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Krikščionys darbininkais vie- 

nykitėslSpieskitės įvienin- 

tėlę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje — Lietuvių
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" VILNIAUS KLAUSIMAS
7 IŠRIŠTAS? v
Associated Press iš Gene- 

vos paduoda sekančių žinių. 
Rūgs. 1 d. lenkų lietuvių gin
čai deĮ Vilniaus abiejų šalių 

- atstovų užbaigtį šf rytų. Jie 
sutiko, kad būtų dvi Lietu
vi, viena Kaimo, distriktas, 
kuris-bus neprigulmingas, o 
kitas Vilnius, kurio admi
nistracijų prižiūrės lenkai.

EHHHMINlJlJI
T .

klojimų ir naudotis konsti 
locijos teisėmis. ' , '
i ’l *

VĖLIAUSIA ŽINIA,
Geneva.—Associated Press 

praneša. Rūgs. 1 d. čia bu
vo daug džiaugsmo del pil
no išrišimo lenkų-lietuviu 
ginčų del Vilniaus. Tečiau 
pasirodo kad pranešimas 
buvo perankstybas, nes pa
duotoji sutartis dhr neturi 
galutino patvirtinimo vie
nos užintere^uotųjų pusių.

■ t —

OFICIJ ALIAI ANGLIJO
JE RAMU.

Londonas. — Rugp. 31 d. 
vidurnakti Anglijoje ofici- 
jaliai pasibaigė karas su vi
soms valstijoms, išskyrus 
Turki jų. Pramonės ir tei
sių rateliuose tas oficijalis 
karo'užbaigimas turi daug 
reikšmes. Viši legališkieji 
reikalai, sustabdyti karės 
laiku, vėl pradės veikti.

KIEK YRA BEDARBIŲ.
Kų tik išleistos žinios iš ; 

Tautų Lygos Augščiausios 
Ekonominės Taryboj rodo, 
kad del dabartinių sunkių 
laikų didžiausia bedarbių 
skaičius randas Danijoje ir 
Kanadoje. Pranešimai apie 
tų šalių bedarbius, unijų na
rius gale praėjusių metų pa
duoda 15 nuoš. Danijos ir 10 
nuoš. Kanados unijistų be . 
Vlarbo.

Gale sausio mėnesio Da
nijoje dalykai dar labiau pa
blogėjo ir bedarbių nuošim
tis užaugo bekeik iki 18 
nuoš. Palyginant su Brita
nijos ir Vokietijos bedarbių 
skaičiumi, t aŲ labai didelis 
nuošimtis. Iš tikrųjų Vo- 
Įdetijoje, kur daugiausiai 
unijų pridavė savo rapor
tus, pasirodė mažiausiai e- 
sant bedarbių.

Bedarbių skaičius paduo
damas štai kaip:

*» rį įsį

CO*
§ &<9

* 5 ž 'oŠALIS co o
Danija (Saus., 1921) 306.943 19,7
Kanada (lap. 1920) 216,2S5 10,1
Britanija, (saus. 1921). 1,586,507 6,9
Australija (birž. 1920) 845,144 6,2
Ilolandlja (birž. 1920) 893,405 6,0
Švedija (spalių, 1920) 142,034 4.3
Vokietija (gruod. 1920) 5,544,58S 4.1
Norvegija (lapkr. 1920) 18,706 3,1

INDIJOS /SUIRUTES 
NESILIAUJA.

Madras. — Susirėmimai 
tarp indų ir mahometonų iš 
vienos pusės ir dravidų iš ki
tos, nors buvo apsistoję pra
ėjusį pirmadienį vėl prasi
dėjo. Pranešama, kad bri
tų kareivius užatakavo mop- 
lai (indų gentė). Sukilėlius 
numalšinta.

Didžiausis skaičius bedar
bių kiekvienoje valstijoje 
buvo sekančiose pramonės 
šakose:
Vokietija, metalo darbininkų.. .50,720 
Britanija, mašinistų ir laivų

statymo .j......................................44,781
Danija, paprasti darbininkai.. .22.795' 
Kanada, drabužių ete......................4,859

del kurių darbininkai suki
lo. Sako Amerikos Darbo 
Federacijos, prezidentas S. 
Gompers-.
Ų “Aš sutinku su visais a- 
merikiečiais, sako jis,smerk
damas riaušes toje valstijo
je, bet labai bloga malšinti 
paviršiaus sukilimą, palie
kant gilius plutokratiškus 
kriminališkumus neliečjant. ’ 

Svarbiausieji* dalykai, ku
riuos vyriausybė ir visuo
menė turėtų' žinoti yra se
kantis. K '

• “West Virginijos,kasyk
los yra tai paskiausioj! ka
syklų autoki^atų pasislėpimo 
vieta. Tose kasyklose-vieš- — v
patauja niekeno nevaldomas 
godumas. Kasyklų savinin
kai visai čie negyvenantis 
valdo turtingus anglių plo
tus ir reikalauja *satf didelių 
dividendų. ’i

•ęt' 1

“Tų gobšių godumų užta
ria privatė mušeikų armija, 
kokios nėra nei vienoje ki
toje valstijoje. Toji* priva- 
tiškoji armija yra kasyklų 
savininkų apmokama, tai-gi' 
ji ir nori .pasirodyti kad jie 
neveltui užlaikomi. Jie ir

I ✓

kelia nesutikimus.
Baldwin-Felts ‘ Detective 

Agęncy tos armijos kareivių 
pristato, bet kasylSų savi
ninkai jiems apmoka. Š^eri-

KETVIRTOJI DALIS' 
. MILIJONO MIRĖ 

■NITO MIEGA-MO- 
%IOS^LĮGOS.

Londonas^— Didele eks
pedicija gyd|rtojų ir moksli
ninkų iškeliauja į Ugaudą, 
Afriką pritaikinti naująjį 
būdą gydyti ^miegamąja Įigk 
sergančius. Ugandoje 250,- 
000 žmonių jau žuvo nuo tos 
ligos. . Ekspedicijos lėšas ir 
kitus dalykus aprūpina An- 
glyi kplionijų ofisas ir Belgi
jos valdžia. j

•■'* ■ “ w * •>

ANGLIŲ KAINA PAKT- 
LO 10 CENTŲ TONAS.
Hazleton, Pa. — Kažku

rios Pennsy|vanijos anglių 
kompanijos pabrangina kie- 
įtųrias-A angUsI antkfocitą.

ŠVELNINO ČARNECKIS
A. L. R. K. Federacijoj 

XI Kongresas prasidėjo 
utarninke su .iškilmįngdmis 
pamaldomis 10 valJryte, Ka
ralienės Aniuoliį pąr. baž
nyčioje. Mišias laikė Fede
racijos* pirm. kun. J. Švag- 
ždys, asistavo kun. Bailiu
kas,-ktai,. A. Petraitis, klier. 
Sbnonaitis ir klier. Norkus. 
Pamokslų pasakė kun. Pau- 
lųkas. . Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia. >

’ Kongresą atidarė Fed. 
pirm', kun. J. Švagždys. Mal
dų atkalbėjo Ųun. A. Petrai
tis. Kongreso vedėju iš
rinktas kun. J. Jakaitis, pa- 
gelb. K. Vaškevičius, sekr. 
Simonaitis, pagelb. Leonai- 
tė. ‘^Rezoliucijų komisijon 
pateko: kun. F. Kemėšis, 
adv. Ųrenza, kun. Dr. Ig. 
Česaitis, L, šimutis ir kun.ty *.i’ - rj ■■■y_^y'r^-jr' -v* ' * 'j ^esaięiĘk JUt K>lIHlLvlb 11 alUIU Reta

rvrsmcnnii narr zinkav ynhlrn < 7 & _brangiau, neg dabar mbka- 
ma. * Pavasarį kaina buvo* 
numušta penkiasdešimt cen
tų \už tonų. Nuo gegužės 
mėnesio po dešimt centų ant 
mėnesio buvo keliama kas 
mėnuo.

PERSEĖGSTI NEVA
ŽIUOTI Į NEW 

YORKĄ.
New York. Kitų mies

tų bedarbiams pranešta kad 
jie nevažiuotų į New Yorką 

fai taip-pat kasyklų savinin-kįarbo ieškotų. sB. S. Coler,

REIKGALAUJA KAREI- 
į VIU PRIEŠ ANGLIA- 
1 ' KASIUS.
Į - Charleston, W. Va. — 

. Gen. H. H. Bandholtz pra
neša, kad jis pasiuntė tele
gramą, reikalaujant karo 
Departmento tuojau pasiųs
ti kariuomenę į West Virgi- .

Prezidentas Hardingas 
prieš porų dienų pareikala
vo streikininkams grįžti į 
darbą, jei negrįšiu iki rūgs. 
1 d; pietų, tai būsianti ka
riuomenė prisiųsta jų mal
šinti. Nei darbininkai, nei 
riaušės neapsistojo. Vienas 
šerifas užmuštas. Daug ang- 
Iia^asių ir pašalinių sužeis
ta. Suvienytų Valstijų gen. 
II. H. Bandhotlz buvo pa
siųstas į streikų vietą tuojau 
po išsiuntimui preziŪėnto į- 
sakymo grįžti prie darbo.

t ■

NETOLI MILIJONO 
ATEIVIŲ.

AVashington. — Per me
tus nuo 30 birželio 1920 iki 
30 birželio 1921, inleista į 
Suvienytas Valstijas 978® 
163 ateiviai. Tame skaičiu
je 172.3&5 čia* atkeliavo tik 
trumpam laikui, o«805,228 
apsigyventu Vienais metais 
pirmiau buvo inleista 430,- 
001, o prieš karų abelnai in- 
eidavo per metus po 1,034.- 
940.

Tais pačiais praėjusiais 
metais iškeliavo iš viso 426,- 
031. Reto, 4,517 svetimtau
čių buvo valdžios išdepot- 
tuota j. šalis iš kurių jie atė
jo- ■ \ *

GOMPERS SAKO, JOG 
KARIUOMENE BLO
GAS ĮRANKIS PRIEŠ 

STREIKININKUS.
Waęhington. — West Vir

ginijos suirutės nebus patai
kytos per prievartų, jei ne
bus prašalintos •

r-'

kų apmokami sudaro kitų 
sparną tos^ armijos, taip 
biaurios kaip ir pirmosios. 
Privatiški detektyvai ir še-, 
rifai yra& privačia kdsyklų 
savininkų armija.

Dabartinis streikas yra 
tai protestas (prieš kasyklų 
savininkus už jų atsisakymų 
pildyti Suvienytų Valstijų 
anglių komisijos įsakymų. 
Jei Suvienytų Valstijų Vy
riausybė šiuo įaiku gina ka
syklų savininkų reikalus, o 
nėnaikina privatiškosios ar
mijos, ji eina prieš savo pa
čios įsakymus.

West Virginijos vyriau
sybė sutrupėjo nedelto, kad 
darbininkai protestuoja 
prieš’neteisybę, bet dėlto kąd 
ji neinstengė* sulaikyti ka-. 
sykių savininkų nuo išnau
dojimo šalies su savo priva- 
tiškais žudikais. '

Suvienyti} ‘ Valstijų vy- 
riaUsybė gali ‘ atlikti didelį 
darbų panaikindama priva- 
tiškų žudikų Valdžią, sugrą
žindama civilę valdžių (ka
syklų .savifiįnkų nepaperka
mą ir duodama da^biiųn- 
jb&ns prę^oš-įautį teisybės

- i- ’ ’

visuomenės darbų komisijo- 
nįerius’sako, jog New Yor- 
kiečiams bus duodama pir
menybė gauti pagelbos iš 
majoro bedarbių komiteto. 
Su laivininkais dalykas ne
lengvas ir pasiūlyta kreiptis 
į Shipping Board gauti a- 
merikieeių darbininkų lai
vams. '

American Legion ir Vete- 
rans of Foreign Wars suti
ko kooperuoti su miesto vy
riausybe del darbo buvu
siems kareiviams. &

priežastjs Įir * būti liuošais rtuo perse*

!•*

r
AIRIAI SUTINKA TAR-. 

TI-S SU ANGLAIS.
Londonas. — E. De Vale

rą pasiuntė Sinn Fein atsa
kymą į tloyd George. At
sakymas neturi užginčijan
čio pobūdžio, yra tik sutiki
mas dalyvauti tolimesniuo
se pasitarimuose su premie- 
rų Lplidone. Spėjama, kad 
airių kongresas turės ‘for
maliai nuskirti tiems pasita
rimams . atstovus. Ai‘thui* 
Griffith, kurs nesenai buvo 
britų kalėjime, , o dabar .iš
rinktas Sinn Feino U74ųųl)e- 
žių ministeriii turbūt įus 
Vienu de

- ’* f<
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Korbatas; į presos komisi
jų: kun. Paulukas, kun. N. 
Petkus, V. Barzdaitiš . it 
Brusokas. •

i

Nutarta pasveikinti Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą, 
Liet. Preizdentą, Jungt. 
Valst. prez. Hardingą, vie
tos vyskupų ir .Šv. Tėvą.

Sveikinimų gauta labai 
daug. Gyvu žodžiu nuo 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų sveikino Steigiamojo 
Seimo narys, M. Bagdonas. 
Jam išėjus priešakiu, su
šukta tris kart valio Steigia
mą j am Lietuvos Seimui ir 
krikščionims demokratams. 
Nuo Liet. Katalikų Centro 
sveikino kun. B. Bumša, 
Kat. Centro įgaliotinis Ame- 
rike, . LDS. Centro vardu 
sveikina M. Abračinskas, 
“Draugo” Red. — kun. Ig. 
Čtesaitįs, S. L. R. K. A. ir 
“Garso” Red. ir adm. — L. 
Šimutis, Moksleivių Wor- 
cester kuopos — Leonaitė.

Po sveikinimų netikėtai į- 
ėjo salėn gerb. V. Čarneckis, 
Liet. Atstovas Amerike, 
Paskolos vedėjas Dr. J. 
Bielskis ir- adv. F. B. Mas- 
tauskas. Delegatai ir sve
čiai sustojo ir užbrauke Lie
tuvos ipmą, paskui sušukta 
po tris kart valio Lietuvos 
valstvbei, Liet. Prezidentui 
ir Liet. Atstovuui Ameriko
je. Kongreso vedėjas kun. 
J. Jakaitis pasveikina Ats
tovų Kongreso, vardu. Kal
ba patsai gerb. Atstovas, 
primindamas, kad Lietuva 
yra ir bus nepriklausoma. 
Sostinė. Vilnius turės būti 
atvaduotas, nes tai toks yra 
visos tautoj nusistatymas. 
Nuoširdžiai kvietę lietuvių

i

išeiviją remti Lietuvą dar
bais, aukomis. Į jo turinin
gą kalbą atsakė Kongreso 
vedėjas, primindamas Ame
rikos katalikų pasiryžimų ir 
pastangas gelbstint iškovoti 
Lietuvai nepriklausomybę.

Kalba Paskolos vedėjas 
dr. J. Bielskis. Kalbėjo ir 
aŪv. Mastauskas.

Po tų visų kalba kun. F. 
Kemėšis, Rezoliucijų komi
sijos narys, skaito rezoliuci
jas. Viena rezoliucija deį 
Amerikos lietuvių katalikų 
nusistatymo Vilniaus, Gar
dino, Klaipėdos ir kitų Liet, 
kraštų klausimu. Pareiškia
ma, kad Am lietuviai kata
likai rems Lietuvos ir jos 
Atstovo Amerike pastangas 
atgavime neprietelių užgrob
tų kraštų ir išgavime Lietu
vos pripažinimo nuo Jung
tinių Valstijų valdžios. KL 
toj rezoliucijoj pareikšta 
remti visomis jėgomis.Lietu- 
vos Laisvės Paskolų.

Lietuvos Atstovas, visiems 
sustojus, apleidžia Kongre
sų. ’ 4 *

“Delegatų apie 100. Ūpas 
pakylus. ^Visuose matosi 
norj ir tvirto, pasiryžimo 
dirbt tautai ir lietuvių kata
likų visuomene

Fed. kongr . baigsis 
pėtnyčioj.

.................................. ..... -11.——— i —■»«> t.. - ’ * ■ ■ s

Priimtas paraginimus Mį # 
D. S. apskriČiąms ir ’l
poms rengti išvažiavimui ■ ■ 
sumažinimui “Darbihinku^.' - 1 
skolų. t * j

Remti ■ Lietuvos, JpąibbįĮ ■ 1 

Federacijų labiau negu v. , “ ■' t įt H

Remti Lietuvos dabartiUg/} J 
paskolą. ’ jį fl

Prašyti Lietuvos valdžios ’ I 
neleisti grįžti priešvaįfitjįbi-’'.v įB 
niams gaivalams. £ ’*

Paantrinta pereitų I
seimo rezoliucijų orgąng..^ I 
ryti darbininkiškesnįu, ’ ,

Išreikšta pageidavimas,. / 
kad kolonijų koresponden- 
tai daugiau rašytų žinių a- , 
pie darbo stovį, o^ie vien a- 
pie pramogas, balius, iŠva* į 
žiavimus. M

Tirėti apmokamų nuola- / ąj 
tinį korespondentą Lietuve-' 

.. £ *

riams į Lietuvą patąrtį ga 
ti iš Centro ar iš kuopų pri* 
gulėjimo liūdymus. £

Priimta rezoliucijų pri^fc 
Lietuvos pirmeivių pastan-T. 
gas prašalinti tikybų iš mo^

Valdyba liko ta pati pri-J 
dedant prie literatinėš ko-į 
misijos . kun. Švagždį iri 
brooklynietį Mačiulį, y *

Kitų mėt seimą laikyti1

• y •

L ♦•

L. D. S. .SEIMAS.
Lietuvių Darbininkų Są

jungos Seimas prasidėjo 
utaminke rugpj. 30 d. po 
pietiį o baigėsi seredoj va
kare. šeimo vedėju buvo 
P. Kyrius, brooklynietisr 
rašt. > Visminas ir Jokubau » » 
tė, tvarkdariu Baltrus A- 
jauskas. Svarbesnieji nu
tarimai :

LDS. narių mokestį pa
liekant po senovei, numa
žinti įstojimų iki 50c. o pre
numeratų pakelti iki $4.50. 
Bet naujai įstojančiam na
riui neduoti ženklelio už dy
ką. (Šis nutarimas turbūt 
inęina galėn nuo. Naujų Me
tų.

Padidintąjį-“Darbininko’ 
numerį leisti ketverge, o ne 
šubatoj.

Išleisti knygelę, kur būtų 
išrodyta skirtumas pasau
lėžiūrų katalikų darbininkų 
organizacijų ir nekatalikų. 
(Panašioj knygelės rank
raštį jau turime. Hed.)

Laiks nuo laiko leisti agi- 
tacijįųius lapelius po visas 
kolonijas. \ ( 
' Nurody ti naudingumų ir 
reikalingumą grįžti amaį- 
iiinkams į Lietuvą organi
zuotu būdu.

kartu su Federacija.
<4

l

; >4
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TAUTOS FONDO 

SEIMAS. ' ; ..
Tautos Fondo ir L. & Kri 

Rėmėjų Dr-jos seime, nutar- : 
ta tas šelpimo organizacijas 
sulieti, turėti bendrų.raŠt. 
Federacijos ir Tautos Fon
do ir bendrų pirmininkų. 
Tautos Fondo pirmsėdis buS 
Federacijos vice-pirminin- 
ku. Tautos Fondo pirmsė- 
džiu išrinktas kun. Čepaitis, 
4 4 Draugo ’ ’ redaktorius,kon- 
trolieriais kun. Kemėšis ir 
A jauskis, Brighton, Mass. 7 
veikėjas. 4 Jj

UOLUS PASKOLAS A J 

RĖMIMAS.
Visų organizacijų seimai 

priėmė rezoliucijas . remti S 
paskolą. Tas neliko tu$!M& 
žodžiais. Per seimiM 
jiems nepasibaiguSj iiZBirj- 
Šyta bonų už arti $10IXXX.7

■ Per“ iškilmingu vakario 
kiiri buvo seredoj bonų v 
rašyta už $5.050.. \:

Stambiausiais bonų 
rašytojais buvo: •

Lietuvių Prekybos B-^ 
per Romanų uŽ»$l,000, 
kąntautsyk. ; ,
Adv. Jonas Bronza, 

ropolitan Statė banke 
dentas iš Chicagos, 
000, įmokant dalimis,

I;

i
l

«<

»
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Kieno’juoda siela/ to juodi dar
bai, j

Kas tamsybę pamėgo, lai joje 

tūno, <
Mes stokime už šviesą ir laisvę, 
Pirkime BONUS.

M
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dvaffamkai, k#d ir tįsodami (keitimo suman lį sk, 
kad jų inventorius nebus nu«a-1 Abu sumanymai priimti be 
viriams, inventorių gerintų ir didesnių ginčų it žymelių' pa- 
ūkį stengtųsi kelti- ItitisU- z

u^naprastua laiškus 
bu ^ujungjama su BalČo patai-j^g viduje susižinoti bus moka? 
mr ^Isuoįamafeptm x ^S4,ftt^ntg^go rim,
taisą balsuoja: Ūkininkų ir kr. Susižinojimui su.užsienin; JųiŠ- 
tou frakas, Darbo fed. fra. w _ & suks.:ntvirutes 1 auka.

. • nariams nuo balsmno sWIm*Į^ abelnai w pašto ir tele-
<‘Iš įrivatmių savininkų/B- soodiaud. d^tųfVdsį> tarifas pakeliama’baveik?

