nežmoniškomis 
■priemonėmis- lenkųVyriausy
bes Stengiasi panaikinti visas 
Lietuvių , įstaigas Vilniuje ir 
paralfzuoja visus pasipriešini-, 
mūs gręsiančius jos aneksijos 
planams ir įveda tikrą, teroro 
režimą.
. ;Prieš tą nepakenčiamą daly
kų stovi*priimant domemlietu
vių gyventojų pagelbds šauks
mą, Lietuvos Valdžia turi gar
bės prašyti Tautų Sąjungos ne
atidėliojant imtis visų reikalin
gų priemonių ir padaryti galą 
tiems lenltų persekiojimams, 
taip pat jprašo išplėsti sąvo 
aukščiausią protekciją lietuvių 
elementui Vilniaus srity, kurią 
d abar laiko užėmęs g. Želigo ,rs- 
kis. ' ’ ... ■ '

Prašau priimti, Pone Genera-’ 
Mni Sekretori piano ankštos pa
garbos žodžius.

b '(pasirašęs) Purickis. 
Užs. Beik^Ministferiš.

u

e*1
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LŪS. 5 kuopos mėnesinis susirinki- 
nias {vyks hedglloj, 27 d. lapkr., ttio- 
jaus po pamaldų, papr.astpj svetainėj, 

riųie daug svarbių relkalij aptarti'. At
siveskite ir naujų narių.

ELIZABETH, B. J.
’ I7DS. l^ kuopa laikys mėnesini susi
rinkimų, 27 d. lapkr. < 4 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj. Užkvlečlami 
visi nariai pribūti.

CVMBOLA, PA. •
LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 

'vyks nedėiioj, 27 <ų lapkr,, papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
narini malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbiųzrgikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių. - i

DAYTON.OHIO.
i LDS7 69-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks nedalioj, 27 d, lapkr., 
2-jrų valandų po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai malonė
kite pribūti, nes turime daug svarbių 
veikalų aptarti. ‘ Taip-gi atsiveskite Ir 
naujų narių. (

80. BOSTON, MASS.
T,DSfc 1 kn. mėnesinis.susirinkimas 1- 

.vyfcs utarninke,. 27 d, lapkr. 1-ma vai. 
no pietų, UDS. kambariuose, 3GG' W. 
UitofidyvkVj. Vist nėriąl_lr pėrės“ malo
nėkite pribūti paskirtu laiku. Taip-gi 
‘itslveskiteJl* naujų narių.

1 Kviečia Vaizba.r . ...

X

1

( ..
Brooklyno "Vienybe55 

num. 87 rašo: "Jfe, 'atsimins 
ilgai francai lietuvius, ku
ltuos negalėjo į lenkų žiotis 
nuvaryti.” Mat liberalu -lai- 
kraštis pripažįsta,' kad fran- Į 
eai vare lietuvius į lenkų žio--; 
tis ir ^negalėjo to padaryti.; 
Tai kam tas Vlaisvamanių 
riksmas,- kad ĮAefuvos kii- \ 
kšeionys demokratai parda
vė Lietuvą* Lenkijai? Ar 
tam kad palodyti save šmei
žikais? . • _

’ - ' :—r—..

Boston American, kurs 
nuolatžii gilia žydus'- nito 
Bardo laikiaščio atakų, lap
kričio 4. laidoje beturįs 
Dr. Charlęs Bleįslier straips
nį. tar sakoma: ^Bepriva- 
leme užmirštį kad. Jėzus, 
buvo žydas; Todėl kas per
sekioja žydus, kurie yra Jo 
artimiausi broliai, perse- 
Moja patį Jėzų?5 Bei gir
dami, nei peikdami Kor jo 
nusistatymą de! žydų, turi
me pasakyti, kad minėtas 
uMkfoas yra absurdiš
kas.- Keužmirštamej'kad žy
dai yra Jėzaus broliai, bet 
kartu neužmirštame, kad 
tie būoliarnukryžiavojo Je* 
zų.
h; -X---- -

• "Tėvyne55 lapkr. 18 d. lai
doje rašo: "Klerikalų lydė-

.....................

EXT$A! EXTRA!
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NEPRALEISKITE PROGOS.
. • ✓

, Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
1 Valstybės. Žemaičiu. Gedimino. Vvtauto ir Lietu-

. vos senovės pilių ženklų. 
Tie nepaprastai graži

- f ormoje, kurių įeina 40 į

■ ’ -V i/T

Is ženklai yra atvirlaiškių 
vieną sąsiuvinį. Kiekvie-

Ll<1m AX1JLIjLLu*as< iut/JLLliJlcltjj-. J, vJuSa 
tą, pilu, apskritį,. Lietu 

. rįuos mūsų taūtos'didvyr

11a KOKį nors atSKirą iuies- 
rią Valstybę ir^kaip ku
tus. Štai tųristoriškų žen-

kLų reikšmė: ?
1. Lietuvos ženki.-—Vytis. >21, ŠkiranėmM
2. Žemaičių ženki.—Meška 22. Baisogala.*
3. Gedimino žąakl,—Stulpai 23.Vilkaviškis.-
4, Vytauto ienkl.—Skydas. 24. Kalvarija,

. 5. Vilnius. . , ‘ . 25. DarsuniškiM.
6. Kaunas. r 26. Pfinia.

Gardinas^ 27. Sunikai.
S.šiauliai. » 28. Biriai y
9.Marijampolė. • 29. Reseimai. ” z

ių Geranaiuys. t 80,Šeduva.
11, T»BHU > Sl.Vėliuoiia.
AtfivijrpMrKBs*
13. Viekšniai.

-cm. mczHMiriai.
' 33. Kėdainiai.

* -14. Ariogala. - f M MaiBogaia. .
15.Kernava.

■* 1A to/iAfinŽ *
■ Svt'JLyriA*

Xv» JK0mw1>w»
17. BiotaVM.

uVi
, 37. Valldrinkai

18, Alytus. 88. Daugai.
19. Babtai. . MMmį* -
M Almeft**-' . *0. JtaJtad.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus
pasiųsime 40 tų gražių žeįklų (visą sąsiuvinį). L. 
vi to suirt ‘JL^. KJ. AJiaAACbUia pu uvv.

TaLgi pasiskubinkitee įsigyti ^negreičiausia,
nes nedaug jų teturime. Dimgus siųskite:

r W IV.
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> IAS GIRDO!UETUV1Ų HUMM
cunuiD, omo t

L Vytių 25 Ttiorai.

Lapkr. 13.d., L. Vyčių 25 kp. 
buvo įrengusi “naujenybių” va
karą, 6835 Superior Avė, Vaka- 

. ras susidėjo iŠ vaidinimo, dainų, 
prakalbos ir šokių, Vaidinta ko
medija “Kuprotas Oželis.” Vai 
dino ; Br. šerkšniutū — motinoi 
rolėje, M. Vaissbūniutė — Onytės^ 

, J. šeštokas — Jonelio, J. Blebgyt 
—Piršlio, P. Jackus —Našlio.

Vaidintojai savo užduotis atll 
. ko gerai, ■ Kiekvienas jausti, jau
te, kad taip kaip, tuomi esąs/kuo- 
miUeikejo būti,-. Komedija “Kup 
rotas Oželis” yrą tinkama vaidŪ 
nimui, nes joje yyą daug graži 
lietuvių įpročių, kurie vaizdudj 
Lietuvos jaunimą. \ .

Vėliaus buv.o dainuota duetų, 
kvartetų ir piano, kuriuos ątlikc 
kuopos nariai. Ant pabaigos 
skaitlingas L. Vyčių 25 kų chorai 
gražiai '•sudainavau dvi daiųi: 
^^kąrole^’' fr“Žalioj“vesioj7r*'

Programas baigtą Lietuvos him
nu. y;

Po programo buvo šokiai. Žmo< 
nįų buvo atsilankę skaitlingai 
Prąmatoma, • kad kuopa turėt 
pelno.

rA
i atlieka, bat >ą »j karų, tai įsteigiamojo Seimo darbu.. Buvo rftBCe»flWnEUMMt lt .Vieno aukiaio. 
vis geriau..atliko. {keletas Trockio bernų, bet ir ji$ 1WI1UUI bntiUVUUvv ro

Įm
„ (užvis geriau ątliko

Į Sis veikslas labai prijuokino (buvo tykūs, kaip pelėda dienos 
— -‘xi • kurios buvo riaitlin- laike* Ką nabagai darys. Lietu-Betj-.yįle^JąvoaroUvunuĮ^ ton p,rvyl™, tao i«m& negauiif

/JS,.t^?rlteslcil“į V*\!V2SrC,ttP^*r rio vakaro, tai j nes buvo priešingi Lietuvos l.iuo-
» • daugiausiai darbavosi M. Daily-| sybei.v Reikės iš muilo versties.