- -------- ^3Wgow.80c dem. Ulsąik pa- (Wgubąi negu iki šipLbuvp. 
tuma atmesta. Inventorių nu-(pylimo priežastys W M privedę {kad pęaeitaįs'metitisr daugely 
malistax dmaugsmwarploja if lymių, pašto, —- telegrafo. įstai? 
dešinėn stapeiąįvairių kū dem, Igoms, savivaldybės duodavo įSif&S 9SSn J1”'lr g1Uo *«*;*■ I “SS".*®)’ •"''T":

• asas
salmĮami is vietų primena so-Las^ tajkadreiMūmūsųpaFĮland Bldg., Chieagm M Dištr.LankoDrexei Blda.) °’f
Rabatams, kad pe muzpasek-8 Iltipois, Michigam audy“ į'š public Health Service 

jųniįęuriT * Įtiktai; tiek kiek«iki šiol tenaaut Bassed Asa% ta. ff. 0-Wx-|wviaS HTždarvfmd xH?* s-f *s yM68* T WSKammu ?rrivuttnių sayinmkų iIr nepergeriausiai, nes pn-mentury Bldg., St “XoiU8, Mo. hrOSBitaĮ m0 30 washin<*ton 
nnsaymtos žemes ir žemes ūkiai seina pašto tarnautojams, įaly- Distr. 9 Nebraslm, Iowa, Kan- p c ( 2650 iviseonsin NAY 1 
nusavinamas su esamais tose L-įnant su Įritu ištaku tarimu-haa^md Mmmrri r tt a ™ it- ttožemėse ar ūkiuose trobesiai s ir ? 1 < • : 1 ' SS - . PI — 4?’ tt & Mile Heatih ^eivice
zeinese ai ūkiuose trobesiais 11 tojais visai menką atlyginimą tag. W.(C. Beimett (R) U. HosnitalNo 33, Jacsonville. 
kita nplalno^mu tarta.• « ■ USkėti. > . . S. Įtabl. Hekl. Sęrv., 1357 Cali- “ta OJžtaįrtS) 7 *

JKannn “T niws”l - I «®Sys (ūk. fr.) referuoja fornia St^, DenveTj Colo. Distr. Į įj g Public Healtli Service 
^n.auno laisve j “Algai pustafymo Ccntr. įstai-No. 11 Wyoimng, Utali, CoIo- HognitalTTo 34.East Nortone 

. r g-ų Valdininkams įstatymo pa- rado* and NewMexieo.;- [Mass.
108 posėdis 1921 m, Birž, 22 d. pildyk wm. I sk. Dėl kaiku- Surgeon Joks D. Lopg. U. & n ‘g p cPT.viPri

Pirmuoju dienotvarkės punk- Irių formalių priežasčių, švars- Ppbl Heal. Šery. 624 Plood BĮ, Į-n- v ’, .
fu eina',HGelžkėlininkų bylai tymas atidėta. >. (San Franeisco, CaliforaųuDist. jįJS ay.’ ™ ’ ’ ’
tarti Komisijos prane&uas;”L »ielę« (k’d.) pranešei E- No, 12 Arizona, Nerudu mkI ' u sTpubta Healtli. Servide 
pranesgas (r. B. T. k-jos narys konomitas £m<» vardų, kad Cahfdmia. • Ho3pifal No. 36, Boston,-Mass.
D-ras Steponavičius <k. d.) [Kom-ją “Įstatymo sekvestruoti Surgeon Hugli DeVabn. l>.

Komisija padariusi viso' 46 Įti privat. turtui Valstybės rei- Bldg:, Seattle. Washington, Dis g p.,. TTflflp.i. qorviPv 
posėdžius ir Jšklausiūėjusi viršjkalams karo metu str. 1 jo pa- No. 13 ūVashington, Idahp and kr * UaiNn^7 Wn-nkA«th'«i’ Wi« 
50 asmenų, neskaitant tų žmp- keitimo ir papildymo sumany- Oregon. U. S Public Health Servise
nių, iš kurių neoficialiu keliuįirią” radusi nesvarstytinu. Surgeon John'M. Holt, U. S. L *« nft -vr vn1-k N
buvo reikalingų žinių pasigį.ų4 Starkus (k. d.) ir gi tą pat PublĄHeal. tav., 312 Mason-y (343 ąv 50tli St) ' J ’
nūma. Kįomisijos tikslas buv§bJ; praneša sayiv. ir Adjnin. Kom- Oklahoma, Tėxas and Arkan- *TT q PnhKn vutitn 
ne tardytojo ar taikės gy- sjta vardu. U . Hospital N<n 39 SkK
nėjo .pareigas emant. bet ren- Bkyrpa (s. d.) ir Galvydis! Passed Ass’f. Surgeon L. R. T ] - PnrkvievD
kant žinių, ištirti visą, mūsų gel- Bizauskas (ūk. Tri) siūlo Šurna- [Thompson. U S Publ. Heal. Ser- P rr?S. Prihlir Healfb 
žkelių tvarkų, bei tvarkymo sis- nymųa į Komisijų nusistatymų Manila..Phibppine Islands. Bist I Hoįitai Ntt 40, Cape May, N, J 
temų ir ištašo pažinti mūsų neatsięannt, svarstyti. _ compnses Mippine Islands. 1 n g HeaHh Seryice
gelzkelių gyvenimo .santikms, Dsgrys (s.d.) stalersųmany- Passed Ass t Sprg. Gari Mi- iM No New H 
jo blogusias ir gerąsias puses, mą nesvarsčius atmesti, nes esą- eliel, u. Fu bū* Heal. Šery. moim »
Daugiausiai medžiagos kom-jai mu ir veikiančiu' einant, karo San juan, Porto Rico. compri- -p ’g pupĮįc, jj«alth Service

%' s

vos plakelių gyvenime yrą la
bai daug apsileidimo, betvarkęs 
ir net blogos valios.

Visą savo tirimo medžiagą 
Komisija sugrupavusi į 10 by
lų, kurios yra) įteiktos Valsty
bės Gynėjui, kad prasikaltusius 
asmenis patraukti, atsakomy
bėn-Kai kurios bylos liečia net 
aukštesniųjų Gelžkelių Valdy
bos valdininkus.- Svarbiausios, 
bylos v tai šios: Anglių pirki
mas: garvežių remontai; pus- 
vagonių pirkimas; garvežėlių 
ir vagonėlių pirkimas; sutartis 
su Biržų — Paašmenip siaurojo 
gelžkelio Statybos B-vė; Vil
niaus evakuacija; vagom) pers- 
tovėjimas Eitkūnuose; Valsty
bės Kontrolės ir kitos ne ma
žiau svarbios, kurios gjręsia atj 
sakomybę daugeliui asmenų.

to įvykintu ir darbą atlikusi,.

*į
i

J©)|Ajev8W, įvairiais motyvais, 
Uįfdo 4 jį Kab. pyoj. §-ą palikti: 
Balsuojant 4 § išbraukiama.

d. L 3-as “ŽernėBlJeformos” įsta-- 
‘ įa dienv. punktas ^Že- tymo Įas suD-roDraugielmpa- 
rformos” įst. mm H-o Knisa išbraukti žodžiai “Skirs- 

_mas> , . tyti pradedama pirmoj egeje
. (s. d.) siūlp bent|®^H apleisti jrpatyssbt-
jųs dvarus^ peikti: tuos l^biat^ieji dvarai,n šiaip 
,Wių savininkai jau pė-Mmbff: -

dėl senatvės ūkio
L siūlo visai nusavinti. mes reformos reikalui imamos 

(Ūk fi) mano, Mįvisosžett^ ir fiMaVkur vimm 
1150 Įia,, reilda^etikJ asmens ar vienos šeimos ran- 
dlŽemės ref. reikalams Ikpse yra daugiau negu 80 ha.

Fvįn didesnieji ūkiai nebūsi Privatiniem s&vimnkuį *kl 
ir .išdalinai, ket ino žemės nusavinamos, pril» 

ad tą teisę reikia jiems aušo teisė pačiam ir tai p' te 
mu pripažinti; > x vieno daikto pasirinkti ne 
MlttiM (X S4 siūlo ts*pimhos žemė^ plotas ligi 8C 

įll^^ pąžymefij knd d zarimm taure škaičkĮje ligi ,2b h 
paliekame jiepH žemes buv. savo miško, nOrs lis i 

t#, turį būtį į tą plotą įskaj- [butų, prie vieno daikto su 
tyti’Yr ežerai, pelkes ir'ldtokie jam paliekamą žeme; pas' 
^2- ,^ j tps ir paliekamos žemės ii

Grajevskis (len) aišldna sa- [ko plotams sienas galutina’ 
VQ praeitame posėdy įteiktas stato Žemės” Tvarkymo ataiui- 
P^ms-p^kti* aukščiausią že-lfcaina įstaiga.” 

normą 400 dešimtinių Miš- pastaba I. “Jei kas nors tu- 
ko sįfilo palikti trečdalį viso kį žem§s p. daugiaus negu 80 
Žemės ploto. ha.-bet tos 80 ha. žemes pervir-

Plečkaitis (s d) kalba'prieš žis nemldaro tokio' ploto kuris 
<Meiuuo ir Grąjevskio ^ūly-Ltskiram savarankiškanTūkiui 

ir įrodinėja, kad jokių dor- k, negalima jo 'priskirti maža- 
ųiųMŠtatinėti nereikia, bet vi- .žemiams, Ui ta žemė neimama4. 
Bj pftttti spręsti tiems orga- Pastaban.“ E savininką, ku. 
.mps, tane žemes reformą vy- rilJ &mg3 flldai latoi .a?ieisti 

a tt • tt m -v Kr randasi blogame stovyje, ga-
* AleksąU. ir V. T. Mm. ais- nusavinta ir daugiau-

tad n^a; reikalo palikta -io pal.Mlyt,} nornll!) o 
tad didtausm utan dau- išimtinais įtikimais - ir vi- 
giaunegu 28 ha; 28 ha. lygus .

; daug 25 dešimt. nTi \tr un. 'Žęijiės reformą-svarstant rei-Į Pastaba III. Piamones |ino- 
S kią atsižiūrėti įvairių gyvenimo. neT’ kurios yra nusavinamos ze- 

reikalavimų, bet visupirma rei-imes PĮoįuose šiuo įstatymu ne- 
kia atsižiūrėti žemės ūkio rei- nusavinamos ir prie jų palieka- 

.netikusiais įstaty- ™ atati^anu žemes plotai 
[, malšsMebūtų žemės ūkis ai’do-K.^° ^eWas auksčiaus pa-^ 

irias o tuo pačiu ir pačios Vals- ■ 0 . ) ", .
\ tįfhŠs pamatų neišgriovus. • Toliaus eina Kabineto proje- 
į ’ftafkovičius (s. Į. d.) siūlo no- kto 6-jo §o-svąrstymas. Šis pa-' 

mą vieton 80 ha. — 50 dešim- ^grafas, 5-jį priėmus 3-ju ir 
> timų, nes, taip.esą Latvijoj pri- D-r? Draugelio pasiūlymą priė- 
® imta. [uius 4 turi būti skaitomas 5ju §

* Pertraukai pasibaigus, pasiū- Šį paragrafą svarstant l<yla 
statomi balsavimui. G ra- ginčų deL inventoriaus nūsavi- 

.- ' jpvskio; Kriščiūno, Plečkaičio Įnimo. X1 i
K; MMtos -pat atmestos — pfiim-1 Giajevskis (1. fr) prihiindą- 

tį^tfkt^i D-ro Draugelio pusiu- inas kad ir 10 je Dievo įsaky- 
K lyitms'idėti naujį-4-jį § a kursimu draudžiama kėsintiėsi pa- 
K §Uip skamba: “Pirmoi eilėje sisavinti artymo jKutį ir asilą, 
Hį' imama, ■ stambiausieji dvarai siūlo dvarų inventoriaus nenu- 
ĮP Mėmė tų savininkų, kurie turi savifiti ii- žodžius: “ir kitu ne- 
lę. lifedaugiau 150 dešimtinių, ima- kilnojamu turtu taip pat su pA- 
?V ma tuomet, kada sįunbesnieji klausomais arkliais, tinkamu 

į £ ii* labiau apleisti dvarai bus iš-įįsiknriantiems žemės ūkįams 
ii- skirstyti bežemiams ir mažaže- inventorium, priklausoma nuo- 

Iąįams.’, v Įsav. ūkio darbininkams or’dina-
.' Grajevskis siūlo, prie §o 3-jo lrija ir kit. jų išlaįkimui reikaL 
II a 'pastabą (kuri kalbu kad [produktais” siūlo išmesti.

, nuįęistieje ūkiai gali būti nusa- Plečkaitis (s. d.) siūlo tnven-
■ viliamai neatsižiurint jokių no- torių nusavinti, 

tmų)'“ išmesti,.nes. ją palikus Balčas (ūki f.) primindamas 
būtų duota progos vykdomie- tai', kad žemės reforma bus vy- 

^ms^otganams spręsti kuri ūkį kinama visą metų eilę ir dvarų 
. pfelįktį arba nusavinti, kas la- savininkai ųežinodami kada jų 
' 1^1 blogai atsilieptų. dvarą reforma palies, nėsis-

[' - Aleksa Ž. U. ir V. T. Min. pa- tengs inventorių gerinti, pe'i ge-
Imkd Kabineto projektą ir sa- resnių gyvulių veisti, bet sten^ Komisija savo uždavinį skai- 

£ jcąd šį II-ji pastaba esanti gsm kiek galint invetorių meiįį to įvykintu ir darbą atlikusi, 
. nereikalinga. • z .kinti, kad nusavinamojo hebe- bet pasilaiko sau teisę, kada
. Ambrozaitis (d. fed.) kaipo būtų reikalo gailetiesi, visa t> •. bus. Seime Geležkeiių byla 
>aiškina, kad šį pas- atsilieps jr*į žemės išdirbimą .‘‘diskutuojama, savo žodį tarti, 

tįh®, be praktikinės reikšmės ūkio našumą. Išvarų inver ~ . ...................
Žemės.jef. vykinant, turėsianti rius, kaip mašinos ir kiti, 
ir tą dar gerąją pusę, kad nu- visuomet bris pritaikoini 
Imtųjų ūkių -savininkai sten- mažesnių ūkių ir juos nu 

& gris ūkio kultūrą pakelti. Gra- nūs nebus km- dėti. Už !■ 
į jėvskio pataisa — atmesta. vinamus senus daiktus mt 

' Kriščiūnas siūlo prie §o 3-jo rinkos kainą gerinus būtų ; 
' padėti dar vieną pastabą, bū-įsai, naujų naujakuriams į 

tent, kad visi pardavimo ir pa- Įti. Neminint jau to, kad 
veldūjimo aktai, kurie padaryti.[inventorių nusavinant, taip ir 

. ptf Sausio mi. 1 d. 1920 nu, bū- jį naujakuriams išparduodant, 
tų pandikipti. bus begalės progos įvairioms.^
, (k. d.) pareiš-malversaeijoms ir suktybėms, RUchmUeričius1'(ž. fr.) refe-

' kįri, kad įiv dėmų blokas, su [ kas gali valstybei tiktai nuos-   “ T "4 iJL-
: Kriščiūno' siūlomąją pastaba tolių duoti. Siūlo ‘-inventorių, 

principe sutinka, bet kada gi nusavinti. >
jiVjri^taba juridiniu žvilgsniu Bičiūnas (k. d.) GrajeVskiui 
Jfa neaiškiai redaguota, kr. atsakydamas pabrėžia, kad Lię- 
d^?mų bl. balsuos prieš. Kris- tuvoje asilų visai npdaug tėra 
čįflno pataisa — atmesta. (juokas,) bet jeigu inventorių 

CkijCvSkis siūlo ir gi naują nusavinti, tai reikia paties nu- 
pestąbą, kurią eiųant, gerai' ve- savinimo ir skirstymo tvarkų 
darni-ūkiai būtų-pasekami jų nustatyti atskiru įstatymu, nes 
BaviMnkams neliečiamai. vįenu trumpu paragrafu, tiek 

pjaunas (k. d.) nurodyda- plataus dalyko vispusiškai ap*-
; mįs kad kultūriniai ūkiai nuo imti nėra galimą, 
nunaikinimo apdraudžiami kk Ambyo^aitis (d, fed.), kaipo 
tu įstatymo § u, siūlo Grajevs- ref. pabrėžia kad atmenant tai, 
Juo pataisą atmesti. — Grnjev- kad Tiškevičius ir kiti dvarin., 
t»kįo pataisa -- atmesta. tam, kad tiktai Liūtu vos vai s*

&jį Į ą priėmus, Ąjnbfbžai- tvbčs reikalams rekvtžiėijų iie- 
ffcf (rėfer )• rinlo Kabineto pro- įduoti, po 2 <i metus javų,tyčia 

L jekto 4-j į § ą išbtaųldi,; < nekuįe h: tuo 
U ii & Min. Aleksy, ir kino, ^legali

Grinkevičia taip širsta.) Iš gau-|vestruoti. . .
tosios medžiagos ir surinktų ži- Balsuojanti įsfritymo pakelt. Į Public Health 'Serviąe, Honalu- | 
nių Komisija randa, kad Lietu- Įsum. atmešta^.- |lu, T. H. Apskritis Jutima Ha- i

Bend^^astobk Tiekišlpo-|waijos salas.’T - : b|
sėdžius rinkimosi lėtumą, tjęk LigOų^učiaį. . H
į sumanymų syarstymų° eigą U.- S. Marine Hospital No. 1, 
žiūrint, aiškiai matosi atstovu Baltimore, Md. (Įtemington & H 
tarpe nuovargis ir apatija. Re-pVyman Avės.) j
fereiitai silpnai tepasirengę, Ų« S., Marine Hospital No.2, * 
praleidžia reikalingus fonpaįu- Boston, Mass. (High St., Qliel- į 
mus ir silpnai redaguoja į su- sea) » r ;
manymų kritiką. Kalbėtojai Ir-1 U. S. Marine' Hospital No. 3, 
gi nuolat nukrypsta nuo. temos Buffąlp, N. ^t. (2183 Main Stt) 
ir vargiai bėsugaųdd mintis. į U. Sį. Marine Hospital No. 4, 

AkistiCairo, Dl. (llth & CeJar) ‘ • 
• __ Į U. S. Marine Hospital Nč. 5,

•r' . Į Cliicagp- Iii.,‘4141 Clarendenav.]
APNEGALEDINTIEMS VY- t. 
RAMS- PAŠĖLPA PER U. SJidevęlaų?, Ohio. (1041.Lakesi- 
PUBLIC HEALTH SERVICEjde Avė.)

-----—— -t Ui S. Marine Hospital .No. 7, Į 
(Tąsa) ' ' [Detroit, Mich. (Jefferšon & Mt:

Apskričių Direktoriai. ĮElliott) ' ' ' ‘ .
Suvienytos ^Valstijos padalinti U. S. Marine Hospital No. 8 

tos dalimis ir kožna po priežiu-lEVansvilIe, Ind. (Head of IHi-1. 
ra apskričio direktoriaus, kuris nois St.) — 
prižiūri visus pašalpinius sliy- U. S'. Marine Hospital No. 9,1 
rius savo apielikėj. Fort Stanton, N. M. ^RR ^Sta.-

, Kuomet tyrinėjimas reikalin- Capitan) 
gas ir kuomet vyras nedasieti Ū. S. Marine Hospital No 10, 
kia pašaipūnę stotį, turi praneš-. Key West, Fla. (Front & Emti 
ti savo apskričio direktoriui, ma. Sts.) . - I
Jis sutvarkys, egzaminą ir ^ydy U. S. Marine Hospital No. 11, 
mą per privati gydytoją arba (Lonisville, Ky; -(Portland Avė. 
per vietinę įstaigą. and 22nd Sti)

Visos išlaidos; kaip tai, ke- U. S. Marįne Hospital No. 12, 
lionės lėšos iš ir ripų tyrinęjimo Memphis, Tena. (Delaware 
vietos, medikališkos ■priežiūros, Čalifotnia) ’ 
ir tt. bus užmokėtos. ( j JJ. S. Marine Hospital No. 13, Į.
Apskričių Direktorių Vardai I Mobile, Alą, (St. Anthony 

ir Adresai. Bayou) ‘ .
Suorgeoii W. W. Iying, IJ. S. U. B^Marine Hospital No. 14,1 

Public Health Service, IQ114ilk Xew Orleans, La. (Tohoupitou- Į 
St., 4tli Floor, Boston, Mass. Į las folIenrySlay) T
pistriet No: 1 —- Maine, Nevti . V.S. Marine Hospital No. 15, r“ 
Hampshirė, Vermont, "Massū- pittririrgli, Ha, (SOtlu -fSt. &Į 
chu&etts & Rhode Island. Į Penu. Avė.) ;

Aotipg Assti 'Surgeon J. H ' ,U. S. Marine Hospital Nų. 16, 
Cook, (laikinai,)- Publi’c ĮPortland, Maine. (Męo^faičPs 
Health Serv:,' 280 pmdwąy, iStation), $ . ■ r

Nork, N. Y^'Disirięt No. 2į V. S-^Maiine HospttiU No.ti7, Į 
Cmmecticut, Nmv York aiid Port Tbwsepd,. AVash. (Fran- 
NeW|Jerseyfc > , ’ Įldin & Qūincy) '

Senior Surgeon Faii’fax Ir-I D*. S. Marinę Hospiąąį No*, 18, 
•\vin, IT. S. Pub. Heal. Ser v J Sti Lome, Mo.(3640 Marine av. f 
1512 AValnut Sti, philadel^ltia, M W
Pa. DrnU No. 3 PannsylvanUwii Fxą|irieF, Dųlif. (Utii ^Yed 
ahdDeWąre. . * ‘ * ‘ aį$pąke)- f ’■«-(.

Passed Assti Surgeon J. G. ■ /U, S. Marine Hospital No. $0, Į 
D. S, puh Smnririh, Ga fWk Stik ‘ - į

Npom 2217. Interiop DepattiJ HuS. M^ineįfųspital N& % 
iVashington, 1). C. Distr. No. llStariletoft^. Y. (Bay Sti) ’ f 
Culumbia, Maryland, Virginia,| H. S.

Vineyard Haven,

Ims. Seime Geležkeiių byla

>
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Kun. J. Staugaitis (k. d) re
feruoja: “Steigiamojo Seimo 
Statuto pakeitimo ir papildy
mo sumanymą” IH-j<ii'skaity
mu. ' > 7

Sumanymo dalį' priėmus, ky-' 
la nuomonių, kad tų pataisų, 
kurios nebuvo St. Seimo naria
ms išdalintos, negalima svars
tyti, — sumanymą, nebaigus 
Svarstyti, Statuto Komisija at
siėmė. 1

» ‘ • • x> ,1 » »* M k n,

Imoia “Lietuvos muitų tarifų 
papildymo* sumanymą”.

Ąkmenskis (k. d.) kadągi Šis 
įst. sum. nebuvo Ekonominės 
koihisijos svarstytas, siūlo nuo 
dienotu. nuimti. — Pasiūlymas 
priimtas. "

^tfhmnas (k, d.) referuoji 
“Įstatymo Suvalktj fronte'at
sitikimų Tarcįymo' Komisijai 
sudaryti sumanymas, III slcaiti 
Svarstymas eina uždaromis du
rimis it Įstatymas priimtus be 
pakeitimų. , ~ •

(b. 1. d.) referuo
ja PaŠtii ir telegrafų tarifo su
žinoti irfašte^r su užsieniu pa
pildymo it; pakeitimo suman” 
ITIsk. ir‘‘Algų nustatymo Stei 

būdu juos girnai- Seimo raštines valdininkams b
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O. S. Puhlio Health. Seryice 
Ho«pit. 43, Elis Iulunčl, N. į.

U. 8. Bubile Henliį Service 
Hogpit. No. 44, West Roxbury,; ’ 
Musš.'

U. 8. Public Healtli Servica 
Hpapit’ No. 45, MUimorę N. G

U. S. Public,Healtli Servise' 
Hospitm No. 46,Deming, N.M.

U.. g.. Public HeuĮtli tayice 
Hospital No/47, Mąrklėt^n, Pa.

“Anglų kalbi, 
lietyefė ir Amerikos gyvenimo 
taisykles yra pirmas žingsny# 
prię Amėrikomzącijįos,? -

Pamokos anglų kalbofc4r pi’ 
lietystes yra duodamos vasari 
nūs apžvalgos mokyklose pane- 
dūlio, ųtarmnko ir. ketverge ry 
tais ųųo 9 iki XI vai. Me# 
namo tw vyrus ir moteris, W 
rie lankė vakarinės pamoku • • 
užbaigti mokslą laike vasaroj

. Laisvume brangioji,, kada gi at 
skrisi I musų padangę?

Še' tau mano BONĄŠ, nupirk 

siu Tau maisto,
..-4- . . - 'į....  ... . .’..-----

Kaip velnias kryžiaus—taip 
bolševikas bijo BONO. *

Paaęed Ass1!. Surgeon Geor-j u„ S. Marine Hospital No, 23, 
ge S. Picher^ (laildnjį), U. S. ĮWiimington,N, C. (Uždarytas) 
Pubk Jfedr Servų Bdgb H s, Public HealthService 
wood Av&, Atlanta, Ga. D^tr.HoHpitalNo. 24, Palo Alto, Gal. 
No.SNortliearohna.So^thCa- n. S. Publie Health Service 
rolma, Tennonsee, Georgta and Hospital No. 25, Ilouston, Ta- 
Florida. „ kas. (Uždarytas) <,

pas&ed^Ass’t^Surgeon C. H. U. g. PuhlicHealtli j3Įervi<?e 
Ww, U. &Publ- HeaL Šery, Hrisp^ NOG, Grewffl& & 0. 
309 Auduhon^ldg^Ney Or- Ut st Publio Health Service 
leans, Ia. DisU-No. d^abu- į^špjta^ No. 27. Ale^andria, 
ma, Miss^ppi & Louišmnm v ,

Heattk Seife 
■|B,) U._& Publ. .Heal tavį ^jllospital No. 28, Dansville, N. Y 
Neavė mdg^^tlĮand n.X Public Health Service
Cmc$na&,Ohm, ĮMti^No. ^taospitgl No^žO^Notfolfe Va.

KLAUSIMAS: Kas tat yra lie
tuvis bolševikas?

ATSAKYMAS: Neapmokamas 
lenkų, bernas, už juos atliekąs 
BONŲ pardaVimb trukdymą. 
Kvailys, nesusiprantžmtis nors al-»

patiekusi Gelžkęliečių *Sąjun- reikalams; kąiiuomenės vado- sės ^orto Bico and the Virgin U.t’ No 42 •Perryville, Md. £0B iš Želigovskio pareikalauti, 
gos .Valdyba. (Už tai ati.1*jos p. Įvybė gali privatinius būtus sek-1Islands. . I ,P .. __ ____ 1______________________

I Surgeon E. A. Sweet. U. S. 02 ' '
In.jl. ■k* . T*r _ .m • T T t _ I Ko

i?
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DANGAUS . P

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

t
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4^LLCwX A|JVzXLVI- VJJ Cv V CWA> V JUVJLC* |<1W‘ 11 llvlUfll^, J&CvlUyjU *

išyersta. Knygos, formatas 5% colio ir 8 colių į 

ilgio. Kietais drobės apdarais. Labai paranki į 
vasaros laike išsinešti į pievą ar miškelį dėl pa- į 
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1.00. Galima į 
gauti • I

“DARBININKO” KNYGYNE, c x I 

366 W. Broadway, Soūth Boston, Mass. f

r •__________________ ~ ■ Į

TIESOS SPAUOOSBEHDRIJA.
L. ŠIMUTIS, Pirm. * J. B. ŠALIUNĄS, Ižd.v |

į ' • KUN. J, PETRAITIS, Sekr, |

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis; p. Šivickis, A> Staknys. I 

. TIESOS SPAUDOS BENDRI JA.organizuoja $100,000.00 |

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros ^irbiUV^ ir įkųi” I 
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. |

k Visais reikalais kreipkitės Šiuo adresu: |

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA, |
147 Montgomery St., Patenon, N. J. |

LIEPOS ąiėnesyjg Kun. jf Petraitis Bendrijos reikalais | 
lankysis šiose kolionijose: Bronx, Bridgeport, New • |

t Hayen, Ansonia, AYaterbury, New Britam/ riattford, | 
Manchester, WestficĮd, AVoreestef, LmvelljlBostęn, Mon- f 
tello, Nenvood ir Įkovidence. ' * ' . , , f

t • * 'lt
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BŪS »® IR PUIKimiS PIKNIMS
' ' ■ RENGIA D. >t g. KEISTUČIO DRAUGIJA . 

- Bojtan, MMb, - ■ .

PANEDĖLY, RUSĖJ0-SEPTEM8ER 5 D., 1921
••/>?•'■ ' .ctiUMK toj; •' r

OAK ^ROVE (EOCENE DRLi^EraĖHAR^) 
i5*8TMDWS,MAB«. '■

gerbiami DarliįniĄM w Atmhihme i
i sip'ająu baigias, todėl p^mųdrikime prog& .w atSjft^ j

nei ųr didžiausius riM&iis nebus galimą gauti tyrų oru pakyiS-' 
pimti h1 pasigėrėti gamtos gražumais,. Taip-gi bua visokių yal-4 

*■ gių ir gorimų ir ptiog tam bus išpūdytas programas .Bėgikų, W 
tiku ir Virvės WikihK ;
- ;» ■ V-v - KvhB K01DTKT4S.

# PAAUGA, KfttrtlF vtiĮUimm Umk|t 1H FOKESTJIĮLT“
; Nulipė imkit k .wasiwngw -št. Wrą ir vaiuiokttnd,

karus vdK IS ten nrau|ystW trekai OatrU lkl tirtai. Jei t| dieni lytų/ 
ta plkunam bn» $’$DtLtOJ, ItUGSUO ~ **
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PĄRSIDUODA FURNIČIAL
Dėl trijų kambarių furniėiiis parsi

duoda labai pigiai, nes savininkas tupi 
greitu laiku išvažiuoti į Lietuvą. Kam 
reikalinga atsišauki! Šiuo adresu:
252 4-tH St., * So. Boston, .arass.
- . ...ri. ■- • ■ ' f-.t . . ■■ ■_____ .

t
i

CITY POINT
t Puikus uitom su-10 kambarių? •nau- 
j ausinis įtaisymais, pečius, didelis dm> 
žus, daug vietos delei garažlatis. Šit vl« 
sala patogupĮnia'kainuoja UR 
■Kam reikalinga, kreipkite Šiuo adre
su: ‘

f/RAUTU,
551 E, 6-th St, So. Boston, Mass.

* '
—______2............... .....________ ___ __ —

r

į^-

kaizerį, ėjo minios už jįldasis aras nebenurimdamas 
I mirti, nesuprasdamos tokad Į savo senajame lizde dėl įė- 

t —”77” Į kaizerio akyse buvo nedau- gą pertekliaus sumanė spar-
fvargo Žtnmi&mstf I giau kaip reikalingi žmonės Inais, snapu pasirodyti ir su- 
MaČifeu pas mišį:ą rię^ąjnHe mirtingą ginklų, pra- Įkirto kaiinynui — arui su 

kryželį, kuris savo Hūdnalgaj^^jiąįgijią. ‘kurios Žmo- dviem galvom. Kova kaip 
Išvaizda mane privertė susi-Įgaus ranką reikalavo, kadlmatai užvirė, nes abu arai 
mąstyti. Priėjau . arČiajk Įatlikils savo užduotį -— su-Įnegalejo sau prisileisti tos 
Tai buvo paprastas kryželis, Įteikus išgašties iy mirties I minties kad vįęnas iš ją bū- 
kūrią tiek daug likp Lietuj Į šiiątaitos tūkstančių tokią [tą už kitą tvirtesnis, krau- 
vds laukuose iš po didžiojo Įpat žemės vaiką, tėvelių su- jas pasipylė, arai suklyko ir 
pasaulinio karo. Rodoę, ne-L^^ / A I dvi didžiulės, galingos krų

dar graudinti sielą, jėg 3lJ L|vdamas turėio mtniv lai- ciai su imriimu puo-
tia daug dar liko -visur, ture3°^t kitus žudvti, savo a-nors daug jau yra purankio- fe^Įaspas^s8 arteisingai ro puikiu 'ginti, visas

taS k atiduodi savo jėgas smddit ilgmeti-

mas pats savaime traukiai . . .PP . niu darbu įgvtas kloti pik-
prie to kryželio. Tai voKŠ- mahes glębai tadr jaunu gy- Kowj

. kas kryželis, ant jo parasyJ^' • <¥ g

“‘Xr XPaimės siekti, kas pasakys?.. sėdamas ug-
demis: . Hier ruht ein iąrodvtit kas H’ skausmus, visk?
duetscher Kampfer ’ (&a d- L kme į išvestu iš nušluodamas, paversdamas
Sis vokiečiu kovotojas). Pa- |^“s*^±.^1 dulkėmis kas tik jo kely pa-

jnorus, bet aišku tik tas kad f1“01®’ Vokietija
daug jaunu gyvybių nebegy- tuolablau s«^to PIae^ 
vens amžinai, daug krūtinių S1J?’ nes slcarte sau dideliu 
nebekvėpuos oru, nors jis pažeminimu gauti smugt nuo 
skirtas buvo ir jiems kv6 Inekultunngų rytų gyvento- 
puoti taippat, kaip ir tiems, P™, ™ąetiJa buvo 
kurie jas iki kapd privedė... Paclame “ skaįe

■ “ I Griuvo galingoji, militarinė save P88““1}0 Mturos įiese- 
TJ Vokietija, išsiblaškė sosti-Pa- ,Ir val^attos kultl™s’ 

. į“® nes arai, kurie savo lizdą vardan Votėtuos juodojo 
T taip tvirtai laikė jau daug aro ^arb,es’ mlb3°nai ztn°- 
,V Lentkarčin išnvko tas imas m,J apsisarvojO baisiais gin- a“y h“ ;s s.- “■ -r™-.vi<”

... nes mirties, Vokietija bel buvo matyti pakelto ūpo, vi- 
pna sunkins suirutės ir sur §alll18oJo aro dvasia 

pat Lietuvoj liko į bendrus p ,k viešpatavo — juodojo aro
karinius kapus surinkta, bet W "ermpumo takus, P į >
daug dar užsiliko jų, kaip S’ZR-o minių tarpe, aro pa-
ir šis užmirštasis. Tikrai ga- aPe užmuštuosius savo , b šalmuose Vo- 
lima manyti kad jis yra už- " kietijos kovotojų. Visą tą

tok?aaUūdna ^žiTtario Jei«u ato«la kas P“Sh”t
tokia liūdna. Kazin kurio I . garbe kovoti vede kaizeris,sius karo laukuose artimuo- 7 . - ... ’kiastelio- Vokietijos ateju-| galmnu, nes mo-

t:r.+,-«»Tzxa 1 sius, tai tik kaipo aitimuo-|T .nas rado čia atilsį Lietuvos! . kejo mimas įkvėpti ir jas
svetimoj žemelėj, kažin ar bmngms žmones, o ne ■
buvo kokia jautri širdužė, Įk“P°. a,Į os mvp ojus. s beinelin išėjo i ka-
knri būtu io mirti acailė- uyko JuodoJ° Vokietijos aro ydu6 oeinenų išėjo t aa
tau butų jo nuru aj? aile' j b? ir tauta ne. i>o laukus kartu su pagyve-
jusi, kažin ar |Veitinta tai. , . . v . Inusiais ir anv^pmai^ žmonė-ib mirtis Kariavo mili- be§arbina tų žuvnsių aukų n“slals ir apyseniais zmone 
JO mirus... sanavo rniii -va.- ištvermės P1118’ ~ vaikai kartu su te-jonai už kaizerį, klojo gal-' Pąsisvcntimo, istreimes, 
vas svetimuose kraštuose mlrties daugybes jaunų gy- vals>. Moliai su visais toli 
vas svetimuose Kiasiuoseu h kerimaisiais broliais — gimine-
tiknio kad in mirtie "Vokieti- nepa^ieke >.avo tiKS I . . ., ...tiKejo Kau ją minis v oKieui i Imis ir visi kas tik galėjo gin-
jos šalies ribas praplės, josi Įklą valdyti ėjo ten, kur Vo-
vaikams laimingą ateitį su-Į Gražus Lietuvos payasd- h-ietijos garbės apgynimas ir 
kurs, bet virto kiti laikai, Ilelis meiliai puošia i'į^iiĮnesiiis jos likimas buvo
Vokietijos augsciausis gal-Įzę zaliumYiiais ii apleistąjį Ibaisiais ginklais lomi amąs. 
va ~— kaizeris pats turėjo Ikapą jį javą želmenimis ik-| Jį. senujii tėvelių vienin- 
ieskoti pastoges svetimoj sa-1 puošė, aplink kryželį gi a-1^10 paguoda   jaunutis
ly ir tie šimtai tūkstančių Įžiai žaliuoja daugybė jauną[s1jnT1s turėjo užsidėti ant 
galvą, kurios buvo paklotos I rugelių. Ir daug dar liko|gaĮyOS aro paveik-
jo augstu vardu, liko neį-|Lietuvoj tokią užmirštą ka-lgĮ^ paimti į rankąs šautu- 

r kainuotos ir ta daugybė au-|pą, kurie visuomet bus žen-lva pasakęs “sudiev!”ase-
kų liko bergždžia, daugybe Į klu žmonių piktumo, kitą iš-Lįemg tėveliams ir visam 
krauj.o, skausmą, jauną gy-l naudojimo, bejausmių sir-1 gimtini ąm krašteliui, eiti į 
vybią nuėjo veltui... Skau-ldžių... I didelius, tvarkingus būrius,
du tai pagalvoti, sunku... Į žiūrint į tą užmirštąjį I kurie jau žygiavo link ša- 

* Sustojau prie užmirštoj o I kryželį mano sieloj kįla to-[lies rubežią. Nežinojo tėvų 
kapo ir liūdnos mintys ma-Į kis vaizdas: tolimame Vo- sūnelis, kad jo pasakytas 
ne apveikė, nenorėdamas j kieti jos krašte, pas senąjį, “sudiev!” išeinant iš gimt o- 
sieloj verkiau, o atsitrauk- istorinį Reiną toks pat mei- jo namelio buvo jau pasku
ti nuo jo negaėljau. Ištik-hus pavasarėlis žydi kaip irltinis, tėveliai liko belau- 
ro, kaip tai nieko neverti- Lietuvos paadngėj. Vienoj [kiantieji jo, o jis jau Lietu- 
namas tas kapas, — žemė iš I senoviškoj vokiškoj sodyboj vos laukuose gulėjo... Kilo 
po žiemos negražiai įdubo ir gyvena du senukai, žili: se- suirimai ir tautos kovotojų 
dabar jau kartu su visu lau- nukas ir senutė ir nejaučia įnirtis nebuvo tinkamai į-

Tegul sau’ir išrodytų' kas K. skausmns>

sis vokiečių kovotojas). Pa- Pasekmes ka™> “ “L
rašas nors nebeaiškus, bet/'LS°SS.k^“lsi 

dar suskaitomas. Skaudus j 
gailesio jausmas perveria Į ‘ 
širdį lyg aštriu kalaviju pa
galvojus apie likimą, to žmo- f 
gaus, kuris rado sau gyve- ! 
nimo keliones galą po tuo L 
menku kryželiu, toli nuo * 
gimtojo kraštelio, svetimoji, 
jam Lietuvos žemelėj.. 
4jau daug tokių kapą 
atrasta atvykusiais iš 
Įdėti jos artimaisiais, 
kūną jau yra iškasta tir iš
vežta gimtinėn, daug ją čia

• v —

DARBINIKRAS
■ r.....g.iTlllrMĮ~,rr,i;„,r‘' įįįį,'.,;„d saąg

ir juodasis aras apvylė.
Žydi gamtužej męilus pa- 

vasarėUs, Skleidžias visur ' 
gyvybė ir linksmumas, ■ tB ■ 
nepalinksmina jis sielos tų, 
tmtie skausmus kenčia ir be-: 
viltos ašaras lieja.

Seni-tėveliai ris. brangti 
sūnelį svajoja, kankinasi, o 
jis ją svajone guli be kva* 
po krūtinėj Lietuvos žemėj, 
kuri jo nenori laikyti kaipo 
priešo, kuri net kapui vie
tos neužleidžia.. ’

Meilus pavasario vėjelis 
beskrajodamas po žemės 
veidą gal nuneša kuomet .tik
rą žinutę tėvams, gal paguo
džia ją-nuvargusias sielas, 
gal senelius ramina, bet nie
kas pilnai jiems ramumo ne- 
begrąžinsr- jį tik kapai>duos. 
Nerėika Vėjelio Žinutės, ne
reikia . giesmelės lakštutės, 
kuri sūnelio likimą apsaky
tą seniems tėveliams, jie pa
tys sapnuose mato aiškų 
vaizdą: Lietuvos laukuose 
kryžių su parašu: “čia ilsis 
vokiečių kovotojas” ir žalius 
rugių stiebelius aplink jį su
žėlusius.

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKLA. / 

IBtirtl smalkos mokytojai duoda sa? 
va geriausią patarnavimą jūsų valkui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su. pirma karka lekcija. Bei 
platesnių informacijų kreipkitės prie 

895 Broaclway,
Room 4, 

So. Bogton, Mass.
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Vargo Poetą.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
jau tik dvi savaiti ir A. L.^ R. 

K. Moterų Sąjungos seimas. Jis 
įvyksta rugsėjo 12 ir 13 dd. 1921 
m. Visos kuopos turi atsiųsti sa
vo atstoves į seimą. Jeigu dar y- 
ra .tokių kuopų, kurios dar neiš
rinko, tai stengkitės tą padaryti. 
Kuopos turinčios mažiau dešimts 
narių g ai i'siųst i, .vieną atstovę, gi 
turinčios daugiaus, gali siųsti nuo 
kiekvienų 20 narių po vieną. Ant 
mandatų turi būt prašas vietinės 
tuopos dvasiško vadovo, pirmi
ninkes ir raštininkės. Kitoki man
datai nebus priimami. Pirmas sei
mo posėdis prasidės 10*30 vai. ry
to, Lietuvių Svetainėje, 6835 Su- 
perior Avė., visai arti bažnyčios. 
Važiuojant reikia imti Superior 
avė. gatvekarį ięfišlipti ant 18-tos 
gatvės, po-kairei matytis svetai
nę.
Gerbiamos narės:

Važiuokim ant 7-to Seimo su 
gražia širdimi, su gražiais norais, 
neturėdamos ant minties, kad tik 
atkeršyti viena antrai* už praeitų 
metų padarytas klaidas, ar tai 
centralės valdybos narių ar kuo
pų ir jįj narių. Jeigu ir įvyko 
klaidų, tai mokėkim jas gražiai ir 
ramiai atitaisyti. Nekiškim ko
kių ten savo yąatiškų dalykų, ku
rie tik užkenks mūsų energijai to
limesniam yeikimui ir taip pat au
gimui ir tobulinimuisi mūsų bran
gios organizacijos. Tik sujungto
mis spėkomis ir energija, mes sa
vo organizaciją pastatysime ant 
aukščiausio laipsnio.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Centro Pirmininkė

Ona Samsoniutė.