Dr. J. Bielski Mveže ir aukotojų Darbavosi ir kitos, kaip Į Oi, bus blogas<€ gešeftas.
įkyvaudoje istoties pirmmmkui ją Lfti; ig^bora Mitkaitė, kuri išsiu- Parapijos bazaras prasidėjo 12 
įteikė. Reikšdamas varde Lietu-paduikaitę ir paau- d. lapkr. ir tęsis iki 26 lap. Pra- 

g^eW -rnienB outaTOMonąl^ Mot. g dd Lgs^bai dMg
nhausią padėka. Stoties pinm-(WA - J - - — ' * ■
įinkas prAšė patarti, kur būtį |p remja aukomia. Pelno nua mi-f

- 
mmiausla būtų ją ^plėsti Lietu- Metttvde Maunui tiriu bti&iyaojeJ 
zos Ministerių Kabineto posč-Į šv. Pętriko airių bažnyčios var- Į 
Ižiaujamajame kambaryje prie gonai, >u turi, daug, daug metų} 

.jos pridėjus vardus aukotojų Hulfr per- visą savo amžių, gal kito-1 
ų paveikslais. Toks nurodymas hjos kalbos giesmių nėra groję, 

; mblikai labai patiko. Pirminin-kaip lotynų ir anglų’ Bet štaiĮ 
‘ms leidžia balsavimui. ^ienba>(lapkr.-13 A, einant kunigui į za-| 
' priimta ją nurodytai įstaigaij kristiją atlaikius sumą, trenksi 

jstį. Tad stoties pirmininkosĮttringu balsu užgrojo; “Lietuvai 
ai įteikia Dr. J, Bielskui, ku*|tevynū mūsųftu didvyrių žemė’4 

iš greitokai su ’ Mtais Misijoaįū? tt, * T

I

A

MEB STATĖS UN
turės didelį laivą

8. S, GEORGE WA8BC0rG!

kuris iškeliauk iš
Aingarma KALU)

S. S. George Washington, 
ted, Statės Linijos laivas ižp 
iš New Yorko Gruodžio 8 d, ** fl| 
Keliaus per Plymouth, CherbtiSa 
ir Bremen.

George IVashington. yra JH 
džiausiąs ir smarkiausias putifiB 
rių laivas., Kas tik George WmįH 
ington laivą matė, tai visi nM| 
kad visa atmosfera yra kaipo ^9 
džiauti/ ir puikiausio AmerittB 
hotelm arba klubo. Sako, )w9 
trečiou klesos pasažieriai turira|l 
kų valgomą kambarį, atskirą 
komą/cambatį ir gražiausią 
pasivaikščiojimui. ,

Tikime, kad laivas 'Q*m|3 
Wash’ xgton, padidins populttm| 
kurną delei United Statts*Litij^w 
laivų. z
KITK B, BW0g^AWud

:_ . J
0eib, Kun. B.BumŠMr

Kat. Veikimo Cehtro AtntOteį^j 
Kaltinos, va j aus, maršrutą ptibd 
dės nuo Bostono. Ir taip: ifeį-’j 
tądieny vakare lapkričio S.dk] 
pribus B£št(jnanr toliau kalbėd 
sėkančiose ^tetose: /3

27 Lapkr. 1 vai. po piet. Caflįf

, i
Dvąrų valdžia valdanti arti 

šešiolikos. Didžiuma jų val
džiai duodą nuostolius. BeiŠ- 
kia ukoiakai turi visokias rek- 
vitijas išpildyti, moktifeina 
mokiti ir dar dvarą deficitus 
padengti. Girdėjau tokį juo
kingą ataitikimą. Viename dva
re. Valdžios valdomume, susir
go karvė, įgaliotinis parašė. į 
Kauną laišką, prašydamas lei
dimo tą karvą pardtįotl Kol 
leidimas atėjo, tai karve pad
vėsė.. •- , -

Lietuvos veikėjai nelabai te- 
sigriaužia, kad valdžios valdo
mieji dvarai neša, nuostolius; 
Tas užmuša socijaližmą, So- 
cijalistai vis stovi už tai, kad 
dvarą neparcelibti, o tegu ^val
džia valdytą. Dabar tik pami
šėliai'gali stovėti už* tai, kad 
dvarus valdžia valdytų^ kuo
met jie nuostolius nešą.

Europos valstybėse ir Tautą 
Sąjungoje Lietuvą atstovauja 

krikščionys demokratai

9

UETSVOS.
' LįtiŠkM aiAnui

(T**). .

?ja

K-ViąM),
Suėjau su kaikuriais žymes

niais veikėjais. Girdėjau Ame- 
kės lietuviams ypatingą nau- 

. jieną. Girdėjau, kad iš auką 
„ . . „ v • 1 Vileišiui esant Amerike surin-

X“"“1 ®rf]‘,-,Gr±a. ”gBy8, W Gynimo komitetui, reta- 
_ . laumnia 30 nuoš. socijaustą

žmonele ^u pnmustob. vv pwtijai. W
m diengs eeyaMje. bue uip tavę imt»rtair
duojielfs ir bumIss daugiau ir ba- gosį.jft|}st1| liaudininkų partijį 
Marui parama. \ _ „ iš tą auką 30 nuoŠ. turinti gan-

iWWWWP™' x5 *KiTn4‘ VAlziiŽUcr 4’»h.-rrtCri* InicjvTri

>>

padužktitę ir poau-Įd. lapkr, ir tęsis iki 26 lap. Pra- 

giliausią padėka. Stoties pirmi-1 mo jį daugiausiai K Są-gos kp. (lankoti;. komitetas tvarkoje

Pasekmės bevelk .užtikrintos.

(/4uQRUSjCh*JL^VąJEf|- r
* *

1 ■ -

Kaip ; / L
darbai labai silpnai eina, darbo

tl Mat Vileišis ir visi’ laisva
maniai nė be reikalo ablavaS 
kėlė prieš Tautos Fondą. Pa
tys aukas sukdami, norėjo ta-’ 
me kitus apMtintL ~
| Maj. Žadeikis Ąmerike buvo

Mint, tai# ir * pas ; ištigaa$& Dabkr cią go sablo-
^fep^a^mipMiįipi^ par^e yra klebo-O"1 vįX Lietai
u'nt s^raiinylėta trispalve ndideIK fapoz ir'dirba pBng vienas toįu žmonių,’kurs’vis!}
mnt su numylėta trispalve po jds vinnis> jj lietuviai daug ned unį bet g fatajtaĘys demokratai,
irieglopsčio, tusiausiai aukavu- Uagum^nukenčia. Minėtai baž- Q Kalfrto^TpTpCo ‘F*®1*? M*® «p«“83 yR»Ve'
dųjų ir dabartines stoties dar-L^io/^ar^onininKauia ameri-G t T—i * - - * buvo T, KatUŠeVičitis.

i Bazaras.

Į Lapkr 21 d., Šv.'Jurgio para- 
1 pijos prasidės bazaras pobažuytį 
\nėje salėje. Bazaras tęsis vieną 

savaitę.. Iš priežasties nedarbe 
’ptamątoma, kad negalės būti ge- 

• rų sėkmių, bet visi turėtųiremti 
kiek galint, nes parapijai yra rei
kalingi pinigai, kad mažinus^sko- 
lą, kurios yra užtraukta nemažai.

. . Katalikiškos dr-jos yrą nutara- 
sios'vėmtFbazarą. Bemkime ’ vis: 
kuomi galime ir kaip galimie, nes 
šiandiena labai reikalibga visų pa
rama. ■'

Darbai.

Nedarbui nesimato galo. Yra 
b žmonių kurie yra išbuvę daugiaii 
įmetus be jokio užsiėmimo.’ -Pra- 

’matonfa, kad- iki ateinančio . pa- 
- vasario darbų nebus. Daugumą 

- tas'veda į nusiminimą, nes žiemai 
užstojus, reikia daugiau ^visokių 
reikmenų, kaip tai: kuro, apsi- 
dengt ir'tinkamiau pavalgyt.. Su
stojus darbams laukuos, * tai 'dar 
bedarbių pasidaugys. Tuįriet bus* 
dar daugimi vargo,, ypač tiems, 
kurie turi pulkelį mažų vaikučių. 
Jų. vargą gali prašalint tik gavi
mas užsiėmimo — darbo. Bet 
turtingiems nerūpi neturčių smi- 

, ld padėtis, jiems rūpi' turtai ir 
linksmybės. Darbininkai šiuomi 
laiku, kuomet neturr užsiėmimo, 
turėtų tą brangij laiką naudoti 
mbkinimiusi — lavinimuisi savęs. 
Būtų, gerai išsimokinti kokio nors 
amato, kuris lengvinti^ jo sunkų 
gyvenimą. Labai gaila tų darbt- 
ninkų, kurie, kad prašalinus nu
siminimą daro degtinę ir alų, o pa
darę gerią ir tuomi nuodija savo 
protą, naikina sveikatą. Tą da
rydami prirengia dirvą didesnėm 
nelaimėm.
tDarbininkai, Ūaikas susiprasti! 

Simono Sūnus.

. 7 ’
’ NEWĄRK, N. J.

v.

Prakalbos. Aukos. Dovanos,

manso pasiūlymus, rišančius 
Lietuvą’M Lenkiją o tuo tar- 
pušaukiama, kad krikščionys 
demokratai vedą. Lietuvą, prie 
tokių ryšių. Taigi valdau vi
sokių liberalų rankose jie vis
ką, nulemia, o kai kas negero, 
Lietuvai nepageidaujamo kįla,

— dvarininkę, gavęs dvarų pą- 
Sogon. Pats to dvaro negalė jį

7 rf a M O -te‘ . . ^ra

ir parašais ffltalgl; įrmfe ura- dainos, labiausiai tai .Lietuvos Į m. Tokia patAm. W. HosoRub- nO™.Dlu
ai numylėtos to^nen ,r fen pa- himnas. Ji prie progos, gaviisi bcr Co. pana8ia£ elgM su darbi- tai ii ta

; anos jos įstatymdayystes kamba-jnuo T^tKmwnvešu, rai nz jį rą uaie zyaas
io sienas.
m ir Širdyse nešdamos didelį “ vą- kitių bažnyčioje,
lo nexvarkieČiąil *r išsiskirstė' na
mo, Pati vėliava yra gryno šilko, 
publikos buvo puikus būrelis; Vi
ta rinktinė tikri lietuviai, be 
’okių “tautiečių,” kurie gėdisi 
lasirodyti tikpųjų tėvynamių taf- 
oe. Taippat išnešta protesto re- 
tėliueija prieš brolių vilniečių be- 
mtegeniškuš engėjus lenktis. New* . „
skiečiai aukotojai ir darbuotoją! p.ais vaidinimo bus solo, duetų, 
dabar jaučiasi dvasios pakilime ir [taip-gi smuikorių, 
mrbe apdovanoti. Ir yra kuo. (kalbėtojų..
Šonų ir-gi užrašytą,

te Mta M- -I M B^ySaite-s Lieta himno nMsais „„kapodama algas. JTuo setai VMuie S
Lv Užp'ojo 3i Petrik0> taip dedas, tad darbininkei neor-! . Muo seniai Vitaraąe to

Į ganizuot^’^- darbdaviai, kaip np- 
|ri, taip elgiasi. Dar ..vienas ap< 
įgailetinas dalykas yi’a šu mūsų;

MANCHESTEh N H I tautės žmonėmis, tai sunkimas to.
i—_ * * * (prakeikto “moonshine.” Nors’

tapte. 24 d. 6 vai: vata Padėka-bet Atsiranda to- 
™nės Dienoje, Draug. salėje, 140 f®’ tane to nepavydami ta.savo 
Manehestep St. rengiamas vaidini- bfaw« darbg varo, a 
mas “Milijonai Vandenyje.” f»-LS>“įėffis” ‘ ™“4'

pijanisšiu frL ad ,a? !(i

. į. Seniai pas mus .buvo, rengiama ^u- moonžainę

būdamas sebravosi su lenkais 
dvarininkais su jais baliavojo, 
koririfcvtt Khiomet Vilties pa- __w
teko i Lietuvos finąnsij minis- .tai kalenama krikščionys de- ^ririge, 8 vai vakare &. 
derins lai jo* draugai dvaiinin- mokratai. Girdi krikščionių 2jį d. Lorence,A9ui. '
kai Jaipėsi ir sakei lfMa pir<: '' ”
nieeli on stvoje finansy popra- 
avL” Tai gi tas kurs nemoka 
savo fįn’ansų sutvarkyti ėmėsi 

. . tvarkyti valstybes finansus. Į
į1!?1’ (talką parsikvietė iš savo dvaro

-m „ < / LT 2 savo ^telį Kofelerį. Tai žy- 
mūfmas, bet pamūrė- ęĮeĮį0\ patarimu Vileišis vedė 

.... . T”? T . ne!?J1 Lietuvos .finansus. Su juo va-
P. šapas. toMes iškilmės, nes neperdmigiau-4^’a?nav?^miesty.?z^‘.. ^a^'bodamas į Berliną, sėdėdavo 

p savmmko(pamą I be- po eHas savaites ir.be žydo neį
- Virš paminėtą veikalą atyaidins Jr f“, kad pasisakė esąl^^ VBeišis nedare.. Buvo 
[pas mus iš Naskua’os artistai-mė-l'^įS' S» SkSSZS sunianęs suluo žydu kokia ten 

bankų tverti, bet kuomet Lie
tuvos karininkai ir valdininkai 
per ,kelis menesius, algų nega
vo, tai reikėjo Vileišiui trauktis 
iš minisferijos, banko neįVyki- 
tiusr' Po to tai Vileikis, atvy
ko Amerikon,- Lietuvos, finan
siniais reikalais, kur jo pasi
darbavimas visiemsį žinomas.

Šių dalykų' apie Vileišį teira- 
yaūs deltoj ka<į jis tąrįy Ameri
kos lietuvių “pagarsėjus”, už 
kurį laisvamaniai galvas?gul
do/ . ,

Dabap/ kas valdo Lietuvą? 
Teisybė St. Seime krikščionių 
demokratų didžiumų, bet krik
ščionių demokratų ministerių 
tik du tėra. — Bizauskas, švie
timo ministeris, Purickis užsie
nio reikalų ministeris. Bet ir 
šitose ministerijose viešpatau
ja liberalai. , 0 apie kitas mi
nisterijas nei kalbos negali bū
ti. Ypač ^-negerumų girdisi iš 
žemės aikio ir valstybes ,turtu 
ifiinisfcerijos, kur ministeriau- 
ja socialistas liaudininkas Ale
ksa. Sako taį esąs brolis Alek- 
so AngarieČio, Kapsuko, arti
miausiosųdarbininko. Dirbąs 
ten ir Pilsudskio giminaitis, 
Dirbąs vienas iš trijų brolių 
Vienožinskis. Antras VienaŽin- 
skis vedąs Dotnavos ūkio mo- 

. kyklą. Sako, kad mokyklos 
vedėjas Vienožinskis1 turįs de- 

į vynis paršus, o mokykla turin
ti tik du <p^ršu. Kaip jis'veda 

, tų mokyklų dar ir i$to ’paaiš- 
links- kės, kad sųkor laikiuštyje “Lie- 
luber- tavoje ” tilpę® Dainavos ūkio 

mokyklos skelbimas, kur buvo 
sakoma: Reikia geros mėsos 

ne-
V-.

Ne-Bro.
f

>>

kais, tai kaip emėmesti, maniau «

■ - šiai Čia lietuvių gyvena.

.. me: pžtą.w,te^
Lapkričio 12 d„ po piėta, eta T. U 4 taukine paskirtojįdienos.