Kaip bolševikelis negali apsiei
ti be rusiško pavadžio, taip lietu
vis—be lietuviško ramsčio—BO
NO.

r

, ku suarta ir užsėta.
Žali diegeliai tokie pat 

gražūs auga ant to kapo kaip 
ir ant viso lauko, rodos, nė 
nejaučia to kad-ima jėgas 
savo gyvybei iš žmogaus kū
no, o kryželis palikęs be jo
kios žymės kapo atrodo lyg 
užklydęs iš kito pasaulio 
svetys, kuris turi priminti 
žemės žmonėms apie širdies, 
jausmus, sielos buvimų...

Svetima žemelė nenori 
duoti net tinkamos vietos 
negyviems kaulams pasilsė
ti, žmonės net atėjūno kapą 
užaria. Ar tai teisinga, ar 
ne, nežinau, bet mano šir
dis skaudi? ir už buvusį mū
są tėvynės priešą.., IŠtik- 
ro, kaip tai menkai kainuo
jama Žmogaus gyvybė, — 
buvo ūpas kovoti už augštnlo dėl to kad Vokietijos juo-liko tiems,

l. ū. S.KUOPŲ SUSi- 
, RINKIMAI.
GRAND RARIDS, MICH.

LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedėly, 5 d. rugsėjp, 7:3O vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

Kviečia FaZd//ba.
——   Tt  

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks pėtnyčioj, 2 -d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare Lietuvių Svetainėje. Kviečia
me visus nnrius ateiti. Taip-gl atsi
veskite ir naujų narių.

Kviečia VaZttyba.

gražumo mielojo pavasarė- vertinta, kas buvo ginklu 
lio, kurį jausdavo laimin-1 užkariauta, vėl per ginklų 
gaiš metais savo baigiamo kovą liko atimta, Lietuvos 
gyvenimo, tais metais, kuo- laukai, kurie tėvą sūnelį 
mėt jiedu gėrėjosi pilna gy-1 amžinam poilsiui priėmė li- 
venimo laime, nes buvo jos ko išvaduoti lietuvių, kurie 
atsiekę — turėjo laimingą ilgai kentė sunkią priespau- 
ryšį ir sulaukė taip pat lai-Idą ir galop pasirįžo savo li- 
mingo jo apvainikavimo — kimą nulemti. Girdėjo Vo- 
gražaus vaikelio, kuris jiems kieti j a apie Radviliškio ko- 
vienintėlė paguoda ir viltis Į vas ir skausmas vėrė krūti- 
į senatvę einant bebuvo. Su- nes tų, kurie savo brangius, 
laukė senuliai ir tos laimės artimus žmones nebegalėjo 
kad ją vieninteli® 'vaikelis Į iš Lietuvos sulaukti, nes 
liko gražiu, tvirtu, energine Į vieni dar nuo rusą, o kiti 
gu jaunikaičiu. Tėveliai Į jau nuo pakilusių lietuvių 
džiaugėsi ‘brangiuoju savo rankų krito. Dėl suirutės, 
vaiku ir nieko nebenorėjo Į sumišimo nebegalėjo sužino- 
gyvenime pasiekti, kaip ra- Į ti niekas nors vietas kur 
miai prie sūnaus numirti, brangūs žmonės amžiną at- 
Gražias tėvų svajones suar-lilsį rado ir vien širdies 
dė pasaulinė audra, kuri ki-Į skausmas ir heviltės ašaros BONAS—taisavo tautos paje

............ ‘ ‘ ’*kuriuos kaizeris Įgomfe pasitikėjimas.

' X . . " ■ ’ ■ r

Parsiduoda ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE labai puikioj 
vietoj. Biznis išdirbtas, per 
septynis metus. Priežastis 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon. Kas'norė
tu pirkti, atsišaukite šiuo 
adresu: ■:

A. SMOLSKIS i? K MAČYS 

. 11Č5 Woshington St., 

NORWOOD,MASS.
.....

TIK Už PENKIS fti 
DOLERIŲ.

Lietuviais ^apfeyvent o j vUtoj.J 
ri būt parduota; greitai, .E 
platesnių žinią: kreipkite* paM

FELIK A. ZALE0KA»,r, 
27 Porte St., * poirohertor, j 

' Tel. Dorchester Sįfi&'VL

■ . j .. -' j'1 ...................... jį

SV. JONO BV. B A' PAfiALPINfS 
ssm V4HDVB0S mm

pmu. - M. žiobiu1
559 H. 7-th St, So. Borton, Momu 

VICK-PIRM. — P. Tulelkl*,
180 Bowen St, 80. Borton, Ma**. 

Dr-ja laiko ■uslrjaklrtiti*' kas trečią 
nedėldlenj 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. *
PROT. RAST. -» Et Luini*,

47 Vale SU Ra Boįston, Mase. 
FIN. RAST. — M, KarČiatiaklenė,

47 Val§ St, So. Boston, Ma««. 
KASIERIUS A. Naudilunas,

18 Vlnfleld St, So, Bęaton, Mąia. 
MARŠALKA — Stepono* Navickas.

Dabar yra laikas 
Patogus ir sveikas 
Penty t j ūsą namą, 
Ką būtinai reikia, 
Tad greit šaukit mūsą 
Pentorius geriausius, 
Kurie seną namą 
Padaro naujausiu.

LITHUANIAN HOME 
BUILDERS CO., INO., 
(Pentorhj Dept.) 

366 W. Broadvray, 
Room 1

South Boston, Mass.
Tel. S. B. 187S-J.
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PARSIDUODA HENDRY AU
TOMOBILIS, 5 sėdynių 1919 m. 
geram padėjime. Parsiduoda la
bai pigiai. Kam reikalinga kreip
iatės šiuo adresu: Kontrim, 361 
Broadjvvay. Tel. S’. Boston 605.

Didžiausi, Greičiatai Pasauly 
Laivai, šaunus ApsBjim&i 

Su Keleiviais,
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų M^rtS.

• Ar-netoli Jo. ” "
Į Lietuvą Lenkiją, Ukraina ir 

visas Baltike Valstijas, TIESIAI- 
PERDANZIGA

SAX0NIA—RUGSĖJO 17 -

Czibizi S-č'.a [tiesa. .
Taksų $5.00. ,

Per Cherbourg Sputhampton : 
Liverpool ir Glasgow ,

CARMANtA ....................... Rugsėjo JO
(’OLUMBIA ........................Rugsėjo 10'
A0UITANIA ..................... Rugsėjo 18
BERENGARIA ..................RugSpJo 23*
CARONTA ......................   .Rugsėjo 24.
EMPRESS OF TNDIA ....Rugsėjo T

i/ .
----------------------------------------------------------------------------------------- *

Vi

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj, 4 d. rugsėjo, tuo- 
jaus po pamaldų Sv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti. nes turime daug svarbių reika
lų aptarti, Atsiveskite ir paujų na
rių.

•T

TIESI KELIONĖ LIETUVON, ^XLento> A
x Laivakortės Į Plliavą pas Karaliaučių.’.. .$135.00.

I Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o Į Liepoją ......................... -..$145.00
Keturi laivai Išpalnkla kas savaite. W«r tas $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI. PASAI $10.00
Plblgai -siunčiami per bankas ir telegramų žemiausiu kursu. •

Keleiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami Jų bagažai lr apmokėjimas 
“Income Tax,” gera nakvynė ir palydėjimas ant laivų. Rašydami pri
dėkite 2 centų štampą. . , *-

P. MIKOLAINIO AGENTŪRA,
53 Hudson Ąvenue, Brooklyn, New Yorfc
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ANT DEAN PIEVOS
Nor wood, Mass
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SUBATOJE, Rzigsėjo-September 3 dieną prasidės po piet ir tęsis iki vėlumos, i 
PANEBeLY, Rugsėjo-September 5 dieną prasidės iš ryto ir tęsis iki vėlumos.

Kadangi panedėly pripuola šventė Darbininką diena (Labor Day), tai 
į. , kiekvienas galės dalyvauti tame iškilmingame sukaktuvią bazare.

KASBUS? -- ------
Kaip jau žijiote, kad prie to bazaro arba f erų ir syldu pikniko vietos 

klebonas ir .parapijonys rengiasi nuo seniai, tai jame bus daug ko nepaprasto 
—naujo. Yra prirengtas dideliausias “LAIMES KRAITIS,” kuris bus ati
duotas tam, kuris turės laimę. Beto šiame bazare bus įvairių įvairiausių daik- ' 
tų, gyvų ir negyvų ir risi jie bus atiduoti atsilankiusiems už tam tikrą atlygi
nimą, žiūrint į tai kokią kas laimę turės. Apart to bus skaniausių valgių ir 
gėrimėlių.

Visos Naujosios Anglijos ir net iš tolimų kolionijų atletai rengiasi smar* 
kiai pasirodyti su įvairiais atletiškais žaislais, kaip tai: bėgimas, boles mėty
mas, virvės traukimas ir tt. Lenktynėse ims dalyvūmą abiejų lyčių asmenys

* ' - -i -

NAUJAUSI ŽAISLAI IR ŠOKIAI PAĮVAIRINS BAZARĄ.

ORCHESTRA PIRMOS RŪŠIES. DALYVAUS IR APIELINKIŲ CHORAI;
<2 • ' '

x. • Tad kas atsilankys į šį bazarą tikrai džiaugsis i rbus laimingas. O atsi
lankyti tdl’i visi, o risi vietos ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės.

. s ' širdingai kvieNa RENGEJAt
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GRANO RABIDS, MIOH. 
.Prakalbos.

Sekmadieny, ’ rugp. 28 d./ .
Petro ,ir Povilo svetainėje įvyko 
prąkąlbps., Kąlbęja dų universi
teto ątuįentu: J. J. Šlikaš ir B, 
V, čęsnulis, Vakaro veįėju bu-4 
ve gerb. J. Vaičiūnas.

\ Prakalbas' surengė' (Lietuvių 
Prekybos Bendrovės įgaliotiniai, 
l^mle šiomis dienomis lanko lietu* 
>vį$fflS* kolonijas. Mįciiigąuo vals
tijoje, su tikslu supąžnijiųti žmo
nes su tos bendrovės veikimu, 
tikslų ir jos siekiais, taipos-gi ir 
apie nrtudhiguiną būti šėrlninku 
tos bendrovės. Vėliau su pana-, 

'šiomis prakalbomis bendrovės į- 
gjdiotiniai aplankys. Ohio it Penu- 
sylvanijos valstijas,
rAnt prakąlbų atsilankė didelis 

skaičius lietuvių, kurie atydžiai ' 
kiaule kalbėtojų pasakojimų apie 
reikalingumą lietuviams sudėti 
savo kapitalą krūvon, idaut išgel
bėti ir apsaugoti mūsų^vynę tfe- 
tuvą nuo ekonomiškos nollfiUės, 

■ Pasekmes/ bdvo’ geros. Ojįįa 
akcijų tapo prduota ir daugelis 
pąsižadęjo -pirkti.

pačiu laiku kaip Waslungįo- 
ne bus .Tautų atstovų suva
žiavimas sppgsti nusiginkla- 
vimo Maurimg. “čia mes,

įį Imu, pasiskundimų švente, 
šiais metais ji nėra linksmy
bes švente. Algos ir mokes
nis už darbų YnažinąmaSy 
darbininkai iŠ darbo atleidi- 
nejami.. Bedarbių tūkstan
čiais netįk kad Amerikoje, 
bet ir Europoje, ir Ąsijoje, 
Kors jau daug laiko nuo ka
ro sustojipio, tečiau išsiban
gavusios neramybes vį|nįs 
dar neapsistoja. Sukilimai 
Airijoje, Indijoje, įvairio
se kolionijose nieko pasau
liui gero nelemia. Tos pa
čios * nelabosios karo vilnįs 
atne^e rusams badų, neButi- 
kimus. Tuos-gi gražius o- 
balsius, kurie skambėjo, kad 
išjudinti žmonių ramias šir
dis, tos pačios vilnįs sumai
šė į verpetus iškėlė gi sau- 
mylybės, gobšumo geismus. 
Lietuviams darbininkams te- 
aėra Vilnijos klausimas dar 
ant minties. Lietuvos vals
tybės dar nepripažinimas ir 
panašūs kiti dalykai, kurie 
neleidžia darbininkų šventės 
už linksmų laikyti.

Beto, paskutiniu laiku 
West Virginijos angliakasių 
streikas ir dėl jo kilusios 
riaušės, susirėmimai su gin- 
<lųotais valdžios atstovais • 
nieko gero nelemia. Mes 
žinome, kad West Virgini
jos angliakasiai kovodami 
su kompanijomis ii’ jų sam
dytais šnipais gina savo tei
ses, tečiau mes negalime iš 
to džiaugtis, nes beginkliai 
darbininkai, arba kad ir su 
ginklais, bet nepratę jų var
poti turi kristi auka gerai iii- 
gudusių tame darbe šerifų 
ir kitij darbininkų “malšin
tojų.”

Tai-gi šių metii darbinin
kų šventė maža duoda pro
gos arbininkams džiaugtis. 
Tečiau nėra ko nei nusųmn- 
ti. Pasaulis yra pergyvenęs 
blogesnių laikų, pergyvens 
ir šiuos. Ateinantis Wash- 
ingtono tautų ^kongresas dėl 
nusiginklavimo suteikia šiek 
tiek, vilties į ateitį. Ameri
kos ir talkininkų pasirįži- 
mas* šelpti badaujančius ru
sus, yrą kitas ženklas geres
nės ateities. Laikui bėgant 
yra vilties, jog bus teisingai 
: šrištas ir Vilnijos ir Airijos 
ir Indijoj klausimai. Dar
bininkai insigys vienų po ki
ni daugiūu savo teisių.

Nors ir liūdnos šių dienų 
žinios, bet ateitis bus geres
nė. Tai-gi šių metų darbi- 
ninkų.šventė yra vilčių šven- 
;ė.
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DARBO DIENA. *

girdi, turėsime' padaryti H 
svarbų politiškų* Žįygį, kreip- Ifil 
darnles į jjios Lietuvos lais
ves ręikąlais. JSįirgį net 
Amerikos liėtnviaį šenai 
ne tuos musu kaimynų žy
gius. v Užtenka pfįsiminti 
kad Jr žygį pas rusų amba- 
sadorių Bachmetjevų. Tik 
dabar vargas su 'šampanu, 
bet svarbiems žygiams ir jo 
gal atsiras.

' «
w •

* «

Šocijalistai ir liberalai su
sirūpino kad Lietuvos atsto
vas nesikiša į partijų reika
lus, jokių pranešimų jiems 
nerašinėja. Labai gaila 
vargšų. Mes ligšiol many
davome jog ZLietuvos atsto
vas atvažiavo kaipo tautos 
atstovas, bet matyt mūsų 
apsirikta, jis turėtų būti li
berališkų manifestų rašyto- 

’-jas. Too bad, too bad! .
—a.

. I ■ .vi’.;-','
■(

V.1 GAIDNO, MilK .
rfcničta feer^ąs btlrelįs lįė> 

Juyjų jąupilhū, Aūra gąlėtų dįrb- 
Ltotuvoa labo/ bet apim tai 

jią nėr nesapnuoją. Jis panaršęs 
apie pietuvą jr ąąya tęvus. Jų 
vargų’jis neatjaučia. Kuomet te* 
vasMsąųkiąsi pagelbos, tai sūnus 
pasiunčia Trockio paveikslą. Šiuo- 
mi laiku labai prasiplatino girę 
tuoklystč tarpe “apšviestųjų.” 
Progrcsistės pradėjo gūrai dar
buotis, Kaip vyrai išeina į dar
bą tai jos padaro susirinkimą prie 
“mėnulio šviesos.” Kuomet pa
traukia gerai, tai daro nutari
mus; Dabar nutarė mainytis vy
rais. Kelios jau taip padarę. Bet 
kaikurie vyrai nenori leist to da
ryt, tai dabar eina kova už “liuo- 
sybę.” Kuomet vyfas pabara to
kią “pažangią” progresistę, tai 
ji pasuko: jei tau tas nepatinka, 
tai ir išsikrąustyk kur nori. Ot 
ir džiąugkitėą iš tękio “progre
so.”

44

j. Bruolys.
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ykuomėt garsiai į- Iškalbingni. g£ 
riMr kad jie dirba 'vien tik dėl 
apšvietus. - Bet' tę spvo dąrb<L ne
gali niekam parodyti, Nors turi 
prisiorganizavę įvąkjiį (įrgąnižar 
<djų, bet he katalikų negaletųjs? 
laikyti; Dūką nesusipratusių ką* 
tulikų jie dar šiaip tūip gyvuoja. 
Didžiausias Jų da^as tai keikimas 
ir šnieižmms apšyiestesniųjų, su- 
sipratusių katalikų, na... ir dir- 
bimasr“nąmineš,” Apie tą “pra
monės” laką jie visur kalyba. Jei 
vfei katalikai susiprastų, tai jų 
kuojos greit j kitą pasaulį nuke
liautų. . .

Lakštingala

| Šiemet r Amerikos darbU 
į ninkai švęs Darbo Dienų, 
| kaipo 27-tų metinę, visuoti- 

nų Šventę.
Darbo Diena iškilo iš t

troškimų clarbinųikų judėji
mo. Jų sumanė organizuo
ti darbininkai, jų darbinin
kai išsikovojo. Ji nebuvo 
dubininkams suteikta, kai- 
po dovana.

'"'EacL organizuot i darbinin- 
zkai įstengė priversti kon
gresų pripažinti Darbo Die
nų, tai aišku, kad darbinin
kų. judėjimas jau prieš tris 
desetkus metų buvo gan 
stiprus..

1882 m. darbininkų, susi- 
^-A-Mkime McGuire’ gegužio 8 
|į >4* užsiminė, kąd labai būt 
F gerai paskirti, vienų metų 
sj dienų, kaipo darbininkų 
fc šventę.

Sumanymas darbininkų 
buvo priimtas ir jau tais pat 
metais pirmų rugsėjo pane- 
delį buvo surengta ( didelė 
darbininkų, demonstracija. .

Amerikos Darbo Federa
cija savo metiniame suva- 
šlavime, laikytame 1884 m. 
Ghicagoj, užgyrė paskyrimų- 

ĮS\- Darbo Dienos. Suvažiavime 
priimta tam tikra rezoliuci
ja-

Po to A. Darbo Federaci
jos valstijiniai skyriai pra
dėjo darbuotis, kad valsti
jų legislatūros užtvirtintų 
Darbo Dienų. -

Oregono valstija pii’muti- 
ųė pripažino Darbo Dienų ir 
tos valstijos gubernatorius 
1987 m., vas. 21 d. pasirašė 
pilių įsteigiantį Darbo Die- 
Uos šventę pirmų rugsėjo 
pagedėlį. Colorado, Alassa- 
cjiusetts, Nexv Jersey ir New 
Verk pripažino Darbo Die- 
'nų taip-gi 1887 m. Vėliau 
sekė kitos valstijos.

Pagalios Amerikos Darbo 
Federacijos centro valdybos 

ĮįįK pastangomis kongresas per- 
38 lęido birželio 28, 1894 m. bi- 
ĮKi lių įsteigiantį visoms valsti- 
H* joms Darbo Dienos Šventę. 
H* Ant rytojaus prezidentas
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Cleveland pasirašė bilių. 
'Plunksna, kuitia preziden
tas tų bilių pasirašė, teko Ą. 
D. Federacijos prezidentui 
Sainuel Gompers.'
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PASTABĖLĖS.

PRANEŠIMAS N. ANGĮ. LIET. 
LAISVES PASKOLOS 

STOTIMS.
A. L. R. K. Federacijos Nau

jos Anglijos apskričio suvažiavi
me, rugp. 21 d, š. m., So. Boston, 
Mass. nutarta šaukti visos Naujos 
Anglijos Lietuvos Laisvės Pasko- 
os Bonų Stočių suvažiavimą ap

tarimui pasčkmingesniain bonų 
lardavinėjimui.

Tai-gi gerb. stotys, malonėkite 
irisiųsti nors po du atstovu į šį 
suvažiavimą, tai galėsime geriau 
sutvarkyti Naujos^Auglijos bonų 
stotims maršrutą.

Suvažiavimas įvyks rugsėjo 11 
d. 1921 m. 1-mą v. po pietų LDS. 
name, 3G£ W. Broadivay, So. Bos- 
ton„ Mass. f

A. L. R. K. Fed. N. A. apsk. 
valdyba:

Pirm., V. J. Kudirka, 
Rast., M. Kamandulis.