W. U A. namo, minėtos orgmuza- M?^ w ^ranįką ra dar Jos
rijos narės 1 buvo surengę įvairų » apĮtakinnj nuest^suvazmos pas:
..autų išdirbinių parodą. M. Dai-|mus i rengiamą vaidinimą su taip I 6
lydaitęs rūpesčiu, buvo i 
skyrius su iŠ Lietuvos atvežtais! ' 
audimais ir t. p. Programą pildė ( 
amerikietės it visos dalyviujan-Į 
mos taut‘os. Kiekviena tauta dai- r t . ..I pirStiV galima suskaityti,
nava savo hinmę. Kadangi ta die- , Pas psa tai turbut turtingiausi ’s&įfanB ifetoeiaJį; Ai- ne lai- 

kaip ak ant nelaimės snslprastira stoti tėvynei nata
dn’btuvės dirbo ligi pat vakaro Clll degtines dirbtuves, daugybe i™*-nai■teist čia šventė Armistieijos 4&.tVtaka tg.dėgtinę ir moka po ♦®|-L0L skatikus beįei 
C ir Uš ta.sugraštę dieng. turėjot daugiau Už butais tra tik nta
sub&toj po pieta atidirbti. P nhfr|taw«n taip gali daryte; na girkite geriau nau-
tai sųbatomis dirba tik ligi pie- to dar J,uri savas degtmes krau- L/. > ar 1‘aikrašeiu tuomet
ta) kas labai daug visiems pak<ra4tlįves. Argi galima rasti;tetais butasveikiau.' ' ’■ .
kė. Užtai ir lietuviai negalėjo. taip l?eiinta ra pramonmgesmti žmonių i i - ■ ■ g
pasirodyti, kaip kad buvo norėta. ( Bet reikės kada nueiti pas klebo- ' 
Bet vis-gi pasirodė-puikiau negu M ir paklausti ar visi tie milio-l --------------; X
kitos. tautos. M< Dailydaitė, A nieriai užsimoka į parapiją ar ne- , , ____Z \
Petrošiūtė ir M. PraUękąitė, pasi- dejuoja kad blogi laikai. Tai įm-l 
rėdę tautiškai, puikiai padainavo Į to juoko kad mokantieji užstik-l 
Lietuvos himną ir kelias kitas | lėlį degtinės po 35 ar 25 centus ne- 
daineles, kas amerikonams labili į turėtų pinigų kitiems svarbiems _ _

| reikalams, O kas žin ar daug to- [lawrencieČiams bus ypatinga. Iš

■: “netu-
- -r i- ■ , i. . . . . . . įtiu pinigu, negaliu?’ O dėlLydaites įūpesčdu,buvd^ii* Hetuviiį|lvairiais pamargmim^^^^^ pl^ iP laikot

* gi’oteliiĮ pasėdėti.
\ Kuomet surengiama koks vaka

ras ar prakalbos,; tai žmones ant
--------

WESTFIELD, MASS.
- - 4

demokratų Seime didžiuma. O 
kuomet kas nors pasiseka, tai. 
tuomet nuopelnus socijalistai 
.'liaudininkai savinasi, nes gir- 

jie valdžioj didžiumoj, jų mi
nisteris pirmininkas, jų srovės 
ministė^ių didžiuma, jų atsto
vai užsieniuose.
•' ' ■' . Neveikejas.

weH, 30 .4 Msta, & S. 1 
Gruod. Manchestej; M M« 2 < 
BrigĮbton, ;4 d. 1 vai. &orwe$; 
4d. 8 vai Montello, 5 į. ProvL' 
donce, R, L ' . . ■-

Gryčia New Yorkan ir nM;
11 d. pradeda su IVore^Uf^*;
12 d, Westfield,*ir tt. * . ' 
A. L, R. K. M;, N/A. apikAtj

t

: DRAUGIJŲ ATJOJAI! ■'
Tll1 Kukmdv, vi8oIdųŽ;enkttim/Gttziku6turAnt-

V V? spaudą ir kitokių Draugystėm? reikalingi dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.

STRUPASCOm 90-92 Ferry St* 1Mewark>
—— - i' ,■ ..<———

t

iiq, kas susiprasti ir stoti tėvynei nau-

^ Lapkričio 13 d. vietine Pasko- 
los stotis surengė prakalbas ir 
daugiau negu prakalbas. Kalbė
toju pribftna pats paskolos vedė
jas daktaras J. Bielskis, neivarkie- 
čiams.berods, tilt antrą kartą jis 
pasirodo. Tęsia gana gyvą, vaiz
džią, įspūdingą kalbą apie Lietu
vos vargelius, rūpesčius^ jos. Čia 

( keikimą ją paskoją. Jam pabai-
• gus, stoties iiirinininkas K. Vaš

kevičius paaiškina, kad gerb. pa
skolos vedėjas įteiks mums, per
nai Žiemą, laimėtą Lietuvos Selia
vą, Mat neivarkiečiai, Želigovs
kiui Lietuvą puolant, jos gynimo 
kofliitetui suklojo į tris vakarus 

1 virš doyyniij titkstančių. dolerių ir

patiko. ~~
4- * f

Mot. Są-gos vakaras.

. Tą' patį vakarą A. .L. K K SI. 
Są-gos 6-ta kp. buvo parengusi ba
lių, * su labai puikiu programų. 
Nes rodė gyvus judamuosius pa
veikslus (moving pietum), kas 
žmonėms labai ^patiko, ■

Vienas perstatymas buvo/kaip 
dvi merginos mylėjo vieną vaiki
ną, o vaikinas mylėjo iš jų tik vie
ną. • Roles atliko: vaikino — ,Z; 
Riniaitč, mylimos merginos —• 0. 
Kąulakaitė, antros merginos —• X 
Pesetskienū, indijonų -B. Me
kaitė, Ą. Breitniozirienė ir B. I- 
vaškiutė. ■ . .

Antras perstatymas buvo, kaip 
viena pikta motina turėjo jauną 
duliterį ir 10 metų sūnų Pas duk
terį laukėsi vaikinai vienas buvp 
kvailas, o antras ne. Tai motina 
tą kvailį labai mylėjo, o antro no- 
užkontė. O cluktč vėl priešingai. 
Rolės atliko: Motinos —• 2L. Riinaį-
te,. Dukters — Ą. Peset£kiene, Sū
naus — K. B|pzdeliukas, Vaikini. 
— B. Mitkaite ir B. IvaškiutĮi. 
Savo roles visos atliko gerai. Bet 
užvis geriausiai tai K. Barzdeliu- 
kąs. Jam tik artistu ir būti Jo 
rolė buvo gana sunki, bet ji^ją 
taip atliko gerai, kad jau gerięu 
ir nebegalima. Antrą tai vėl ge
riausia vaidino Z. Rimaitė; Moti- 

Inos tolėio. Nors ii visuomet irę-

t LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų Į 

• ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS.- i 
KĄ'agentą — G. KUNAŠAUSKĄ  ̂Agentūra Uždėta 1910 m/ |

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 1 
LIETUVĄ. • v 1

? Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.' I
Persiuntimas PINIGŲ 'ĮLIETUVĄ, pagal' dieninį kursą. . 
ATYDĄ. Main^mš puiigų ne priverstinas, bet išmai- 

nau,-jeigu kas klausia.

G. KunaŠauskas ~ -
į 179 E. 3-rd 3treet, • ' New York, R. Y. ,ĮLAWRENCE, MASS.

* ...... . ¥
Kalbės iš Lietuvos svečias.

\ \ - • 
Šių metų* -Padekavonės Diena į' 

kie Lietuvos Bonų pirko, gal nei Į vakaro, '23 d. -Iapkr’vaikai, jau- 
■ vieno? Tai tąu būtų ir milionie- pumas ir SV. Elzbietos merginų- 
riąL. - - moterų draugija atliks Išpažintį,

Lapkričio 24 dieną, Thanksgir išpažinčių klausytį prigelbės gerb. 
ving dąy, lietuvaitės ,merginos|pun. p. Daniūnas. Ryte — Tbans- 
rengid vieną iš gražiausių pramo- gjying dienoje -tie žmonės klausys 
gų, btis, šokiai su* skrajojančiaky. Mišių ir priims švenčiausįjį 
krasa. Tps visos linksmybes atsi- į Sakramentą. Mišios 9* vai. ryte 
bus, prasidedant septintą valan- bus’ intencijai Šv. Elzbietos drau- 
dą,4 Čeką salėje. Toji salė prie ' -
tos gatves ką ir lietuvių salė, -tik 
bjskį arčiau, 'ant kampo. Klausi
mas, kodeitas taip gražus balius 
bus ne lietuvių salėje ? Mat lie
tuviai savo parandavojo tiems ku
rie degtinės- duodą. . Draugijos 
nutartą yra neduoti salės vytauti
niams įr lenkams, bet valdyba 
kuomtt anie skystimėliu ‘pamyli, 
tai ir nutarimus sulaužo. Kitur 
Valdybą yra, kad nutarimus- iai- 
kytų, o čia kad juos sulaužytų, 
Čia niekis nekaltas, tai vis'tik tas 
fielemUri skystimėlis,

; . t (jjygėis.
' *" -Si

i. •»' I .1 j p >■■■■'-■-111. ■ ji ■>'

WB8TVILIJ5, ILL. '
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gijos. Toji draugija kąs met iš
kilmingai pamini Padčkavončs 
dieną.

Dvasiškai pasistiprinę lawron- 
dėčiai g&es k namuose lin 
niiati tą dieną praleisti. Guber
natorius Gok -ir pataria šieemt y- 
patingai melsties*ir linksminties. „ 
Pataria -daug laiko praleisti na-.nesveikų gyvuliu ir miltų ne
imtose su šeimyna. Tėvams, vai- mažiau kai su dviem -.nuos. 
kams pasimylėti. ‘ , ĮsmUčių Dotnuvos Ūkio moky-

Lav’rencieČiai bandys tą 24 Ji. klai. . “ _
lapkr. taĮp. iškihnĮngai ir nąudbr- Aišku, kad šitokį šposą ma
gai praleisti. D dar geriau kad kiniai galėjo iškirsti per pra
badantis tai dienai, vakare 7-tątžl.opsojimą laikraščio admfrdš- 

». . . . . s.. • v trątoriaus*1 \ v
Nekokių žMią girdėjau Ir a- 

pie Įritąs ūkio mokyklas. __Sa-
, --rJ|Į J,XVMV£’. VAViKJ

ųu įtaisyti. TJHtf mokyklą atsė- 
ję arti 250.000 auksinų. Ten ! 
buvę, keturi mokytojai ir penų 1

kraščhose buvę dėti dideli ! 
skelbimai. Bėlvedero dvare įs-! 
teigta Ūkio mokykla už 150,000 
auksiną* Ten neatsiradę nei,

lapkr. taip. iškiliningai ir nau4w-

UI

£|
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VISUS SPAUDOS DARBUS SIUSKITE Į 
z “MMININK4” '

. JEIGU NORITE, kad jusą. visi 
! pradedant nuo mažiausios fcorMęs
į • ir baigiant didžiausia būtų, atlikti: k n o- .,

g r a i čia n s i a) g ė r i a u s i a ir- p i g į>a u- j 
šia, tai siųskite tik į ^DARBININKĄ,^ o pa- ;

kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo ’ 
įums rašyti, o vien tik tas> su kuo ^Daririmn* 'i 
kas ’ * Mandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. ( 
Dėl to,. kad “Darbininkas** tuyi modemiškiąu* 

, šias visiems skaudos darbams,masinas, koki# 1 
p nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu- 
l rl .f 
' .Tai-gi, 

kreipkitės į

tirsite,

" :sA'1

' v:'■. ®

vai. jie turės gerinusį dienos už- 
sigardavimą, tai

t i... ^ : pie Kitas ūkio moKyKias. rju-Prakalba. K«b. tau. £Oj įaa -fedos iw> ties Ktaf.

*

.fc«į,

v

neatsirandant Įeitos ; kylionijos, 
kąri btit ne^arMeėius pralenkusi 
aukomis, mums prigulėjo tuo 
laiku L. Misijos paskirtoji Lietu
vos vėliava, tai kolionijai, kuri 
daugjauriai sudės Lietuvai auką Juos tolėjo. Nors ji visuomet ge

t

J

Mūšų kolionija neatsilieka nuo 
kitų, kiek-gali juda. Lapkr. 10. 
d, buvo prakalboj kalbėjo L. SL 
Srinm narys M. Bagdonas, Amo- 
-l’TF. 

gražiai kkusė'jb kalbos, Gerb;

didžiulio lietuvi^ iškalbininko 
Šv, Pranciškaus svetainėje. Ger
biamas iš Lietuvos veikėjas pri
bus į Lmvirncc’ą iš vakaro,

. 'Tą dieną lankyk LmvreneeX ir .i j*e T-..-..’_—inlų atsilanko vgana daug. Visi 
jo kalbos, Gerb;

•M* Bagdonas puikiai'nupiešė Lie- narijos, Brighton, MftS& 
tavos padėti, nurodydamas L.

klierikas Juras iš šv. Jonosemi-

A į
Xviwly«.

V

1

nuvę Kemn moKyiojui ir pen-j x. 
ki -nmkhiiM, Rot® Visuose lai-1 1; 
krusčiuose buvę deri dideli i

visais spaudos reikalais visuomet

“MMININKI”. į 
ase BB0ADWA.Y, 'BOSTON ’g^ASS. 1*■ t • .A|

-Ti   —.   — —■ — - — —•- — — —1 •— — —-T»- — — — -—■ T   — “7 ~ - . . — J—> «mn» **^» *i * *> e
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V? 1 t/Pereitu 'i 
prastai šilf 
termometrai

*ab«f|Mivoneptt
te. 1:30 vai.' po pietą

__ -____ ______ r---y - -______ ‘as rodė 72. Re<as
P.cfla Bostono žinomoji VyiąąMtikimas, kad Šitokiu metą lai-
X MAINYS PAVABDg

Sekėja Zosia Gufklhitč nutarė 
įmainyti savo pavardę. Kuo Pa- 
/dekavonės Dienos vadinsis Oli- 

1 -neekionė.

*

U

,k

|S-
A

jji i

■a

-f

Ut-

■ - I M. St. Itoatoo MflB' 

MR.J.C. LANDŽIUS g (8EYMOUB)
| Lietuviu
|GyDTTOJAŠ IR CtaUBGAB 
t! Gydė aitria* ir chronlikaji Ilgu 
J Įvyru, motenj ir vaikų. Egtaml- 
J Į nuoja. Jcnrajy* apjaudalui, iiapu- 
O mt ir tt. aavo laboratorijoj. Bu- 
u teikia patarimu* laiškais kitur ®r 
} | venantlema Adresus:
< 506 Broadvay,

| South Boston, Mass.
< į Kampas G St.. ir Broaderay 1

j į 10 Marų South Boatona Į|
į DR. H. S. STONE

H Avtiį Specialistas ]
399a W. BROADWAY I 

į į CALAnDc^r Ntm 0 r. Iki 7 ▼. vak. j

• * ■ -* 
dr/padujamII

DWAY g

Ketionėj tikėtas 15c.
‘PfcBKŪNAS”

s.
Rengia Lietuvi? Ūktmj KlMbea

LAPKRIČIO 2< D, 1921
PAD1UV0IM SIENOJE 

(TUntagfving Duy)
LIETUVIŲ SALRJE,

K»mp. Ęir Silver Ste, 8o. Boston.
Praaidfa 2 vai. po pietą ir tęsk

• , iki vėlybos nakties. 
Kviečiame visus: kaip vietinius, 
taip ir apielinkte jaunimą, kas 
myli smagiai laiką praleist, nes 
griežš gera jnuzika.

• ĮŽANGA PIGI.
» »

‘ku pasitaikintą taip Šilta.
—«—t—

, CAMBRIDGE MASS. 
PROTESTAS PRIEŠ LENKŲ 
ŽIAURUMUS VILNIUJE.

Mes Šv. Stepono daunuoine- 
nės Rymo Kataliką PažeĮpine* 
Draugijos nariai savo mėnesi
niame susirinkime išnesėnie se
kančią rezoliuciją:

Kadangi lenkai Vilnioje bai
siai barbariškai išmėtė mažus 
vaikelius i§ mokyklą ir kitą įs
taigą: '

Kadangi lenką ginkuoti ka- 
leiviak Vilniuje musą sostinė
je pradėjo nežmoniškai elgtis, 
užpuldami nekaltais Žmonesj 
nežmoniškai persekioti, lietu- 
nūs; ir 
« Kadangi lenkai elgiasi žiau- 

Baksmas šoHai, Tflt'i«uniwlri^ 
hw neperdaug.aum, baJ j. yg ’ t

aM®w‘i virSnmėtos dm-
pnsis^LO- ftfckiue protestuoja-

.. .. • \ <“ ‘[Uiė ir vienu/halsą tokiame
—j^uk/visr lenkai

su sostinės, iiaqjtites? elg^jl BaM kokįo dajr nebuvo ’ Šaute 
. T *prieS teisybės ir krilcsčionyl® .feAtonb,- Bus Saltakožės, .dešrą su 

principus.

fer. Petro par..taži.ytinįa Adomai’

> va (da Warsaava) skaityk Per- 
ktinąžpalio mėnesio, o ten rasi |3C6 Broadvay, Bortop Tl Mass.

t

L. D, S. SUSINKUIAS
Atminkite, kad utaminko 

vakare, lapkr. ^2~d. 7*8Q v, va
kare L. D. S, name įvyks L. D, 
S. 1 kp. svatbus mėnesinis mv 
brinkimas, į kuri visi ir visos 
butigai ’ ateikite^ atsivydami 
savo draugus ir pažistįmus 
prie Žios organizacijos prisira
šyti.

f

J

Valdyba.