Visokių, yra laikraščių. 
Kad ir “Garsas” spausdino, 
spaUsdino Šilo Piemenėlį, 
tečiau daug dalykų mums 
nepasakė. Paėmė- tų patį 
veikalų “Saulė,” tuojau vi
sų teisybę išbėrė, ir pilnų 
“titulų” padėjo ir pasakė 
kad tai neoriginalas tik ver
timas. Vietoj šilo parašyto 
Piemenėlio, ji spausdina 
Jonukas Piemenėlis (vertė 
Szilas). Tiesa, p. Szilui lie
tuviškus veikalus versti į 
“Saulės” rašybų reikia ne
mažiau darbo, neg anglų 
veikalus versti į anglų-safeų 
kalbų.

*

BRIDGEPORT, CONN. 
Proga moterims.

Rugp. 14 d. A. L. R. K. Mot. 
S-gos IŠ kp.'laike savo susirin- 
kiidį. Nutarė įsteigti kursus su 
LDS. klubieciais susidėjus. - Į 
kursus nutarta priimti su tam tik
romis sąlygomis hv neprigulinčias 
prie sąjungos. Kursai prasidės 
rugsėjo 7 d., parapijinėj svetai
nėj, vakare. Tai-gi Sąjungietės 
ir klubiečįai, paąįstengkite skait
lingai atsilankyti. ^Motinos atsi
veskite savo dukteris, o dukterys 
atsiveskite savo drauges. Links
ma bus praleisti vakarus. visoms 
drauge besimokinant dėl sava ge
rovės. Bus paskirtos valandos 
pasimokinimui lietuviškai skaity
ti, rašyti, mezgimo, ir kitokių 
rankų darbelių ir namų ruošos, 
kas būtinai reikalinga moterims 
ir merginoms. (

Sąjunginė.

LIETUVOS GYNĖJO PRAŠY-

* MAS.
Sekančio turinio laišką gavo 

ii. Karčiauskienė, So. Boston,. 
Mass. nuo Liet; arm. kario: 
Gerbiamoji Tautietė:
• Pirmiau negu pradėsiu rašyti, 
turiu pranešti, kad Tamsta nesi
tikėjai gauti laiško nuo visai ne
pažįstamo, ypač Lietuvos karei
vio, kuris kariauja su plėšriaisiais 
lenkais, kurie norėdami užgrobti 
mūsų Tėvynę nepaliauja puldinė
ję neduodami! ramumo lietuviams. 
Bet mums priešas nebaisus, nes 
mes esame, stiprios dvasios ir tol 
nenustosime kariavę, kol nebus 
nei vieno priešo mūsij. brangioj tė
vynėj. Tik vienas yra trūkumas 
mūsų tarpe, tai knygų, kurių ne
galime gauti, kad naudingai pra
leidus liuosąjį laiką. Todėl pra
šyčiau Tamstos, gerbiamoji Tau
tietė, atsišaukti į lietuvių jauni
mą Amerikoje, o ypač moksleivi
ją susirašinėti ir dalytis'gyveni
mo įspūdžiais su manimi, nes kiek
viena, nors ir trumpa žinutė bus 
man maloni. Taip-gi prašau, jei 
bus galima, atsiųsti įvairių laik-. 
rašČių ii* žurnalų, ypač moksliško 
-turinio, kuriais aš dalysiuos su sa
vo drąugais-kareiviais. Tikiuosi, 
kąd mano prašymas nebus atmes
tas ir neliks tuščiu garsu tarpe 
Amerikos lietuvių ir lietuvaičių.

Su pagarba^
K’ar. Felicijonas Vaičiūnas, 

3 p. D. L. K. .Vytauto pulko at
sargos kuopos. LITHUANIA.

*■

Soutlį Bostono “Sanda
ra” rašo kad A.-Ii. T,' San
daros kuopa iš So. Bostono,

DĖL DARBININKŲ 
ŠVENTES.

Šventė šventei nelygi.
Šventė gali būti linksmybės nutarė laikyti visos Sanda- 
žvente................. * “ “ “ ‘

Jpi nori, kad Vilniuje ant Ge
dimino kalno pievą guotų Lietuvos 

vėliava, tai pądęk tą vėliavą te
nai iškelti, palšai pirkdaųias ir 
kitus ragindamas pirkti Laisvės 

Paskolos Benų* -

✓

ELIZABETH, NTJ.
Rugpj, 28/ d. š. m., čia įvyko L. 

D. S. N. Y. ir N. J. apskričio su
važiavimas. Jis buvo svarbus ir 
gyvas.. Sesija prasidėjo 3 v. po 
pietų, baigėsi 7 v. vak. Tą vaka
rą vietinė LDS. 16 kp. Surengė 
puikią darbininkišką vakarienę. 
Vakarienėm be LDS. atstovų, at
silankė gražus būrelis sveeiij net 
iš kitų kolionijų. tfBuvo išpildy
tas ir gražus programėlis, kuris 
susidėjo iš L. himno, solo dainų, 
deklemacijų ir įvairiij prakalbe- 
lių. Ačiū mūsų vargonininkui Jo
nui Hodeliui, kurs nepasigailėjo 
triūso išlavinti jaunų mergaičių 
chorą, kurs puikiai padainavo ke
letą gražių dainelių jam pačiam 
vadovaujant. Dainos atstovams 
ir svečiams labai patiko. 'Solo 
dainavo F. Misiukevičiutė, kuri 
svečius užžavėjo savo gražiu bal
seliu. Pianu pritarė vietinis varg. 
Deklemavo jaunos mergaitės: J. 
KaČmskiutė, Elz. Kačinskiutė, E. 
Grikiutė ir O. Lukošiūte. Žodžiu 
sakant vakarėlis buvo linksmas ir 
gyvas; Reikia tarti ačiū ir gas- 
padinems: M. Balčiūnienei, A. 
Baronienei ir M. Matulevičienei, 
už pagaminimą gardžios vakarie
nės. Pageidaujame ir daugiau to
kių vakarėlių. Svečiai labai gra
žiai užsilaikė laike vakarienės ir 
programo. Vakaro vedėju buvo 
M. Stapinskas. “

Presos Komitetas:
Stasys Markevičius, 
Martinas Stapinskas

1

Nėra tautos be Blake4ų. Ir lie4 

tuviai turi savo bolševikus. Ne<
te.

BRIDGEPORT, conn.
Čia katalikai veikia neblogai. 

Turi susiorganizavę LDS. 39 kp., 
kuri turi gražų klubą ir knygy
ną. Kur tik pasiklausysi visur iš
girsi kalbant vien tik apie darbi
ninkų būvio pagerinimą. Tai gra
žus apsireiškimas, kad darbinin
kai rūpinasi savo padėtimi. Da
bai’ vasaros laike yra įsteigta vai
kučiams mokykla, kur mokinama 
lietuviškai skaityti, rašyti ii* ki- 
tękių apšvietus dalykų, 0 kur 
.laisvamaniai sandarokai * leidžia

CLEVELAND, ORIO. 
Vyčių išvažiavimas pavyko.

Nors tas nelabasis diedarbas vi
sus paliečių,- bet vietos Liet. Vy
čiai mažai ką ątboja. Tą paro
do jų veįkimaą.

Rugp. 28 d. buvo L. Vyčių iš
važiavimas. Dieną buvo tikrai 
auksinė/ kas pridųvū jaunimui 
daug gyvumo. Laike pietų buvo 
gražių kalbelių bei linkėjimų iš
reikšta. Rengimo komisijos na
rys St. Stepulionis prieš valgant 
paprašė padaiguoti Vyčiij himną. 
Po to paaiškino išvažiavimo tiks
lą ir pavedė kuopos' pirmininkui 
programą vesti. Pirmininkas pa
sveikino visuą, dalyvaujančius iš
važiavime. Ką tik sugrįžęs iš 
Moksleivių Seimo Jonas Kemėšis 
pasveikino nuo Moksleivių už L. 
Vyčni pasiųstą auką 18 dol. M. 
Kerbęlis iš Akron’o savo prakal- 
bėlėj pranešė, kad akroniečiams 
vyčiams yra sunku gyvuoti, nes 
juos katafikų vienybės ardytojai 
visokiais būdais per Savo šlamš
tus, niekina ir išjuokia. Vis vien 
vienybės ardytojams npavykstą 
tas jriodas darbas varyti ir jie 
baigia prieiti liepto galą. - Pra
tarė keletą žodžių J. P. Kvedaras. 
Truksmingai pasveikintas moks
leivis J. Sadauskas, kuris daug y- 
,ra Vyčių tarpe pasidarbavus. J. 
Sadauskas išreiškė nuo savęs, ir 
moksleivio kalvaičio gerus vy
čiams linkėjimus. Šaunioms vy- 
tėms gaspadinėms už skanų val
gių pagaminimą suteikta daug 
aplodismentų. V. Greičius ragi
no visus prie lavinimosi dainų. 
Perskaitė sutaisytą Moterų Sąjun
gos Seimui damą. Ji galėtų tik
ti sąjungietėms už himną.

Laike vakarienės gražiai pakal
bėjo moksleivis J. Sadauskas? 
Kun. Vilkūtaitis gėrėjosi vyčių 
draugiškumu ir patarė laikytis 
visietus stipriame ryšyje, ypač 
kuomet persikels naujon vieton, 
kad būtų viena tvirta jaunimo 
kuopa. Dar pasakė po keletą žo
džių J. Kuzas, M. Ma'čiutukė, A. 
Banys. Sudainavo Lietuvos him
ną ir skirstėsi, namon.
’ Reikia pastebėti, kad daug gy
vumo pirdavė V. Greičius ir kun. 
Vilkūtaitis. Jie vedė įvairius žai
dimus, kas jaunimo išvažiavime ir 
tinka. Valio, vyčiai, ttž linksmu- 
mąL

Rugsėjo 11 d. pirmos iškilmin
gos šv. Mišios bus aiaujoje bažny
čioje, Lietuviams bus paranku su 
bažnyčia ir mokykla. Vietos bus 
užtektinai. Daugumas pageidau
ja, kad senąją bažnytėlę paliktų 
ant vietos, o likusieji galėtų ke- 
lioliką4ūkstančių primokėti ir ga
lėtų turėti kitą parapiją, nes to
kioje didelėje kolionijoje lengvai 
gali būti ir puikiai gyvuoti 2 pa- 
rapiji ir, 3-4 kunigai. Darbo yra 
įvalias, tik reikia meilės ir sutiki
mo. '

buvo dialogų, kvartetų, deklema* 
bijų fF dainų. Tą viaą programą 
gtfiko vaikai-mokiniai. Nors va
karas buvo ilgas įr oras labai Šil
tas, bet matėsi puMiįoje užsiga- 
nėdlnimas. Tą parodė ramus už
silaikymas ir raukų plojimas. TaL 
gį mes esariįe labai dėKihgi klie* 
rftųį. dž lą Jd vigą 
mūaų koliopįjoja, t - , .
' Mokinimosi ir loHlme į'epąuąiąi 

ątsiŽy^jo': Emilija KrajerintČ, j,; 
Rovute, Stepono Ivanauskiutč, 
Motiejūnaitė,- Marytė GųdėĮįukė, 

Macojųnąs, ę, £aunoęiutC| ir k. 
(pagal mokytojaus padavimo J, 
Olą Teikia pažymėti, kad Izabelė 
Rovute yra viena iš. gabiausių de- 
klomatorkų Rochestery.

Tai-gi čiopai turėjome ir vaka
rinius kursus dėl didelių. Moki
no; Lietuvių gramatikos, sintak
ses, istorijos ir lavino kalbėjime, 
Bet gaila,' kad maža dalis tepa
sinaudojo ta puikia proga. " čia 
yra gana daug jaunimo, 1w **»•*'» 
saujalė žiūri rimtai į ateitį. Dar
bams sumažėjus ir laiko atsira
dus, dauguma vietoj, kad ėjus pir
myn apšvietoj, tai griebėsi su vi
su smrakumu prie kortų lošimo, 
arba gėrėjosi žiūrėdami į “skais
tų” “moon shine.” IštieSų gėda 
į juos žiūrėti einant gatve ir ma
tant prie langų per dientį dienas 
lošiant kortomis,’ o dar kaikurie 
jauni vyrukai. Aš ju .nekaltinu, 
bet apgailėtųjų. Mat, daugu
mas pargrįžo iš .kariuomenės už
sikrėtę nepaprastomis ligomis o y- 
pač 8magcnij džiova, tai ir kitus 
užkrėtė. Ta liga sirgdami neap
kenčia lietuvių kalbos, o labiau
siai vyčių, nes jų yra geras tiks
las. Žodžiu sakant, nenori kas y- 
ra dora ir prakilnu žėdnam susi
pratusiam tautiečiui. Jeigu dak
tarai nesurau naujų vaistų nuo tos 
ligos, jiems gręsia didis pavojus.

K Parapijonka.

?
Kas veja iš Lietuvos bolševikus 

įr Želigovski? BONAI! Tad pir, 
kime juos.

Želviems. 
_____________ • \

CLEVELAND, OHIO. 
Svarbus susirinkimas.
L. Paskolos stotis laikė su- . 

sifinkimą rugp. 30 d. Sužinota, 
kad gerb. V. Čarneckis'aplankys 
ClevelandąK29 d. rugsėjo. Kad 
tinkamai prisirengus tokį svečią 
patikti tai nutarta pakviesti vi- • 
Sus Clevelando biznierius it' drau
gijų b^i kuopų pirmininkus ir 
raštininkus į L. L. Paskolos sto
ties Busii’inkimą* kuris įvyks rug
sėjo 6 d., Lietuvių Salėj, 6835 Su- 
perior Avė. Todėl visi biznieriai 
ir draugijų pirmininkai ir rašti
ninkai būtinai ant to susirinkimo 
ateikite, nes reikės daug svarbių 
dalykų, aptarti dol Lietuvos la
bo.

L.

M. J. š.

Pirk Lietuvos BONA,—-tai ži
nosi, kad plaki Lenkijos poną.
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Lietuvis.

ROCHESTĘR, N. Y.
Rugpiūčio 28 d. Š. in. buvo šU- 

rčngtas vakaras užbaigimui Vasa
rinės vaikų mokyklos, šihje kolio- 
ni jo jų klierikas B. P. Vitkus mo
kino vasarinėje ir vakarinėje mo
kyklose. * Vaikų lankėsi virs šim
to. čia reikią pastebėti, kad tas 
vakaras buva-atliktas puikiausiai, 
dalyvavo apię 60 aktorių, vaidi
no; “Naujas Keliąs,” “Nepasise
ka Marytei,” “Scenas Žaislo” ir,

32-RAS METINIS BALIUS!
RENGIA S. L. ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA

“LABOR DAYU

RUGSĖJO-SEPTEMBER 5 OIENJ, 1921
LIETUVIŲ SALĖJ

KAMP. E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2:3Q vai. po piet ir iki 11:30 nakties.
9 ■

Pirmas BALIUS iš po vasaros sezono, se
niausios draugijos visoje Gaujoje Anglijoje. 
Užtikrinam šokėjus ir svečius, kad linksmai lai
kų praleisite- Orkestrą bus gera.

Kviečiam visus atsilankyti.

S. E. Šv. Kaismiero Baliaus Komitetas.

83
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PASKUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

nasmua, n. h.

RUGSĖJO-SEPTEMBER 5 ŪIENį.l 921
- PRIE EŽERO—“OTTAENIO PONIP'

, — r t- . • .<
Šis piknikas bus įdomus tuomi, kad Na- 

shua’sį jaunuomenė rengiasi kog^riausiai pasi
tikti svečių iš kitur, ypąč iš Manchester’io, ku
rie atvyks su savo orkestrą; tad mūsiškiai mo
kinasi visokių šokių ir žaislų. Beto visi, kas tik 
norės, galės išbandyti savo giliukį. t

Tai-gi kviečiame visus į paskutinį šių metų 
išvažiavimų. x ,

RENGĖJAI.
\
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LIETUVOS.
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(Rakiau jjaMlnandodftmas Žl-
niontife, sarlnlrtGmia pavasari- 
pini&.ftttKjfeM Ir dnugUuaial 
suklaiislnftlamns, iŠ vietos gy~ 
ventoji).' Rūpinuosi paduoti 
kųoteittiiujlausiutt Elnias. Ko- 

-v . *
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į v&žiavimu ir ’kaipo tok^nelie- 
1 [čia katalikiškos visuomenės ir 

todellei su nutarimais Ten pra
vertais nesiskąitome.

Rezoliucija Reikale tikybos 
Varino Lietuvoje.

Kadangi,, žymi Steigiamojo 
Seimo atstovų.dalis pasikėsino 
Lietuvojė tikybos laisvę varžy
ti norėdamį i§ molcyklujos dės
tymą prašalinti, mes leurie prie 
Lietuvos valstybės kūrimo au
komis ir pirkimu būną žymiai 
prisidėjome, griežtai prieš tokį 
Steigiamojo Seimo narių elgi
mosi protestuojame. Prašalini- 
mą tikybos dėstymo iš moky
klų skaitome vaūžJymu tikenčių- 
jų žmonių laišvėS' ir "laužymu 
demola’ątybės principų..

Kartu nutarta kad kopijos šių 
rezoliucijų butų pasiųstos Lie
tuvos atstovybei Washington 
[D. O., Lietuvos Steigamajam

----- ~rr~y- .. .-ji .

PR»*ŽtNKIMEUETU¥į 
SAVO DARBAIS. ’

■r.' ■■ . ■ i'u ■■ >

Per dangei metų^liotuviai 
pasauliui buvo mažai arba 
visai nežincįnii. Lietuva bu
vo nutrinta nuo žeųflapio ir 
3os palietai buvo pasaulio 
pamiršti. Bet štai kilo pa
saulinis kaw, kūlio ’žiauf 
rios audros negalėjo praeiti 
nepatikusios žymių. To ka
ro viesulos nunešė . Rusijos 
kietą .despotizmą, nutrenkė 
kaizerio galybę, ir tuo pačiu 
laiku išjudino mažųjų tautų 
vergus, kurie per ilgus me- 

/ tus svetimą jungą vilko. Tie 
vergui arba mažosios tautos, sėimMte"ŠpaudaL*^ "*’"***

■I Pirm. A. Užumeckis
suoti iš po svetimo jungę,— L . Rešt. S, J. Olbikas 
trenkė vergijos pančius ir ------*----- -
iškėlttsios savo vėliavas pa- PHILADELPHJĄ PA. 
skelbė pasauliui, jogei to- REZOLIUCIJOS. 
Siaus atsižada vargauti l SdnMdmyje, Liepas 24 d. 1<T- 

z rr, ; v . . , 21 m. Sv.'Jurgio parapijos sve-
Tarpe .tų ntmjjij taątij, tainSje įvyko Pliiladelphijos 

šiandien randasi ir mūsų Lietuvių Krikščiomų sąryšio1 
brangioji Tėvynė Lietuva—specialis susirinkimas. Snsirin- 
iškčlusi .savo nepriklauso- kimas nuodugniai apsvarstęs

- mybės trispalvę, vėliavą, ku- jnusų tautos svarbiausius rei-;
* .vr / . v •* . kalus, rado Lietuvos labo deleiTilatvexwngai nesama i v> LutinL reikaU išnešti se. 

sislcos-laisves skaiseų; ir kanfia Tllzoliucija. 
galingų ateitį; Tą Lietu- Revoliucija Reikale Lietuvos 
vos trispalvę, per daug me- < Laisvės Paskolos, 
tų užmirštą ir paniekintą, - Naujai paskelbtam L. L. Pas- 
jau pradeda pažinti ir gerb- k°los vajui nuoširdžiai prita- 
ti svetimos tautos, pripažin- VT' " iSS • ??

, _ , . _ . . ’dirbsime. Betmesgneztairei-
damos teisę Lietuvai gyvuo- ka|aujame>
ti nepriklausomai. ' lj ’kad senas PUiladelphijos

Tad broliai ir sesers, A- U- L- Paskolos stoties komite- 
merikos Lietuviai! Jeigu “ į, kVi W JuT0Z1ars ,Tele-l5a’ 
jau svetimi pripažįsta teisę I ]nozas ivananskaj ir Kaz. Mi. 
mūsų tautai būti nepriklau- kkį, išdiiotij-smulkmeniškiį ats- 
sbmai, tai juo labiau patys kaitą kiek nuo laiko stoties su- 

<turime pripažinti savo Tū- šitvė rimo aukų surinko ir ko- 
vyne i laisvė^ teisę ir padėti kiems _tikšlams jas sunaudojo 
jai atsispirti nuo tų, kurie r1’ bonų parduota iš-
įsnąujo nori pav^gti^ą. bofc ^hsias.
Pripažinkime tą teisę ne zo- 2) Kad tas pats komitetas 
džiais, bet 'darbais—teikda- liautųsi šmeięs ir užgauliojęs 
mi Lietuvai PASKOLĄ. žodžiu ir per spaudą, kitų pa- 

m i v* v- žiūrų žmones, nes tas kenkia
Tas, kurs šiandien ne- pal.aa^ngjim; boni} ir kartu 

skolina Lietuvai jis ne- javo skriaudi} Lietuvai, 
pripažįsta teisės Lietuvai 3) Kadx rąalonėtų atšaukti 
būti laisvai. Tokie yra ša- melagingus šmeižtus ant vieti- 
lininkai tų, kurie išnaujo puų kunigų ir katalikų veikėjų 
Lietuvi! nori pavergti. Ne! J^pusius taip vadinamoje Plii- 

. Lietuvos sunų-duktei-ų tar- ties <|ai4ot6s Iblol.ijojt.n 
pe neturi rastis tokių, kurie L.^ “Amerikos Lietuvio” No 
savo MOTINAI - pražūtį 7 eįcų f 
skirtų. O jeigu ir randasi L Rezoliucija reikale L. Pasko- 
nenorinčių paremti Lietuvą los Centralio Komiteto nario 
taip svarbioje valandoje, tai ‘ ,
jie nėra laisvi lietuviai — jie . . ® b . T T11 . _ ■ vv. d mas kaipo narys Phuadel. L. L.
yra vergai vakarykščių en- R gotiGs komitete atsižymėjo 
gėjų, 'kurie jų kilnią dvasią kaipo šmeižikas kitų pažiūrų 
ir laisvės nuovoką amžinai žmonių (žiur. “Pliiladelphijos 
sugadino. L. L. Paskolos Stoties Dar-
, tt* v . . -r • buotės istoriją”) vpač Katali-Visų, kurie jaučias Lais- k vietinius kunigus, kas atstu- 
vos ir Nepriklausomos Lie- mja žymią dalį vietinių lietuvių 
tuvos sūnūs bei dukterys, y- nuo rėmimo Lietuvos reikalų, 
ra šventa priedermė tuojaus ypač nuo pirkimo’bortų Todėl 
be jokio atidėliojimo pirkti jo buvimą Centraliriiame Lietu- 
Lietuvos Laisvės Paskolos r?s Paskolos Komitete, suhiriū- 
, ... kūnas skaito kenksmingu Lie-. bonų, 11* tuorni paiemti savtbLnvos bonu pardavinėjimui.
brolius Tėvynėje — atgauti Kartu nįtartn, kad kopijos 
Lietuvos sostinę ^Vilnių ir šitų rezoliucijų butų pasiustos 
kitas' lenkų'užimtas Lietu- Lietuvos Atstovybei IVashing- 
vos teritorijas. |to11’ Pikolos vedėjui' Ne\r

jr p York, Steigiamajam Seimui ir

A. Užtlmeckis 
S. J- Olbikas

■ pajutusius porg*ą pasiliuo-

* Spaudai.
—*— ----------- ---------- *------ ------- J Pirm.