>

ŠOKIAI.
lapkr* 19 d,? Lietatvią saloje 

įvyko E. VySį 17'kp, parengti

7

| LIETUVĄ.
Žiemos Kainos *Jan 

Nupigintos,

ri

f

I

VMliVAUDUl ♦ 4 #> » > < < r* x * rni.UVUAlU Am 
si Per Angliji ar Hatnburgą į 
jS t DimistR‘4 Ir tamnfatofifa — ęita.HO, 

į uhwjij ihriMn awt] -* $w.

FONTANINĖ
PUSKNi
Nawu Vjdnhf 

DIRBTUYltJH, OFISE, ( 
NAMUOS* IR KELYJE.

Dane parankiau ir 'sma- 
giau rašyti su fontanlne 
plunksna. Daug mažiau, 
iilaidų vartojant fontuni- 

, plunkama. Pirk dabar.
KatMti ta-OO, »A5O, $3,, 

$8.50, H, m *5.<X>, 
į&toį $8.00 to auksinu.

^Darbininkas,y,
366 Bromtoray, 

Boetofi 27, Mana, i
±±Ei=±±A=±?-5S=3±==3gS±Sį> M* į 1/lUIBlK IJ. Ar CiUllIHŲl KiJ — ,pnn^.w,

į Litpojii $110.00. Taimt] —

18M
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ga

ras vajgh ir užtektinai jo. pidelia de
nis. sn visais mmletniškula naujausią 
tuhą patogumais..

VUsoSteaBna
Laivai išplaukiu kiekvieną savaite..

M New Yorko j Hamburgą
SA5ILAND (tik 3-čla Jdesa)-4Lupk> R<>

New Yorko į Antiy&į’ą.
«... .Gruodžio 3 
•».«. .Lapkų. 2'11 

Gnmdžlu 17

V

JMdMttii, GrtMUod fturaly“ 
Laivai, Batorai Akėjimu 

0tt KiMiviAii.
T«n Yru Vietinio Aientvt Juinj Mintu 

Ar netoli Jo.
I Lietuvą Lankią, Ukrainą ir 

visai BaJdtio Valstijai: , 
Ii Bostono per Liverpool ir 

Glasgovr,
ASSYRIA(nauj.)GRTO* 5 

Ii Mew Yc»rk per Hamburg 
SANONIA — GRUOR 8 
Gabiu $125, 3-<£a Mėsa $103.50

- Taksu *5,0& ' •
Per Oherboučg SFuthampton 

Liverpool ir
OAIIMANIA ........ ^..Gruodžio 3
AIJBANIA Grumlžlo 10
COLUMBIA , «.♦... *«wio<Efto 10

i

A

LABLAND 
F1NLANB ..........

^AmkricanLini
ii New Ydrk’o j Hamfrurg’ą.

MONGOLIA .i.,.,.,,.,.. Grąmlžta t 
MINNEKAHDA .Gnmd^bi 10
MAN< WRIA .(tohoilžto ta
Bostono ofisas: §4 STATĖ ST,

Tildytas tiesiog PHlaVon. *
INTERNATIONAL MERCAN-. 

TILE MARINE CO. ;
I * 1Ū0 IMvil“‘l1300,CiO() tonų U4MI : 
84 Statė Street, Boston, MM 

Arba ims vietiniui agentus.

' yj .v V? .-'i •:—'——.A~r,
r

f

{

NEPAPRASTAS DAUDS!
Rengia D. L, K. Keistučio Dr-ja, 

Boston, iMįuis.

LAPKRIČIO 24 D., 1921
(Ttianksgiving JJay)

LIETUVIŲ SALeJE,
492 B 7-th 8t. (tarp H ir I gat.) 

. South Boston, Mass.

Prasidės 2-rą vak po pietą ir
1 trauksis iki vėlai naktį.
\ ■.:__ :.,

|taikį paiką

•'i

4 j
- t

(JalidLmavifiiuH) 
EAST BROADVAY

TELBPHONE 502.

. W. Ife BMtol! WO I

I DR. JOHN M0NRELL, A D. I 1, GaHtnu aiisifcalbCt< <r H
> OniBO Vątakdos : ■
fl Rytais Ik 0 VnL >1
I Po pietų t Udi A vai. H
■ ’ , Vakarais nuo 0 Iki fl m
i 536 Broadvmy, & Boston |

FJKALiNOSAą
ADVOKATAS | ,y

414 Broądway,' ® /
S. BOSTONE zMASS. t /

Ta. S, B 0441. g į J
Antros lubos—Viršuj L. P. JMęa v f 

I GYVENIMO VIETA: \ •
S? 135 Rovė St, AuburndaleF Mdss. S 
& Tel. W. Nowton,101G—R. g
^®ę©^©©©©@^3©©ė©©e3®0©®<)©5: r.

dD. A. J.GŪRMĄN
(ČUMAUSKAS)

| . DANTISTAS
•■ i .

j 705 Main StJ Montelio, Mass.
. r (Kampas Broacl St.) |

' . Tel. Brockton 5112-^^ J 
Beš©s©©©ss©©s®iw

; . .'sasesžj Reikalavimai
~ j Reikalavimlj ka(noa 2c. už žo- 

Į d| uM įdėkvlene aykk

• A
i

t

i

!■

j MiiariSKMK iv. KAIdiŠAS K MŠtia

g 8V SAVO (HMIK1MIS TŽVYKt JE. ,

ROLLAND AMEMCA LINE’
■I . • *4 c- •. - .

.. Š'/ —-------- - -
CHORO VAKARAI

Ne49ioS vakare, lapkr. 20 d. , 
pobažnytlnėj svetainėj ,‘jvyko Pirm

ro vakaras su vak^mmti ir kon
certai

Pirmiausia vaidino juokingą 
dviėją veiksmų komediją, 
^PirŠtybos”. ‘

* " —

Ant Kazlauskas
f

CAMBRIDGE, MASS.
. >> tt-* >• •_ j .J!; Bengiamas prie Knltaioa “Pildos” VaKtame daly- Gantas pAiešinias ES

■ vsyo ŠioAjTatoss. Pelesą liepiantis rengti
ves ^pitonas - K. Gttvihs, Vaįans
Bimbilas ja draugas.-T, V. &. *■ 2r lapfc Jsa v|snr įaIi 
viekas, Bljrią^ kūpėtus Khania kaip išgarsyt kad pada- 

; Vasthau^, Baltam vaj^‘kuopasekmingtausfc
• xas .st BugnaUts, Magdut..,^ faleipiamFasi ,į į”aijia!, 

Sadutę, |wsb»te .mele - ijas įad jos kiekviena su- 

juoetpilvienė jos- tetulė— EI.’•. f ??a, Plisiae?b bls va-

t »« * sa-sasfiSK.

nejus, Kapitono tarnas t » m -i UirhkiTnp vis"? Pavydįs. ^Vaidintojai savo ro-, »*** 11 K’ ±acl "““S“*™, 
į les gabiai atliko ir vaidinimas I ,■’ t

gerai nusiseko. Publika prisi
kvatojo iki sočiai. Pertrauko-

' je Ęl. Dusevičiute, akompanuo- 
\ ‘ j&nt gerb. M. Karbauskui į>ui- 
; kiai padainavo pora dainelią. 
*' Buvę Įšaukta pakartoti. Taip- 
> gi J. Morkūnas,- akompanuo-

F

v
M 
k •,

i

f ■
5

i
I

i

įmt M. Karbauskui padainavo
trejetą gražią dainelią. Po vai- 
dininmui 61ioras padainavo ke- 

i lėta dainą, kurios labai gražiai 
išėjo./ Baigėj Lietuvos himnu. 
Vškarą vedę \A. F* Knęižys* 

■kuris pėrstatinė'dainąs ir-gi pa- 
& juokino publiką. Žmonių buvo 

pilna svetainė, kas užtikrina ir
V

t

A-

medžiaginės pasekmes.
■ ’ . - v Onyte.

v

kepintais,' skžiniąitšnj gėrimą ir 
garsiausi muzikantai griežš.

ĮŽANGĄ PIGI.
Kas tik gyvas ateikit ant" to BA
LIAUS. t

KviečiaRengėjai.' . r ’ z '

16-TAS METINIS BALIUS

4

1 •

I . • ««
t v "

[Visus- -j ' i
J patogumun ;
8 tesite • J

- J
Iklbsoj. ;

i SPECLTALIS VAŽIAVIMAS ; 
■ ANT- ŠV. KALĖDŲ _ < 
/ didžiausių laivu _ !

ROTTERDAM
i "* r 13 New York’ų Išeis J 
; GRUODŽIU 10 DIENĄ J

i'Geriausia
- visa kelione 
; vandeniu i 

Lietuvą.
I RQTTEBi3AM.’.’7Mrueia. 10 &nsic¥frw lĄtkr. 2»

' . •xrnrtwn AAr r£»4?>wi«:rn st • r>«‘ •

* e ’**:<

♦

GERA PROGA—PASINAU- 
. BOKITE.

Parsiduoda automobilius 101G Baigė 
kog,, 3-jiems važiuoti ir pianas. Už du 

. virš minėtus dalykus ous keturi šimtai 
($40dp)>. Po viena: automobilius, trys 
šimtai ($300.00)', pianas Šimtas septy- 
hittsdašimts dol,. ($170.00). Priežastis 
pardavimo, važiuoju jį Lietuvę. Virš-, 
minėtus dalylvus pristatau į vietę plr- 

1 ; ; .. ............. .
: Sumihpscott,. Mass.
*.'.*• t- • '

Įii.i>>W4l

• 1

kėjui. Kl. Stočkus, 6G Columbla St. ; _ j./.I RYNDAiX: 7,.-o.i.Grnod. 29 N00RDAM...Gruodžio 3 
- • Važiuokite per •MnMHIHtt LINK&Sk •

r ' . Kreipkitės į' musų įgaliotus agentus. Į
!

, ................. ,,,... .......

PARSIDUODA feučERNfi lR. 
GROSERNfi. ': ‘ 

Noidu parduoti Irtb^i greitai. Bl'zni> 
yra Išdirbtas per daug metu ir gerai 

tvdna. ‘ Lietuviais apgyventa vieta. Kos- 
tumlerhj daug, lęredito jiem. Viskas 
nž pinigus. Biznio daroma mažiausia 

: $400 į savaitę. Umsltluoda už $2,100. 
Mortgičhius nepasilieka. Kreipkitės: 

7 AI. DEREšIvl, '
-2255 Hamtlton Avė.,
•,. Clevėland YHty, Ohio.

*
Rengia Cavnbridg^gits 

Lietuvos Sūnų Draugyste 

kuris įvyks

KETVERGE, > .•

LJPKNĖID 24 D., IS21
(Thanksgiving.Day)

' ' ■ i <

40 Brospect St., Cambridge, Mass.

Pradžia % vai. po pietų.
u . • *

. Tai bus linksmiausias ba
lius, ne^ griežš ALGIRDO 
ORCHESTRĄ iš Montellp,; 
Mass. ” - ’

9F. /OMO BV. BL. PAAALPINtB į
DS-STBS VALDVSO8 ADRESAI.

• ‘ J * ■ • ■•'■ ■ • . ■

PIRM. — M. ŽIoba, • ' •
, 530 EL,7-th St.-So. Boaton, Mam.

VICE-lURM. — P. Ttilelidi, ' 
ISO Bowen Sl, So. BoetoO, Mas* 

PHOT. RAST.— K. Luinla, 
, 47 Vale Št, So Boston, Mana,

• RIN, RAST. — M. Šelkys, • . •,
127 Granite St., So. Boston, Stass.

KASIERIUS. A. Naudžiuhas,
• 16 Vinfieid. St, So- Boeton, Mrnre,

: MARŠALKA — Steponą® Navicku^.
Dr-Įją laiką susirinkimui kas trečių 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų vali 
po <pietų šv. Petro parapijos salėj 402 
E- Seventh, St.. South Boston,' Mass.

' - ■ -■ ,l:
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MOTINU,MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ■ ' J »»
. ftCit neverki man t 

mažulėli;—neraudok,’ 
aš tau duosiu

BAMBINO 
ŠMa-liulia?’.■ > -- »

Greičiau' begiu i aptieką 
nupirk! ak bpnką"

■ . i v”* , / ' . 1 >•

BU I> B WT f

t

f *

DIDELIS BALIDS! •K
. 4 J.

Rengia Liętuvos Dukterų Dr-stC 
Po Globa Motinos Dievo

LAPKRIČIO 23 D., 1921
LIETUVIŲ SAKĖJE

Kampas E ir Šilver Sts.; 
So. Boston, Mass. ■

Pradžia 7^30 vai. vakare. '’ v —
Kviečiame visus skaitlin

gai atsilankyti, nes turėsite 
progą smagia; praleisti lai
ką, prie geros muzikės ir 
gardžui užkandžiu. •

- . Rengėjos.

<

cambridge, mass.
Linksmapramogą.

;Lapkr. 13 atsibuvo Šv. Var
do Draugijos pramoga. Mer- . _ ----- -
gaičią'lcoras' dainavo keleliu

l gražią daigelių. SuiošČdu vei- 
kalelius: ‘^Mainos nedasupta” ■ 
ir- kitą kurio antgalvio

> nębepamenų. Viskas išėjo la-> • 
bal gerai. Artistai nors jauni 
bet gražiai savo roles atliko. 
Tarpais kalbėjo gerb. kum Pr. 
JuŠkaitis. . . A 

Žmonių nors neperdaug bu
vo,, bbt pasekmės buvo labai 
geros. Tikiamosi jog draugi
ja .daug naują narią gaus.

Daugiau tokią vakarą yra 
pageidaujama. -

Korespond.

t

t'

t-
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? . UŽSIRAŠYKITE
‘ Visi. iMrašyMtę Lietuvon 
• Studentą Kalendorių 1922 me- 

, tams, K^ęądorius yrąJriŠėnį*- 
ni$, gražiuose apdaruose, labai 
tinka jauniinuĮ, Visi išsirasy- 

u kite. Atsiįsldte doleriui, tai

I Y
T ■

Tr
T ' ■|u
■V
v
♦♦♦ 5-KIŲ AKTU 7-NIŲ ATIDENGIMU DRAMA

X ĖEUGIA LIETUVIŲ KOa^RAUiJOE X 
uumnuvE

X - BUS’ 'SULOŠTĄ: I \

| Lapkričio 24 d,,

MetinisApvaiksciojimas 
MILŽINIŠKAS ISTORIŠKAS TEATRAS • - ■ •

■**-.

v
L *

r"

z

j.

4?-- ’

X,

'«
fr

t

te

gausite tą kalendorių ir didelį 
glėbį visokią iŠ Lietuvos lai1 
kraščiąi

• . Kalendorius gali būti graži i X 
^aMiŪne doyauW. • - X

7 4 * - * • ■ . •

I

*

i ? Stiekite užsakymą šiandie,

DARBININKAS 
Broadway - 

Boston 27? Masš.
>

S

>

/

■Ąrąatiin$’’Š'aukĖtuk&g tuojaus pašalins.kūdikio virdurią die
gimą ir į keliasi valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 

; Užkietėjimą, /♦Kūdikiai mėgsta ji!' Jie prašo Jungiausi” 
\ Įdotinėl’JfRJėigtt jąsą aptiękorius* netari jo, Itai prisiųskite 
60c.pašto tn^rk&nis' tiesiogį

4 '• F, AD. RICHTER & CO.
I 3t£ Ąveoęft^^th Street, Borotsgh pf Brocklyn,
"-T""""' ' ' ' ' ’
■r .

h

< ■ ' ■ . .,

New Yc:fc City*

~ i , ■ u

>*

LIONE _ VĄ PER PILIAVĄ
■ ■■..■ (Kiirallau^iauš prieplauka) ” *

ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.
[ ’ Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musį 

pašažierial. o Kpatlnpfti Lietuviai, galėtų keliauti Mačiai į 'FILtAVĄ,
1 Lietuviai, važiuojanti į Piliava, aplenkia Lenkų, juostų (Koridorąj 

it privalot turėti tiktai lietuviška pasportą į iokhj vi^ų nereikia.
' Sūsinešima^ su. Pnuiva tai yru nauja Šal& musų reguleriško susine- 

Šimo su Hamburgu, Dąnžigu Ir Liepojuiu, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kėlios namon dasigauti. ' .. •- . . .