PHILADELPHIA PA. RąSt
REZOLIUCIJOS. Brangu bolševikui bolševizmas.

1 V!Bet Lietuvos laisvė mums dar
1921. Sv. Jurgio parapijos kvg- I „ .tainoju atsiuvo Philadelphljos |br«»e8ne- Blrkmo ’*““1 

•Liotuvių Krikščionių - sąryšio ==^------- ;--------------- ~~~—
į mėnesinis susirinkimas. Sus ii i- Kas geriau: bolševizmas be 

hkįme dalyvavo atstovai1 nuo duonos, ar BONAS su duona# 
, .30 ties draugysčių. Apavais-! _____ .

Cras musu .tauto* svarbiausius He tag4wttto. gera! 
reikalus susirinkimas rado, hm- w .

;* *4.* t v; Ne visa, kas sava yra;bloga,kalinga išnešti sekančias dvi . J ®
rezoliucijas. Bolševizmas yra svetimas pa-
Rezoliucija Reikale Wąshm^- daras; i -

. tOn D. ę. Suvažiavimo. BONAS—grynai lietuvi&as.
$wirinjqnm M d. Gegužio 19-

21 m. Was1iington D. C, sušau- es* krūvis—tai padžk Lie- 
kta buvmio Lietuvos atstovo J. tuvai paliįosuoti Vilnią iŠ lenkų 
yileiste skaitome partijos su* vergijos

N18UPRATO, ARBA LIETU
VIŠKI don KO

VA SŪ MALŪNAIS.
s * <

o................... ■-

z * /B,^jetanas^35rPr’“-
—Poųali, ponai!... kam taip 

galva suktil Kaip radom, taip 
įr paliksim* .,užteko čia nauja 
neišgalvosi, tikrine pana Mar
cė p. šaltekšnį •įsikniaubusį į 
“Socialdemokratą” ir giliai už- 
mmąsčinsį.

—Eik šalin, Marcės, suzsavo‘ 
prietarais*., Jei taip visuomet 
kalbėsi, aš priverstas busiu pra
nešti Instiliktoriui, -kad tave 
prašalintų/ v

—Ponulio valia, tęsė Mar
cė... Ieškosiu ldtur duonos kas* 
niOoBet aš sakau Tamstos gai
lėdama. Kąstai matū! Nei val
gai, nei miegi... Vis. kaip Ti
kyba, taip Tikyba ant liežuvio1. 
Padėkim, ji ir gražiausia pa
saulyje būtų.... Nors ir gražes
nė už Julę Pečkytę, tačiau argi 
galima taip įsisvajoti. ’

— Kam tu man saliai pamo- 
ksfast Nemoldnk^aukūp. šal
tekšnis. t '

-r- Ale, ponali, paklausyki . 
—Eik su savo maliodijomL . 

balabąikos! . -•
— Ponali, sakai Tikyba. Va

žiuosi Kongrasan... Gerai leisi 
pinigus... Ug—čia ar neužten
ka... Julė, Pranė, Marė, dar 
kokia ten Cicele Daipakraitė... 
Dievaži... Puskapį prirokuo- 
čiau... O kuo jau ta Tikyba... 
gražesnė* ar slaunesnū... Ar, 
kad ji labiau mokyta, kangra- 
sava?..

—Niekus tauški ir tiek! Dur
na esi... -1

’—Žinai, ponali, ką padaryt 
tiek Dievas proto tedavė... 
ačiū Jam ir už tai. Pergyvenau 
savo amželį.. / nesiblaškiau.

—Pergyvenai/, toks tavo ir 
gyvenimas buvo, prietarų maį- v se...

—Na, na, ponali, perprašau. 
Buvau ir aš jauna ir mylėjau... 
bet taip nevarijavojau. kaip po
naitis. Ir mhno Kazelis amžin
atilsi buvo nei kiek neprastes
nių man rodcfe, tiž tamstos tąją 
Tikybą...

—Kad tu ir nesupranai, ož- 
ka-gi, atsiprašant.,. Aš' ir ne
sakau, kad jis būtų prastesnis... 
tikyba ir žmogus—kas kija. Ta
vo Kazelis buvo UŽ tikybą, tai
gi buvo prietarų maišas., •
—Ponali šlovės nirš mirusiam 

nedraskyk, Dievas jį teteisia... 
Bet jis su jokioms Tikyboms 
reikalo neturėjo... Mane vieną 
mylėjo,.. netaip, kaip dabar.. 
atsiprašau, ponali, sėšupik, lyg,' 
morčiavas katinas.............

—Aš, aš... ko tu man, man 
pradėjo nejuokais karščiuotis p. 
Šaltekšnis.tu man prikiši? 
tu senė dar pavydi?... .

—Nieko, ponali, juk aš’ nie
ko... Bereikalo ponulis užsi-

■ gauni... įr' aš juk ir mano šir
dis — ne kempine.

Aš tau nieko ir neprikišu, su
pranti ir tavo vyrui nepavy
džiu: galėjo jis, kaip turkų sul
tonas. .. '

* — Nenoru tik sakyti... Svie 
tą piktini... Visi skundžiasi, 
vis dar tylėjau — nesakiau... 
Skaudienė... Trumpienė, Ilgje- 
nė... Manai nieko nežinau... 
Žinau, visą žinau, manęs neap
gausi; manai — sena, nieko ne
besupranta.. Gerai, mane struk- 
toriui įskūsi ir aš turiu liežuvį 
—netylėsiu... mergeles suve
džioti: vienai , ti-li-li ti-li-li lu
tai: imsiu," vesiu, o kvailos ir 
tiki: maųo, būsiančios ponios 
Mokytojienės; — išlupk-.. O 
jam, mat, kas rūpi: Tikyba Pa- 
mokaitė... Marcė dar nuvokia 
šiek tiek. — neapgausit. Jūs 
jąin nerūpite!

— Kad tu, Marce, ir kvaila, 
tikrai pasakau, juk kus tau sa
kė, kad man tikyba rūpi... A- 
naiptol.. aš jos neapkenčiu.. .• 
Aš važiuoju jos išmesti iš mo
kyklos. .. E-lie... Sakyki, po- 
najį^kas širdy, tas ir ant lie
žuvio... Išmesti... Žinoma.;, 
geriau pasakius, išvesti...’ Juk 
sena žino. Ir aš buvau ‘jaunu
tė. .. vejai lakstė po' galvą,.. 
tuomet, ir aš būdavo! Kazelis,

r / *Kazelis! kaip štai, ponas dtįbar 
—y Tikyba, Tikyba ir vis

-rSu durnu du turgų, su pli
ku nėr ko peštis, . <
' —Tiesa, tiesa, ponali, Tikyba 
nors ir gražiausia ir mieliausia, 
bet. < matau ir ją apgaudinejį 
(o gal save.) Juk tiek išsykio 
Sylett. .. ar Julę ir JPranę ir 

are... Visgi išejs eikšten, man 
rodos, nebus gerai.

—- Varijotka, daugiau nieko* 
eik pas gydytoją^. Nereikia -Jį 
kybos aš tąu sakau.. .. nereikia. 
Ar dabar supranti ! ! .. v

—Supmntu, ponali, senai su
prantu.. . Jei nereikia, tad/ko 
ponaitis dar važiuoji.'.. mąstm, 
pyksti... parašyk laiškų, lų d 
nereikia ir tiek, as tavęs nebm - 
riu... Eik iš mano aidu ii* už- 
baigta. Dabar, kas tai matę, ir 
pats save graužia įr kitus vi- 
į “grieką,” pyksta, bara* . 
Sudni diena rodosi būtų nebtolt 
—Šūdui, sūdnū, ‘ Prietarų mai* 
šas ir tiek.,. Tiek išbuvai prie 
mokyklos ir taip tamst.. t. tu
sesnė už paprastus mužikus.

Mat, ponulis plasti buvo lai
kai. . .• Čia vokiečiai, čia bolše
vikai. .. Iškur toji šviesa beįms.. 
Užtekdavo balanų...

Ponaitis spiovė į kampą ir iš
bėgo iš kambario. Matyt, bu
vo jam gana Marcės kalbos iki 
ausų. Pertikrink, kad geras... 
Sako: aiškinki!, tikrinltit.'.. 
Štai, pumpuoju iš* visų pusių ir 
kaip tiek, taip tiek. Savo ii’ ga
na tikyba'— geriausia, mieliau
sia. .., Kol neišmirs Šioji kar
ta... visi kongresai, konferen
cijos — po biesų! Taijaaisiūu-; 
siaš elementas — įįobos. Jos ta
ve, iščydis, iškonoVeiks... ir... 
ką-gi, skųsi jas instrukroiui?! 
Ponus šalfekšnis piktas nuva
žiavo į kongresą, užsirašė dė- 

’ šimtu, ar tryliktu kalbėtoju, 
šaukė mojavo rankomis, pyko, 
nervinos, • liepė įstatymo keliu 
uždrausti boboms ir senihms 
(ypač boboms) per 50 sieksnių 
nuo mokyklos nieko nekalbėti, 
priešingai bausti, kaipo prieš
valstybinius agitatorius... To
lesniam siūlė, jei tėvai norėtų ir 
reikalautų tikybos dėstymo, lai
kyti juos politiškas prasikaltė
liais, valstybinės tvarkos ardy
tojais, visokių baisiausirj nelai
mių ir katastrofų iniciatoriais 
ir tokius bausti "tam tikrais 
Baudž1. Kodeso O kad pada: 
rius mokyklą tikrai naudinga 
visuomenei ir apvalius ją nuo 
prietarų, daryti mokykloje kuo- 
tankiausiai vakarinius suaugu
siems kursus, kame būtų vaiz
džiai mokytojui vadovaujant 
dėstoma flirtolo'gija ir tam pa
našus mokslai k. a. butelių tal
pos matavimas, su dainomis, ŠG- 
kiai ir atatinkančiomis toms 
iškilmėms ceremonijomis. Poli
tiškos . ekonomijos dėstymas 
sulig- ‘‘ Tiesos, ” “ Darbininkii 
Reikalo”. “Vilnies” ir kitų.. 
Po p. Šaltekšnio kalbos p. Kon
greso sumanytojas Čiapinsbei- 
svists, kad nesugadinus ūpo pra 
dėjo šaukti bravo ir ploti del
nais. .. ir kitiems padarė sekti 
p. Šaltekšnio nuomonių. O kad 
dar didesnis būtų kongr *so 
svoris liepė visiems mokyti a- 
ms tam kongresui užjaučiamie
ms prisidėti prie... batų švei
tėjų, kurie Laisvės Alėjoje - 
kia “Barin počistinisia” r 
rie pripažįsta... III iirternL. lo- 
nalą—sąjungos; koks čia sąry- 
šys būtų tarp švietėju i1’ švei
tėjų filologų, ne feljeton*str da
lykas spręsti... tik galiu kon
statuoti ši faktą, jog tuodu žo
džiu tik vienitūlės raidelės pa- 
keitimėliu tesiskiria... Ponas 
Šaltekšnis laimingai gryžo iš 
kongreso į savo Fatališkas, bet 
dideliaumjo. Marcės nusistebeji 
mui, nesu p-le Tikyba Pamękai- 
te min ’ T w ’ 
kaip ir sepiau paprastai būda-, 
vo, paįs venas..,

• Mixtum Composituių 
(Kauno ‘ ‘ Laisve ’ »

tt r "■ >*■ - ■ ■ rj .... , ■ I. ■■■

Lenkai^sakė savo vadams, kad 
iš Vilniaus ją kariuomenė būtą 
pasirengusi eiti Kaunan “lenką 
gelbėti.’’ Lietuvos kariuomenė 

pasiryžusi tą atremti, gugtiįirįpk 
Lietuvos gynėją eiles, Lais

ves Paskolos Boną. \

Kas tūri BON^ 
nebe brolis. J‘ ‘ i

t

PĄLūOBiAI (BąHU ap
skrities). Čia per karą. a. 
a. kun. kan. Mamos lėšomis 
buvo pastatyta graži Nau
jintelė bažnyčia ir sutverta 
Paluobių parapija. Barami- 
jėle WŽa, žemė daugiausiai 
smiltinga. ..Žmonės iš pra* 
džių buvo sukibę draugiji
niu gyvenimam Bet veikles
niems nariams ištraukus į 
kareiviją išnyko iš Paluobių 
padangės pavasarininkų, 
krikščionių demokratų ir 
^Žiburio” draugijos. Ne
prigijo Čia ne socialistinė 
Valstiečių Sąjunga.

Šitam bąžnytkiemy nėra 
nė vieno žydo, bet nėra nei 
didesnių krautuvių nei kitų 
įstaigų. Čia būtų plati dir
va plėsti pramonę k'okiam 
nors amerikiečiui.

LEKĖČIAI (Šakių aps
krities). — Čia ilgą laiką po 

* atidžioj o karo liuosai plito 
socializmo šaknys kaimo 
žmoniį tarpe. Ir štai į St. 
Seimą lekėtiečiai. daugiau
siai balsavo už Valstiečių 
Sąjungą. Per trukšmingus 
mitingus, ruošiantis prie 
Seimo rinkimų, kitų pažiū
rų žmogus beveik negauda
vo nė prasižioti. Bet dabar 
kiek laiko padirbėjus dviem 
mokytojam įkurta iš 200 na
rių Ūkininkų Sąjungos~sky- 
rius. ' Tik deja, tiems mo
kytojam išvykite į Jurbarko 
mokytoji! kursus, socialistai 
•vėl tiesia^ savd vylingą tin
klą. Čia būtų begalo pagei
dautinos knygos,' stiprinan
čios katalikišką susiprati
mą. " Tas Įmygąs galima bū
tųtaip pat drąsiai adresuo
ti Jono ar Broniaus Pauk
ščio vardu (Lūšnos k., Jan
kų v., Šakių apskrities). -

LUKŠIAI (Šakių apsk.) 
— Čia darbštaus -kun. Sta
naičio rūpesniu yra atstato
ma vokiečių sudegintoji mū
ro bažnyčia. Jau gražus go
tikos bokštas rodo žmonėms 
dangų, o įkeltas varpas šau
kia neperdievočiausius Luk
šių piliečius pbažnyčią. To 
paties kun. Stanaičio rūpes
niu baigiama rengti “Žibu
rio’ ’namas, kuriame telpa 
ir Lukšių apylinkės pavar
gėliai. Neužilgo bus vaka
ras, kurio pelnas skiriama 
to elgetyno išlaikymui. t

voltui sudužusių degtinės 
bonkų! Ne, man gaila jau
nimo. Duokit jam'Šypsos !

... - ,

žema? iręr kalvari
JA* t“ T Lyra stebūklingoi- 
ji vieta, i imrią kas-mėtai 
lankosi k tai maldininkų. 
Tik deja, artimosios apylin-Į 
kės. žmoneliai suvadžiojami 
garsaus socialistų veikėjo, 
kurs pasirašydavo.“Adomas 
iš Rojaus,” — nebuvo jau 
taip šventi. Mat, jau nuo 
pat 1905 metų tasai Adomas 
šusavo socialtetinio rojaus 
grožybėmis pavilioj o ■ beveik 
visą jaunimą į socialistų kil
pas Jau rodėsi, kad nieko 
nebus, krikščioniškasai 
atgimimas rodės negalimas. 
Bet atsirado vienas.karštas 
krikščioniško Rojaus skel
bėjas. Jis- pamažu subūrė 
apie savL 10 karštų jaunuo
lių, kurie užsiėmė tik kata
likiškos spaudos platinimu. 
Kilo audra dar iki šiol nenu
rimus L . Ir štai‘iš tos de
šimties jaunuolių šiandien 
užaugo jų skaičius iki 80. 
Ir dabar dar jie neišsižada 
platinti katalikiškosios spau
dos. Galima pastebėti, kad 
dabar į Žemaičių Kalvariją 
pareina jau 300 egz. katali
kiškų laikraščių, socialisti
nių gi laikraščių — 250 egz. 
Pavasarininkai pirmi stojo 
Į .šauliu būrius. Taip pat 
jie ir >dabar \ uomeninia- 
me gyvenime visur beveik 
pralenkia socialistus. ' Drą
siai jie rengia mitingus, pa
skaitas, vakarus, į kuriuos, 
žinoma, socialistai šnairuo
ja. Savivaldybių rinkimuo
se pavasarininkai laimėjo! t

—,—--------- -

(Kauno 
apskr.). —įčia per Šv. Jo
ną įvyko jaunimo pasilinks
minimas, na, kad norit sta
čiai pavadinsiu “rabaksiu” 
Ot taip jienis besilinksmi
nant atėjo, jau. gerai įsi
linksminę prie degtinės stik
lelio, du-geležinio vilko ka
reiviai (buvo atostogoms 
parvykę). Vienas, būdamas 
drąsesniu “vilku” išdidžiai 
įsakė “ir \zikantui” griežti.. 
Tam at sakius, “vilkas” 
dūrė su Iliu ir smagiai su
žeidęs p- ~go. Gi jo liku- 
sis nekal ds. draugas buvo 
nežmoniškai sumuštas. Da
bar abu sumuštieji guli Kau
no ligoninėj.

MENKUČIAI (Šakių ap
skrities). — 5 dieną birželio 
įvyko ūkininkaičio Bildu
ko vestuves. Iškilmingumo 
dėlei" buvo nesigailima deg
tinės. Žinoma, ir svečiai, 
prisilaikydami . “ politikes ” 
atsinešė po buteliuką savossu p-ie xi&you£’amyiitU'-i • A

ponia šaltigtšniene bet, pramones, . Taip jie vaisino-
si iki ryto. Suprantama, 
kad taip ilgai gerus, tik tu
ri kada nors žmogus , atsiger
ti ir pęr gerkl&ųętilptį.'Taip 
čia ir buvo kada (i pragaro 
skystimėlis” per gerldę ne
tilpo, tada pamėginta VJ 
talpinti per galvas. Tik de
ją. bonkos neišlaikė ir trūko. 
Ąntdutrhj. gi bdvo tas' ban
dymas dar oma taip pat buvo 
įtūžę, taip kad su bnrniaM 
ir peštypūmte baige^ savo 
linksmybes.. * Gaila! J^e-

« • J
»

»

^Įtintosios* vokiečių okttpa* ...^^ 
cijos laikais buvo pristeigta' ‘ ‘ 
18 katalMlniju maldyklų,’ 
kurte kelte mtosiušy lite 
viau pasidarbavusios buvo; 
vokiečių užslopintos, *tik kai 
kurios (pav. Lūšnos thokyte,- 
la) slapta tęsė savo darbų* 
Taip pat kun* Martišiaus 
iniciatyva čia buvo pradėtas 
statyti didelis parapijinis 
iiaman. Bet ikiŠiol tas na
mas tebebuvo neįrengtai.* 
Tik paskutinėmis dienomis 
pradedama rengimo darbas. 
Bet -kada tas namas bus .į- 
rengtas nežinia, nes ‘ lt$ų 
trūksta. (Aukos galima siųs
ti V. Rūdos kleb. kun. Kro- ’ ; 
kininkui. Jis tuo dalyku, . 
nepaisant savo silpnos1 svėi- ' 
katos, yra susirūpinęs), ’ 
Čia ant kiekvieno žingsnio 
gali sutikti net “bolševisti- 
niai manančiųjų.” Tat ir d 
lcatalįkiškosios draugijos, 
(Žiburys ir pavasarinių- 
kai), neturėdamos savo tviiv 
tų vadų skursta. Apšvieti- -
mas taip pat neaukštai sto< j
vi, tad pageidautina būtų, ’ <{ 
kad kas iŠ AmerikieeiiypUr- ( j 
siųstų čįpnai katalikiškųjų • * j 
knygelių, kad tuo būdu pa
rėmus silpstančias katalikų - ’ • 
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ZAPYŠKIS (Kauno aps
krities). — 26. VI. buvo nors 
neskaitlingas, bet gyvas Ū- 
kininkų Sąjungos susirinki
mas. Nors jau du metai kai 
gyvuoja cit Ūkininkų Są
jungos skyrius, tačiau iki 
šiol jis buvo kiek apsnūdęs, 
nes vietinįai gyventojai ne
žilu, jo nei nuo ko pradėti nei 
ūž ko tvertis.. Ūpas buvo ir
gi nusln gęs. Bet dabar, pa
tarus n tonam pašaliniam 
svečiniį jau per šitą, susirin
kimą nuspręsta įriebtis rim
tų priemonių kad, įvykinus 
gan plačius ūkininkų suma
nymus. Mat čia manoma ne
užilgo įkurti malūną ir ver- 
pyklą o gal net Ir lentpiuvę. 
Tąm tikslui- Petras 'Juškevi
čius žada aukoti du margu 
patogios žemės pačiame baž- 
nytjdemyje. ^Žmonės gi jau 
siulyte siūlosi pirkti pajus. 
Dabar telaukiama tikslių Ū- 
Idninkų Bąjug-o's centro nu
rodymų uy p; Hijrus su spe- 
vialtetais,. grotu, laiku čio-

nai bus pradėtu tie karštimu-vinį—|50(k00 Boną
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BALTIJOS VALSTIJŲ LINAI
Iš patikėtinų šaltinių sužino- . - 

fa, jog tarybos, tarp National , 
Metai and Cliemical 
Londono ir Baltijos Valstijų,dėl 
Baltijos Valstijų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos—linų pro-, 
dųkęijos, priėjo prie niekoj -įr. 
tos trys valstijos gali daryti ką 
nori su savo linais. '.