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
ESTONIA ..... .Lapkričio 23/LITUANIA...........Gruodžio 21

S. &POLONIĄ y,^.Gtuod‘7/LATVIA ž.r..,.Gruodžio 28 

. t t Taip-gi liaujas tiesioginis kėlias tarpe .
LIEPOJ AUS—DAXZTGO-HAUIMX, Kanada

Visi laivai turi puikins 
kreipkitės prie musų agento jūsų mieste.Į

(THANKSGIVING DAY) T

BRIGHTON’O UETUVIĮJLIAUDIES NAME, |
®rad^a 2*rą valandą po X

| 2^ Lincoln Str., Brighton, Mass. A
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PRANEŠIMAS SERGftNTIEMS ŽMONĖMS.
> ' ' - r -v ’ *4 "

! £Isu pasekmingai-išgydęs Naujausias E chroniškas ligas, -

u
s

*. *

V

A
. *

J 
■« •’

Netyrą kraują
Odosligas
Kepeną nusiskundimą
Vidttrfą ligas
Reumatizmą“
Nervą silpnumą' " * 

. Skilvio nemalimą
Inkstą ligas

, Nervą išsisėmimą
' PeČią^skaudėjimą 

Spuogus nuo veido.
z

i.
■ i?

' T-
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X
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I
Jeigu, gelžkelią .streikas 

užeis, tai anglią nei už pini
gus nebus galima gauti. .

Mūsą inglys .yra geriau
sios ir- dab^r pigiausios, tąi- 

pirldte is / • .

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius *? . * -

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

-Y . - *
■ w nr.«.••«««• w.«! *.« • •••-.

. REIKALINGA'MOTERIS-ar .MER
GINA prižiūrėjimui stubos. šventa- 
dieniais liuosa, Atsiliepkite Šiuo antj- 
•rašu: Stasis Simpokas, 15 Islund S,t., 
Itoxbur.y, Mass.

' “ . , . , •_ - \ į; _ . y. ...
». A EĖISTMO' DRlOS.PA^ 
OYBOS AitREBAit BOSTON if ABB 
ėlRM, Motiejus Verseckas, „ s 

41 Gatės St.. So. Boston, ŽlsMfc. 
VICE-PIRM. ~- Juozas Blžokašį

■ 807 J& 9-th St, So. Boston, Mass 
()R0T. RAST. Ant, Moeiejunas, ' 

’450 Ė, 7th St, So. Boston, 
FIN. RĄšT. —- Juozaa Kavaliauskas, 

200 H. Cottage St, Dorchester. 
4ASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

‘ 307 E. O-th St., SO. Boston,’Mass 
MARŠALKA-“ Antanas Gruodis, 

15U Bmven Bu So. Boston* Mah 
' PosmertlnSa moka ?200.00. JPašoipfc 
į m#, dienos susirgimo Iki pasveikimo.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėm 
■tnlus susirinkimus kas pirmų -nedėi < 

Jlenį kiekvieno mėnesio po No, 6^ 
•Vasblngton S t, Boston, Mass. O-tų v 
vakare. Ateidami drauge to naujų n» 
tų su tatvim atalveskit prie muuj dr 
o« prlraSytk t 

.--1---^- -■-I- . . Į- - Į .- ■: f' -~r-

Gydo Visokias .Lioah 1
Pbiskuuv ATSIUS* . . 

Valandos: 1—8 L? ė P. M

f

VARTOJU JEIGU TIK REIKALINGA.. 
Gydant višokiiįs ligas : smarkias iv chroniškas, tai yra faktus kad jiš per 
vlsę savo gyvenime studijuoju šitas-ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais instrumentais Ir prietaisom elektros ir Xt. .Toki 
ekspehsal nčra perdideli kad’tik pagelbėjus' mano ligonius. Kogretėmu- 
slp ateik ii* persitikrink ar tavo liga jym beviite ar galima .Išgydyt Ne
žiūrint kokia ligtt btjtu, tad mokslas ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ItHnmmpaim^ ^PATARiiiAi nsKAl, > (

Dr M0R nNrv22o tke»iont sr„
* VV Ii u A BOSTON, MASS

*

X ■ nfi-

(Fridais Majeatic Teatrą.) 21*1

»

' t «
i

, i1 * ■i

J ' 
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A

į 17 Millbury Street, I 
Į WORCESTER, MASS Į

*3ii
r
1ir.k’
i

S'

1-
X

1 ”ei -

Tek So,. Boston 823
. Lietuvos ^Dantistas 
DR. M. V. CASPER
* (Kasparavičius) 
.LaUdnal perkala ofisą po No. 

.425 Broadwat, So.Bostow, Masu.
OfUoVatatiSdi*! 

W 1Q 1H 12:30 ryta te■> 
" 1:80-0 tt 6:80-9 P. M 

Ofisas uždarytas subatos va
karais ir nedšUoraiSi > •
ll»HlHlWU«4W*UMIWWlHJHII«UIIB.niWWWWWIi

į DR. W. T. REILLY 4
P Pirmos Klesos Dantistas I 
g 469 B’way, SA Boston, Mass. I 
| ‘ 4 (Prie Dorchester St, " |

"t
, Bell Phone^Poplar 7515 '

ADOLPHf F, STANKUS ! 
h . tiKras lietuvis • 
i G R. AB O R I,U $ ! 
' ’ 1023 Mt. Vėbros St,

philadelphia, pa..
Į.
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dujos pjLjdčrnos adresai
SO. BOSTOK, UASSi.

‘IBM. -r Antanas Rinitas, 
&<■ Fifth SU Boatoh 27. Mm» 

VICE-PIRM. — JuozasAndftllunas, 
273 Fourth St.. So. Boston, Mass. 

PROT, RAST. ~ Vincas ValkSuortv 
178 Bolton St, Boston 27, M»sl 

BTN. RAST; Pranas Sinkevičius. 
132*Boiiven St„ Boston 27, Mas» 

KASIERIUS — JųįgC Kanevičius. , 
174 poltoM St? Boaton 27. M w 

MARŠALKĄ A-.- Prantus Lukoševičius.’ 
406 Kl 7-th St. Boston Hfa, šilas*.

Bustolnklmat laikomi kas pirmą ne- 
dėlUteni kkkvkno mėnesio 2-rą vai, w> 
pktU Sv» Petro parapijos snW 4!)2 K 

i Seveątli Street, South Boston, Mass.

K. E. DRAVGlIor 
VALDYBOS ANTRAJAI , 

SO. BOEIOEį KASB.
—- • J

. ’ - , 7 ' - • _ '

PIRM. •— Jonaa Pranaiti*1,
524 B. 6th 8t, :M Boaton, Mm*. 

^IGlS-BIRM ■* J An<tohltona& > ”
273 jr*. 4-th St, So.. Boston, Mass. 

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

CIN. RAST. - Juozas Juška, 
_ Meryėilff Academy

Arllnghton Hpi^tlis, Mam, 
IAD. *- Leonas Švagldls,

111 Bewi St, S A Bestom 
IŽDO GLOBĖJAI Grubiosiom, '

B Jay St, So. Boston. Mass. to 
Antanas XCraitsuų < 
T 284 Bth St, So, Boston, Mass. 

MARSAIJSA r- PovilM Laučka, 
m Story, 8t, So. Boston, Mkm 

Draugijos antrašas reikale:
Bte Broad^ray, Bo. Boston. KaM 

Draugyst«a susirinkimai laikomi kas 
antrą ned«dlenl mėnesio I-į val. po 
pietų BaMnytinri ««16J *nt 5 gt,, šo. 
Boston* Mass. M‘
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