Lietuva ištikro pasirašė po 
kontraktu su ta banka dėl vie
nų metų, bet metai užsibaigė 
Gruodžio 5, 1920. Kuomet me* ' 
tai pasibaigė, bankui buvo pra
nešta, jog kontraktas nebus at
naujintas. Pačiu laiku buvo 
pranešta jog manyta organizuo
ti privatiską -bendrovę, kūnai 
linų išgabenimas bus pavestas. 
Tas užbaigs Valstijos pilną kon- 
< olę, kuri iki dabartiniu laiku 
egzistavo. 1920 ir kitų metų lte 
nų yra suvirs keturi tūkstančiai 
tonų, valdžios nenupirkti ir di- , 
desnė dalis randasi ūkininkų 
rankose.

Latvijoj ta banka bandė.ves- ; 
ti tarybas su valdžia gauti tie- ' J ’ 
tik pilną linų kontrolę bet ir ‘ ’* , 
giriij konsėcijas, ir tiesą įstei* * Į 
gti Latviu tautišką banką, be 
agentūrą, kuri, pilnai prižiūrite1 
visus valdžios pardavimu^ ir . į 
pirkimus. PropOnuotos sutar- Į
tys niekuomet neužbaigtos, * Da- '
bar Latvijos valdžia nettųį nįo- Į
ko bendro sh National Metai -į
and Cliemical “Banka.

Latvijoj valdžia kontroliuoja* j 
linus. Valdžia nupirko apie d 
5,000 tonų nuo ūkininkų ir vist ’ 
tonai, dabar Rygoje dėl išgabe
nimo. Raportuota, jog Lietu
vos ir Latvijoj lmai vidutinte-* 
kos arba menkos imsies.

Tarybos tarp bankos ir Estą 
valdžios buvo tik pradėtos ir 
neužbaigtos. Estonojbj linai 
privatiškų firmų rankose/ Fir* 7

..... ...A—*.... Ahįl 
v’S

Kova ui lietuves nepriklauio* 
mybt dar nę^bateia.* Kovą M >1 
mi tw, k« mlĄ*
Kaz pirks tam mdiulrunkąjl į
. . .. ...................... - '■!
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PRANEŠIMAS
. , ’ »■

&įKadangi ateinantį pafcę- 
rttgsėjo M. pripuolu 

mrbininkų ’ švente Darbo 
iteena* tai utarninkinis nu- 
žteerig negalės būt išleistas, 
^kantis ‘‘Darbininko” nu- 
’įieris bus ketverginis, 8 
TpM’ .Tuomi bus išpildytas 
.vienas fcja Seimo nu* 
'tarimas. Darbo Dienoj 
‘‘Darbininko ” ofisas bus už
darytas. f

PRAKALBOS APIE LIE- 
TUVI-

“Darbininko^’ redakto-
i

rilis Uranas Gudas, nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos kalbės 
sekančiose vietose:
j Nedėlioj, rūgs. 4 d. tuoj po su

mos Bridgeport, Ct.
Nedėlioj, rūgs. 4 d. vaakre Wa- 

terbury, CV
' jĘaaedėlyje, rūgs. 5 d. po pie
tą Brighton, Mass.

■ Panedęlyje rūgs. 5 d. vakare 
Vfofcester, Mass.

Pastarojoj vietoj, t. y. 
Wbrcesteryj,‘ kalbūs ir kun. 
Vasys iš Westfield, Mass.. 
vos savaitė, kai sugrįžęs’ iŠ 
Lietuvos.

Ir
Ūkio d-jos krautuvėj. Nors ji 
yra grynų lietuvių--Ūkininkų, bet 
krautuvės tarnai kalba lenkiškai. 
AŠ stebiuosi, kad’niekus nepro
testuoja arba neprašąlina tokių 

^lenkbernių. : ( '
žinau gerai/ svetimose Šalyse 

lietuviai jau griežtai nusistatę 
prieš lenkų kalbą, d čia Tėvynė
je jai net pirmenybę duoda.

Palevonietis/

Tarp kitko pažymėjo,

PRANEŠIMAS N. A. FED. 
SKYRIAMS.

I .
• 1*

PANEVĖŽIO ŠAULIŲ SKY- r 
KIAUS VEIKIMAS,

Rugpj; 7 d- Rauliu Sąjungos 
Panevėžio skyriaus, susirinkimas 
dėlei paskaitų Rėklių mokykloje.

Buvo pakviestas iŠ Panevėžio 
& sk. instruktorius p. J.^elvis. 
Susirinko daug jaunimo; netrūko 
ir merginų. Gerb. Ž. atidengęs sji- 
ririnkinią pasakė ilgą ir katėtą 
nukalbą.
tad dabar mos 1 iuosai galime 
svarstyti savo reikalus be baimės, 
les nestovi už durų nei rusų, nei 
/okieč-ių žandarai, kaip būdavo 
/isai netolimoj praeity. Visi sii 
ityda išklausėjralbos ir pabaigus 
ižtrauko Lietuvos himną. In- 
♦traktoriui išreiškė, padėkų gau
nu plojimu. Daug įsirašė, vaiki
nų ir merginų į Šaulių Sąjungą. 
Po to buvo pasilinksminimas: žai
slai, .dainos ir šokiai. Ant galo 
užtraukė dainą ‘t-Namo, broleliai, 
namo” ir atsisveikinę išsiškirstė 
į namus apie 3. vai. ryto. Nors 
tik mėnuo, kaip į Lietuvą pagrį
žau. bet kaip patemijau, tai šis 
kampelis gyvai kruta. Birželio 
mėn. buvo gegužinė ir-gi Šaulių 
surengta, nuo kurios ir pelno ne
mažai liko.

Palevonietis.

A. r

A. L. R. K. Federacijos N. Ang- 
lijos apskričio suvažiavimas įvyks 

‘rugsėjo 11 d., š. m., I vai. po pie- i 
tų LDS. name, So. Boston, Mass. j

Todėl kviečiame vissu N.
Fed. skyrius prisiųsti savo atsto
vus į šį suvažiavimą, ftes bus la
bai svarbus. Reikės apsvarstyti 
kaip seimo nutarimus pasekmin- 
giau gyveniman įvykinti. Sk\- 
rį*ai, į pirmesni lis susirinkimus 

'heprisiuntę ■ savo atstovų, tai da
bar būtinai tą turėtų padaryti.

Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. M. M. Kamandulis.

ĮSPŪDIS LIETUVOJE.

Kuomet gyvenau Tolimuose R\ - 
tuose, š. m. pradžioje patėnr- 
jau laikraščiuose rašinėlį po ap
galviu “Lenkų kalba Panevėžy
je.” Dabar pargrįžęs į Lietuva 
persitikrinau, kad visam Panevė
žy skamba lenkiška kalba: net i”
— ........... . , ...J ■ . —---------

PROŠEPANŲ DARBELIAI. '

.11, . ..... ............ -- -T * —
t 

užsimokėti 40,000 ‘‘panskų” mar
kių ir tik už ttuf kad jią buvo iš 
Lietuvos parsivežęs lietuviškų lai- 
kraščių. Bet jam pasisekė kokiu 
tai būdu pasprukti Lietuvon. Nors 
buvo plikęs visą savo turtą, bet 
vienas parapijonas* jį persiuntė 
Lietuvon. Pas mus užguita ku
nigam lietuviškai pamokslus baž
nyčiose sakyt, galima tik lenkiš
kai;* Lenką kunigai varo smal
kią agitaciją bažnyčiose prieš Lie
tuvos valdžią.; .

- ■ '-/ į. . ;

Tai-gi, matote, broliai ir sesers, H ' 
kaip; mūsų viengenčius, brolius," 
seseris ir senus tėvelius, dvidešim
tojo Šimtmečio gunai-^lenkai 
kankina. Todėl - remkime Lietu
vos valdžią, kad ji ^greičiau, išva
duotų mūsų brolius iš kraugerių 
prošepanų vergijos, Labiausia 
remkime tie, kurie“ paeiname iš 
lenkų okupuoto krašto. Geriau
siai pareinsimė gausiai pirkdami 
L. ’L. Paskolos bonus. , '

Antanai Jakutis.

IŠVAŽIUOJA.
P žymus baritonas Jokūbas Va- 
raitis. šiomis dienomis, išvažiuoja į 
Scranfon, Pa. užimtUvargoninin
ko vietą prie gerb. kun. Rūro.

LANKŽSI BOSTONE.
Povilas P, Petrauskas, Lietuvių 

industrijos Bendrovės pirminin
kas lankėsi pas savo draugus 
Bostone.- Lankėsi br ^Darbinin
ke.”' ; U

Senas drat
...  ... v

4

/

BALIUOS AMERIKOS LINIJA
' j i r i v vbu.v.

‘ Tiesi kelionė j LIETUVA 
PE/R P1LIAV4 

(Kfięąlfaučittiia prieplauka) 
Arba per LlBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi linksma nnmts lirnnešti, kęui mes pasidarbavo# idant taupių 
pnsflžiėrfaVo upatbigtf galėtų kliautį Statyti i -pįiiatfį^ f ’

JJetnvlak Važiuojanti i Pikavę, aplenkia Lenkų juostą (Kmidorą) , 
lr privalo turėti tiktai lietuviškųpaspoi'tų|^okhj. vt»inertalfla.

•Susinėsimus su pniaya tat yra nauja šhka musų regūliitelško susi* 
nežinia su Hamburgu, pansigu’ lr Liepėjom, o dęl tfetuvlų. tai trumpas 
lr pai'ąnkusvkelias namon ;dasigaut(, . • r

. DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKI 
LtTUANiA . ^Rugs, 7 8/8« ESTOŽ^;\.Spalio• 5 

Sv 8. LATVIA.^.,,jRugs. 21 S. S. POLONtA,;...Spaliu1$ 
Taip-gi naujas tiesioginis keliąs tarpe .

LIEPOJAUS^DANZIGO-HALIPAK, Kanada 
_ Viii Ittivftt turi pufclus iįnatOiarlM ireUlaa Jelenos K'clčlvlffni!!, 

ĮCrelpkjtčs prie musų agentų jūsų mieste. - -
/T~ ' ■— -- -- ..... . . ....................... .

f

i (įKm$lliUtoIiniS prieplauka)

11

4 ' v

* ' *

Čia paduodu ištrauką iš laiško 
rašyto rugpj. 8 d. š. m., iš lenkais 
okupuoto krašto, pil. P. Jakučio, 
Stašioniij kaimo, Rimšės vai., E- 
žerėnų apskr. Be kit-ko rašo: Lai
ke vokiečių okupacijos tapo išves
tas gelžkelis nuo Dūkšto iki Bres- 
lavos. Juomi dabar lenkai nau-, 
Jojusi. Taip-gi ir vieškelį puikiai 
išbrukavo, ypatingai per Rimšės 
miestelį, bet tiiom. pat didelę 
skriaudą padarė Ritinės bažnyčiai 
ir kapinėms. Mat bažnyčia buvo 
aptverta 5 pėdų aukščio siena o 
kapinės 3 p., tai tas aptvaras iš
griovė ir su tais akmenimis iš
brukavo vieškelį.

Dabar pas mus lenkai baisiai 
persekioja gyventojus, ypač inte
ligentus. Kunigy Gaidinį buvo 
suareštavę ir teismas nuteisė 
dviem mėnesiam kalėjimai!, ąrba

METINIS BALIUS
Teatras

IR

PRAKALBOS

f

į-’

AMERICA;

o

<*

* i.

d

pO TEISMO įsakymo visi garlaiviai plaukianti po 
vėliava U. S. Mail Steamship Company1 yra per 

duoti United Statės Shipping Board ir yra po jų vyriau
sybe ir užvaizdą.- Suvienytos Valstijos Linijos — su
vienyta organizacija trijų kompanijų Moore ir MeCoiv 
maclLlne^ Roosevelt Steamship Company Ine., ir Uni
ted American Lines.

Šita permaina buvo padaryta delei pagerinimo pa
tarnavimo šiaurines Atlantikos.

Visi tinkamai išaugsto užmokėti bilietai išleista 
United Statės Mail Liilijos bus taip pat priimti naujos 
valdybos.

Dienos, biriomis laivai išplauks nebuvo permainy
ta, taip pat kaip pagarsinta:

PLYMOUTH—CHERBOURG—

BREMEN

GEORGE KASIIINGTON:

Rugsėjo 3, Spalio4, Lapkr. 8

Rūgs. 28, Lapkr. 1, Lapkr. 29

BREMEN—D ANZIG

PRINCESS MATOIKA:

Rūgs. 15, Spal. 22, Gruod. 10

POTOMAC:

. Rūgs. 22, Lapkr. 5. Gruod. 24

HUDSON;

Spalio 15 ir Gruodžio 3
r I

• Šitas apgamiimas yra išleistas i

i

The United Statės Lines
45 Broadway, New York

Moore & McCormack Company 
Roosevelt Steamship Company 
Unitad American Lines

(Veikianti Vald-yba)

The United Statės
I

Shipping Board

TIESITOTAS 

AGENTAS 'VISŲ

GARLAIVINIŲ 
LINIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910. m.

iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Antwerpenų, Amburgą, Bremenu Klaipėdą,, 
Karaliaučių, Eitkūnus, iruLiepoj ų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus.išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini- • 
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainytį pinigus nepri
verčiame. Atvažiuoj ančius iš kitų miestų’ patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Str visomis informacijomis kreipkitčs ypa- 
tiškąi arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 
gentą. . ■

G. KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikejimą* įgijfttr teirinį$mtįįr4r Alano gftjru 
patarnavimu, užganėdijau daugumą, užgapėdinsiu ir jus.

Telef. Watkins 2142.

RENGI/! ŠV. VINCENTO VYRŲ IR'MOTERŲ DRAUGIJA 

" Brighton, Mass.

MINĖTI PRANEŠIMAI ĮVYKS

Rugsęjo-Sept., 5 d., 1921
_ LIETUVIŲ DIDŽIOJOJ SALĖJ,
26 LIN00LN STREET, ' BRIGHTON, MASS.

.1 >

PRAKALBOS prasidės 2 valandą. Kalbės nese
nai sugrįžęs iš Lietuvos ‘‘Darbininko” Redaktorius P. 
GUDAS ir DAKTARAS LANDŽIUS.

TEATRAS prasidės 3-čią valandų, Cambridge’iaus 
Artistai los “MEILĖS PASLAPTYBĖS.”

ŠOKIAI prasidės po teatrui. Grieš Lietuviškas Be- ; 
nas lietuviškus ir angliškus šokius,- kurie trauksis iki 11 
valandai. ’ .

' Bus ir bufetas surengtas. Galėsite gauti visokių 
gėrimų. Tai-gi broliai lietuviai ir lietuvaitės, meldžia
me atsilankyti, nes būsit visi užganėdinti. - •

Kviečia VALDYBA.
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Pamėginkite naujo

Su užregiMtruotu viusbai enkiiti Suv. V»lst 
Patentą Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Vios tvirtos, gemalus užmuSan- 

<5ios ypatybes Siame Vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. ,

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

.patiks kad 
ir gačniau* 
•iaiypatai. 
I. * 
Aptiekose 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
76 c., tad 
atsiusime 
par paSt?k 
tiesiog'# 
labara- 

; tęrijos.
i ' ♦ 

£ Rutinai 
ii reikalau

kite 
Šitokio 
pakelto. 
Žiojėkite, 
kad butų 

i INKARO

JOINT TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO -KHNT } į

Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos. 
“MOUNT CLAY” ................................Rugsėjo 15
“MOUNT CARROLL” (naujas) ...Rugsėjo 29 

Laivai iŠ New Yorko išrfj^ikla nuo
Tier No. 86, North River—gale tVest 46-th Streėt. 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cushaveu su 
prityrusiais lietuvių pei-kalbStojais. 275 svarai baga- 

__ žiaus leidžiama veltui iki rubežiaiis. 
M Kajutes su 2, 4 ir 6 lovom ant visų Šių laivų. Spe- 
== cialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui-kambariai lr 
■ 3 vigl pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktaL trečios 
u==i klasės pasažierlams. ^=£1 jK

- WITH Užsiregistravimui vietos _rašykite J bile_yVgentiį_ arba WĮTH

260 Hanover St., Boston, Mass. . ~ į)

H AMBC1RL AMERICAN CINE

[Sj 
E 
R
V 
I

S.
S,

s. 
s.

i
o 
gale VV?

I!
r uim tlssiregiSEiuvuum v jutus rupyKiiB į luw Uįįvu.if<į ui uu min «j

JULIUS ROTTENBERG,Inc. New Engiand.GeneraI Pass. Agent J j

1

’ ■ 1 i

Lietuvių Rakandų Bendrove
' - (FURNITURN STORE)

Pnrduoflain visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės* 
Clo. Užlaikom savo trokų, prislatom daiktus į kitus miestus ir per- 
kraustoin iš vienų namų t kitus.
268 W. BR0ADWAY,
/ ' . ' J

PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINfiSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN
KĄ. '

, KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON? ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkės ar 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI <KREI- 
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČĮAMS ir gaut! 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS BANKĄ per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais. . s

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. /

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS .-SO* 
NŪS IR IŠMAINOME PASIKLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK ,
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

so. boston,; mass.
j g^lčphoiaė .So* jšo^ou 830t-W. .
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f DIDŽIAUSIU, aAŽIAIT SIU IR GĘEIČĮAUSIU LAIVU

AOUITANIA
Iš NEW YORK IKI PILIAVOS(PILLAU) $140; 

; ' ■ * • / • ____ ' ' ■
■ . ’ 1 ■_ v • • •

Lietuviii Prekybos Bendrovės Prezidentas
Jonas J. Romanas asmeniškai prižiūrės, kad vi
si ant “Aąuitania” važiuojanti į Lietuvą gautų 
tinkamą patarnavimą mūsų ofise Bostone, pas 

" agentus ir New Yorke.
Piliau (prieplauka šalę Karaliaučiaus) ke- 

Tia.uninkus pasitiks mūsų žmonės iš Kauno ofi- 
’ so ir jie, ^eliauninkai, su palidovais galės grįš- 

■ ti į Lietuvą. Iš vietos į vietą mūsų žmonės juos 
pristatys.

Šioje kelionėje bus viskas taip sutvarkyta ir 
sutaisyta, kad keliauninkai nejaus nė jokio var- 
go, bet su didžiausiu malonumu geriausiais lai
vais 'ir greičiausiais geležinkeliais pasieks savo 
tėvynę Lietuvą. ' ' ■

‘ “ Aųuitania’1 yra vienas iš didžiausių ir gra
žiausių laivų. Jis perveža ant sykio virš 3000 

1KC,ir7 <4 A .

nia” greičiausia perplaukia jūres. Per šešias

. f. ■

❖’
• TT
T
?
<♦f<♦
<♦«♦
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TT

• ?
? . . .
*|* ' keliauninkų, jo ingula 45,647 tonai. “Aąuita-
x ...............

525.0o o

4!M£££-Ę
V^g. 0O 9

OO
f-

350. o oo

33,5.000

$ ■ TAVU- V-M-** XJJ.VUM.Y J.1^, JU 4.V1KJ MMU V I

laidos yra išmokamos visose'* lietuviškose 
bankose.il’ jų skyriuose, būtent: Tarptauti-

< niatpe Banke, Prekybos ii* Pramonės Banke 
■ir Ūkio Banke. - į

6, Pinigai, siųsti per Lietuvių Prekybos Ben
drovę, yrą greičiausiai išmokami Lietuvo- 

J ** \ -ta. 5

2.

Lietuvių Prekybos Bendrovė (LitliuUnian 
Sales Corporation) pradėjo siųsti pinigus 
Lietuvon pirmiau negu kitos įstaigos Ame
rikoje. ■ z

i »
Dar nei vienam nėra žuvęs nei skatikas, siųs
tas per Lietuvių Prekybos Bendrovę. 
Siunčiant pinigus ,per Lietuvių prekybos 
Bendrovę, siuntėjas gauna perlaidų, kurią 
jisypasiunčia Lietuvon ir ta perlaida yra ap
mokama pristačius jų Lietuvoje į bent ku
lį Lietuvos bankų. Tokiu būdu, siuntėjas 
žino, kad jo pinigais nesinaudoja kas kitaš 
Nekui’ie agentai,išduoda tik kvitų, kad jie 
pinigui yi'a priėmę ir bala juos žino, kada 
jie pinigus pasiunčia Lietuvon.

Vien, tik Lietuvių. Prekybos Bendrovės per-

2> 25. OOo
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DABBINiNKSB
., . _ . _ ' * _ Į,_‘ > _ .. •„ *„ _ .

/

y. t. ■„,l,.^,—,. ,,-.

dienas jinai pasiekia.vietą. ^Kambariai, ■ valgis 
ir patarnavimas ant “Aąnitania” geras. Keliau
ninkai sutalpinami į atskirus kambarius po du," 
keturius ir šešius.

Lietuvių Prekybos Bendrovė ir kambarius' 
dėl keliauninkų iš kalno užėmė. Kambariai ran
dasi geriausioje vietoje pačiaine viduryje laivo, 
taip kad keliauninkai nejaus Jūrių vilnių supi
mo ir išvengs jūrių ligas. '

Užimtieji kambariai bus pilnoje mūsų prie
žiūroje ir tvarkoje. ■ Kambarius taikįsime prie 
keliamiinkų noi*o ir patogumb. Draugams, ar
ba važiuojantiems šeimynoje kambariui vieniems 
bus suteikiama.

Pasinaudokite gera proga ii* važiuokite į 
Lietuvą Rugsėjo (Scptenįber) 13, 1921, malo-K 
niai ir linksmai.

Nesikreipkite į bent-kokius agentėlius, ku
rie jūs prižada pigiau parvežti, bet kelionėj pri-
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•daro.jums tiek bereikalingų iškaščių, kad leng- 
vai už tūos pinigus galėtumėt antrą šįfkortę' nų- 

] sipirkti. Lietųyiiupatarlė sakę : ^Pigios m^sos 
ir šunės neėda,” taip ir su pigiais agentais. IŠ 
stubos už porų dolerių išveža, o paskui tik spėk 
įš kiseidaųs Šimtines krapštyk. f

Nesiduokite savęs apgaudinėti daug apip sa
ve kallmtfems,)a^mažmteišmanaritiems agen
tėliams. * * .

■yažhiokite per ‘ didžiausią, labiausiai žino* 
mį h’ teisinįdauam Amerikos Lietuvių įstaigą 
Lietuvių Prekybos Bendrovę. Jinai teisybes į 
povelnų nevynioja. Ji iš karto pasako Įdek kaš
tuos ir nurodo teisingai kiek reikės.

Rugsėjo (Spptember) 'T8 d. laivu-^AcĮUi- 
tania” važiuos apie 300 lietuvių. Jei manai va
žiuoti į Lietuvą, prisidėk prie to Amerikos Lie
tuvių būrio. . \ ■

Važiuojant la‘ivu ^Aųuitania” turėsite 
linksmiausią ir patogiausią kelionę. Delei tin
kamo keliauninkų aprūpinimo ir geros priežiū
ros važiuos iš šio ofiso žmogus į New Yorką. Va
žiuojantiems iš Bostono apielin^ės, kelionė su 
palydovu iš pat vietos. Tinkamai būsite aprū
pinti Tamstos patįs ir Tamstų bagažas.

Kadangi “Acpiitąnia” yra vienas iš di
džiausių, dailiausių ir geriausių laivų iiy 
permatant visus kelionės patogumus, laiva
kortes prekė yra žema. Suaugusiems $135.00 ir

UTHUANIAN SALES CORfORATION
414 W Broadway, Boston 27, Mass.
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$5.00 taksų,, viso tik $140,00. Vaikams : , Iki* 
metų ^uo vienų iki dešimties metų pu
sė laiyakortės ir kares taksų. Virš dešim
ties Metų pilną. ę . ,J

/Kurie - norite važiuoti laivu’‘ Mųuitaniąi’ ^ 
Sugsejo" id 4* it dat paturite paso, tuojaus 
kreipkitės pas mus; prisiųsdaipi $15.00. belau
kite paskutines dienos. Būkite pilnai prisiren^ 
gę iš kalno. Paso aplikacijas siunčiame žėdnam 
ant pareikaląviiho. > . \

Turintieji vargo atsiteisime už Incdme Tak-< 
sus ir norintieji važiuoti laivu - Aųuitania ’.’ tuo* 
jaus pranęšMtę mųmb apie tai, mes prigelbėsi* j 
*ne, - y . ‘ ’ f

Lietuvių Prekybos Bendrovė jau gavo nau
ją keliauninkams užeigą ir nakvynę New 
YorlPe. Jei pirmiau New York’e mųsų keliau
ninkus' nuskriausdavo ir patarnaudavo blogai, 
tai ne Bendrove buvo kalta*, bet blogos valios 
žmonės Nęw York’e, Dabąr^ew York’e mūsų 
keliauninkams mandagus patarnavimas užtik
rintas. » t .

o *
Atsikreipk tuojatts dėl informacijų į mūsų 

Bendrovės ofisą Bostone ir pas mūsų agentus. 
Ilgai nelauk, nes ant qAųuitanian paskui bus 
sunku vietos gauti. .

jei važiuoji į Lietuvą per Lietuvių Preky
bos Bendrovę, ir važiuosi Rugsėjo 13 d. laivu 
“Aąuitania” būsi pilnąi pątenkintas. Visais 
kelionės reikalais kreipkis tuojaus į
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j e. Kaipo , pavyzdžiui mes-paėmėme rapor
tus. iš Kauno už savaitę nuo Liepos 4 iki 10 
dienų šių metų: Per tų savaitę buvo išmo-

■ keta 1,128,230 auksinų (vienas milijonas, 
dvidešimt’ astuoni ^tūkstančiai, du Šimtu ir 
trysdešimt auksinų). 'Skaitant nuo dienos, 
kada mūsų perlaidos buvo.išrašytos, iki die
nai kada jos buvo apmokėtos, mes atranda
me kadi

40.364 auksinų, siųstų telegTamąis, buvo išmokėta laike 
vienos savaites; ’

55.183 auksinų siųstų telegramaįs ir perlaidomis, buvę 
išmokėta laike dviejų sąvaičių. ■ ,

t147.635 auksinų siųstų perlaidomis, buvo išihoketa lai
kė trijų savaičių;

332.834 auksinų, siųstų perlaidomis, buvo išmokėta lai
ke keturių savaičių;

192.849 auksinų, siųstų perlaidomis, buvo išmokėta lai
ke penkių savaičių; . •

135.041 auksinų, siųstų perlaidomis, buvo išmokėta lai
ke šešių savaičių;

85.103 auksinų, siųstų perlaidomis, buvo išmokėtą lai- 
' ke septynių, savaičių;
'46.824 auksinų, siųstų perlaidomis, buvo išmokėta lai- t

ke astuonių savaičių. •

Iš virš paduotos skaitlinės galima aiškiai 
matyti, kad:
1) Pinigai, siųsti Lietuvon per* mūsų bendro

vę telegramais, yra apmokami Lietuvoje 
laike vienos, o vėliausia — dviejų savaičių; 
Pinigai,? siųsti perlaidomis, nekurie iš jų 
pasiekią Lietuvą ir bųna apmokėti pirm 

• dviejų savaičių, laike nuo dienos išsiuntimo 
perlaidos.
Didžiuma mūsų bendrovės perlaidų būna 
išmokėta pirm ketųidų savaičių laike. 
Išmokėti pinigai už perlaidas vėliau ketu- 

1*111. ar penkių šavaičiųląiko buvo užtrukę iš 
priežasties ilgesnio, laiko perlaidų kelionėje, 
arba gavusių perlaidas nesiskubinime jų iš- ■ 
mainytis J

Lietuvių Prekybos Bendrovė siiuičia pinigus 
Lietuvon daug pigiau, grgįČiau ir tinkamiausiu 
būdu už visas kitas įstaigas Amerikoje, tai yra 
tikri faktai iš virš-prirodytų pąreiškimų.

Todėl, norėdami siųsti pinigu Lietuvon, siųs
kite tik per Lietuvių Prekybos Bendrovę, sulig 
Žemiausio kiekvienom dienos kurso., Mūšų ben
drovė Tamistos neapgaus; nes ar Tamista būsi 
Amerikoje, ar Lietuvoje, mums yra svarbu pa- 

- laikyti Tamistų ktįiyo savo klientą. ‘ •’

. UETuviy ffiras KNOm 
' o . . (LilhUMilsn BMM Corporation)
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Bell Pilone: Poplkr 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GRABOBIU8

1023 Mt. Vebncįn St.
PHILADELPHIA, PA. Į|

Tek So. Boston 270 
DR. JOHN WicDQNNEU,ML D. 
Galima tvs&albtti įįr UetmUtart. 
OrmsoVAUMMSt

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1. iki 8 VaL 

Vakarais nuo 6 Iki B 
536 Broadway, S, Boston

Bkiibtbuotab Notabau 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

FJ.KALINAUSKAS ADVOKATAS
414 Beoadvvat, S. Boston, Mass, į i 

Tel. S. B. 44L
Gyvenimo vieta:

135 Rowe JSt., Auburndaie, Mass.

K

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
• i

Ar tu sergi chroniška,} n^vlėka ar 
kokia supainiota liga1? Ar nepavar- * 
gai savo pinigus beelkvodamas svei
katos -beieškant. Užeik pas mane, ai 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li metą patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas il
gas. Aš duodu Blektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, IŽgclbs- 
tl daugybę vyrą ir moterų nuo pavo
jingą operaciją.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, Inkstą arba taip kokią Il
gą, ieškok pagalbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. D ryte iki 8 vak, 
Nedelloma: 10 ryte iki 2 p. p.
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A. L.R.K.FEDERACIJOSN, A. 
SKYRIŲ SUVAŽIAVIMO 

PROTOKOLAS.
Rugpjūčio 21 d. S. m., LDS. na

me, So. Boston, Mass. įvyko A, 
L. R, K. Federacijos N. A. sky
rių , atstovų antras suvažiavimas.

Susirinkimą atidaro pirm. V. JĮ. 
Kudirka 1:30 po pietų. Maldų at
kalbėjo gerb. kun. J, Švagždys iš 
Montello, Mass. Pereito suvažia
vimo protokolas, perskaitytas ir 
vięnbalsiai priimtas. Sekė htsto- 
vų, registravimas. Pribuvo iš Šių 
koŲonijų; Norwood, Mass.: gęrb. 

•: dvasios yadas kun. V. Taškūnas, 
V. J. Kudirka, J. Versiackas ir 
K. Vesula. So. Boston, Mass,: J. 
Glineckis, A. F. KnėiŽys, Pr. Gu
das, A. Zileckas, S. Noreika, Z. 
S'vekliutė ir A. Bendoraitis. Cam
bridge, Mass.-. V, Jakas, B. Jaku
tis ir A. Zaveckas. Lawrence, 
Mass.: S. SkuseviČius, Brighton, 
Mass.: V. Sulaitė, B. Ajauskas ir 
S. Kudąrauskas. Montello^. Mašs.: 
gerb. kun. J. švSgždys, M. Abra- 
činskas, T. Kubilius, M. Kubilius, 

. J. Treinavičius, J. Jeskelevičus, 
_J. Ciunys, F. Dukirta, J. Vir- 
.mauskas ir A. Ermalavyeius.

Svarstyta apie L. L. paskolą. 
Nutarta palikti darbas po seimui, 
po kurio turi būti sušauktas su
važiavimas, 11 d. rugsėjo, 1 vai. 

.po pietų LDS. name, So. Boston, 
MassM dėl aptarimo įvairiij daly
kų. Delegatu į seimą Brooklyn, 
N. Y. išrinkta gerb. “Darb.” re
daktorius Pr. Gudas. Tartasi kiek 
karti! turėti N. A. Fed. skyrių 
suvažiavimus. Nutarta, kad sy
kius į metus, o jei bus reikalas, 
šaukti ekstra suvažiavimą. Tas 
palikta Projektų Komisijai. Nu
tarta, kad būtų padaryta kopija 
A. L. R. K. F. knygų 3 kartus 
į metus ir priduota apskričiams 
peržiūrėti. Kiti dalykai palikta 
apkalbėti poseiminiame susirinki
me.

Susirinkimą uždarė pirm. V. J. 
Kudirka, maldų atkalbėjo dv. va
dovai gerb. kun. V. Taškūnas iš 
N0rwood, Mass.

A. L. R. K. Fed. N. A. Apskr. 
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. M. M. Kamandulis.

AKIŲ DAKTARAS J. L. PAŠA- 
KARNIS APSIGYVENO 

SOUTH BOSTONE.
Senai reikalaujamą lietuvių 

akiij speeialstą. dabar jau turime, 
patyrusį praktikoje, tik ką atva
žiavusį iš Cleveland, Ohio, kuris 
atidarė savo ofisą po No. 377a 
Broadway (netoli “Darbininko” 
ofiso).

Lietuviai reikalaujantįs akinių 
ir kitokiais reikalais galės kreip
tis pas savo žmogų.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Rugp. 30 d, L. Vyčių 17 kp., 

savuose kambariuose, laikė mėne
sinį susirinkimą. Svarstyta daug 
dalykų apie kuopos veikimą neto
limoj ateity.

Pirmiausiai sekė raportas fin. 
rašt. Pranešė, kad aukos $30.00 
jau pasiųstos Lietuvos Pavasari
ninkams ir A. L. R. K. M. S-mui 
—^10.00.

Nutarta vaidinti veikalą: “Gra
ži Mageliona” ir atkartoti “Rytų 
Pilis.” ' •

Surengti vakarienę su pasi
linksminimu vien tik dėl narių ir 
laike jos priimti naujus narius, 
kurie pirm to įsirašys. Skaityta 

• < daug laiškų nuo apskričių su už- 
> kvietimais dalyvauti išvažiavi

muose. Nutarta dalyvauti Mot. 
S-gos ir Nonvoodo liet. par. išva
žiavimuose. Narių atsilankė ne
mažas būrelis. • Prie kuopos pri
sirašė 1 naujas. Svarstymai ėjo 
rimtai ir pavyzdingai.

Vyte.

NEPAPRASTAS SUSIRINKI
MAS.

L. Vyčių 17 kp. Teatrališko sky
riaus bus nepaprastas susirinki
mas. Bus rugsėjo 3 d. 7:30 vai. 
vak., Vyčių kambariuose, 366 
W.' Broachvay. Kviečiame visus 
komisijos narius atsilankyti, nes 
turime daug svarbhj dalykų ap
tarti. Taip-gi kviečiame ir visus 
Vaidintojus veikalo “Rytų Plliš.” 
.Meldžiame visų ateiti.

Teatr, akydami narė.

BOSTONIEČIAMS IR KITIEMS 
Patarimai.’

(Paimta ii “A LUtla Btjak įor Im- 
iniffirantg Ąo<iow.’F Tą sali
ma gauti veltai m Cbmmitteč for 
Amerlcanigm, Room H05, City Mali 
Anties, Battonjf -c

Ateivys dažnai gyvena nešva
rioje miesto dalyje. Tai ne jo kai- 
t&- Gal būti jis tūri gyventi ne
toli'nuo savo darbą GaUjis no
ri gyventi su, savo draugais. Gal 
niekas jam nepasakė kur galima 
geriau gyventi. Kur jis gyvena 
gatves siauros; namai seni; kam- 
barfai maži, saulės mažai teinei- 
na. Ateivys turi stengtis apsigy
venti geresnėje miesto dalyje ar
ba eiti į kitų , miestelį, kame gat
vės platesnės, nauji namai ir dar
želiai. Jei. jis to negali padaryti, 
jis tliri stengtis užsilaikyti savę, 
savo moterį ir vaikus sveikais. 
Sunkiau yrą užsilaikyti sveikai 
gyvenant prie siauros gatvės ir 
mažuose kambariuose; tečiau 
daug žmonių taip gyvena. Jie y- 
rų sveiki dėlto kad gyvena at
sargiai, štai kelintas gerų pata
rimų kurie padės užlaikyti šeimy
nos sveikatų. Tie patarimai yra 
geri kaip amerikiečiams, taip ir 
ateiviams. Sveikatingumo dėsniai 
yra tie patįs visiems.

1. Neturėk perdaug' žmonių, 
miegančių viename kambaryje.

2. Laikyk atdarus langus dienų 
it naktį ir-leisk tyro oro ir saulės. 
Blogaš oras nesveika plaučiams.

3. Iššluok gerai kambarius, daž
nai juos išdulkink. Dulkės, neša 
ligą.

4. Žiūrėk, kad toiletas būti] 
švarus ir išvėdintas. Jei kas nors 
pagenda ar užšąlą per šalčius, 
šaukis prie namų savininko. Pri
versk jį pataisyti.

5. 'Išmatas dėkų išmatų indą ir 
gerai jį uždengk. Reikalauk kad 
namų savininkas duotų didelį indą 
su dangčiu. Reikalauk kad mies
to vyras atvažiuotų dažnai ir jį 
išvalytų. Jei jis to nedaro, eik 
į Sveikatingumo Departmentą 
(Health Department) ir apsi- 
skųsk. Sveikatingumo departmen
tas randasi ant vienuoliktųjų lu
bų, City Hali Annex,

6. Prašalink muses,' uodus ir ki
tus vabalus. Beveik visi jie ne
ša ligą.

7. Nespiauk ant aslos ir neko
sėk atsikreipęs į kito žmogaus 
veidą. Taip darydami žmonės už
krečia kitus džiova, o jie neturi 
tiesos tai daryti. Gripas (arba in- 
fluenza ir slogos, taip-pat plati
nas kosėjant ir spiaudant.

8. Eik į švarias krautuves, kur 
maistų laiko uždengtų ir mėsa bei 
daržovės yra šviežios. > Švarus, 
šviežus maistas neneša ligos. Ne- 
švarus-gi maistas neša ligą. Su
puvę vaisiai, prasta mėsa ir se
nas pienas yra pavojingi. Miestas 
baudžia pirklius, kurie juos par
davinėja.

Tie patarimai yra namie; tečiau 
ateivys turi sykiu su savo kaimy
nais žiūrėti kad kiemas ir gatvė 
būtij švarūs. Jis turi reikalauti, 
kad namų savininkas duotų tris 
statines ar indus — vieną pele
nams, kitą išmatoms ir vieną šiuk
šlėms ir popieroms. Jis turi mo
kinti savo vaikus mesti viską į 
tinkamą statinę ar indą. Nieko 
neturi būti metama ant gatvės. 
Popieros, orandžių ir bananų lu
penos, oboĮių griaužukai turi bū
ti metama į statines ir miesto 
žmogaus nuvežami šalin. Tada 
gatvė bus švari ir žmonės kurie 
prie jos gyvena' bus sveikesni.

Bostone^ yra daug viešųjų pir
čių. Byčiai ir plaukiojančios pir- 
tįs atviros per vasarą. Yra vife- 
šijjų narnų kuriuose randasi li
pančios maudyklės. Tie namai at
viri per visus metus. Vyrai ir 
moters turi pirtis atskirai. Van
dens jose- galima turėti šilto, šal
to ar tik drungno. Ateiviai tėvai 
ir motinos turi eiti į tas pirtis ir 
vestis savo vaikus. Jos atviros 
kaip piliečiams, taip ir nepilie- 
čiams. Policistas ar laiškų nešė
jas pasakys kur arčiausiai yra 
pirtis.

Kuomet kas nors šeimynoje ser
ga, geriausiai šaukti gydytoją; 
tečiau yra daug vietų kur galima 
eiti ir gauti medikalę pagelbą. Y- 
ra vietų kur daktarui ištiria ir

nos aplankys namuose. Yra li- 
gonbučių, į kuriuos priima'ir, lai
ko kol pasveiksi. Gale- Šia etraipę; 
pia. iųes pasakysime, kur eiti -su; 
mrgns. , / " ’. ,

Kuomet moterys yra nėščios 
joms reikia specijalio maisto ir 
priežiūros ir daug , poilsio. Mies
tas turi slaugių, kurios aplanko 
tokias moteris ir pasako ką joms 
geriausiai, daryti. Kada kūdikis 
gimsta, tos slaugės vėl ateina ir 
pataria kąjp prižiūrėti motinų ir 
kūdiki kol jie , sutvirtėja ir. pa- 
sveiksta. Kūdikiai, kurie gimsta 
prastesnėse miesto dalyse kaika- 
da nėra’taip tvirti,-kaip tiej ku
rie gimsta ant ūkės; tečiau, jei1 
motina pati auklėja savo kūdikį, 
jis paprastai yrą sveikas. Moti
nos pienas yrą kūdikiui daug 
sveikesnis, neg karvės pienas, • ’

Vasarą ,daug kūdikių prastesnė
se miesto dalyse suserga ir kai ku
rie mirštą. Slaugės ateis padėti 
mdtinai prižiūrėti jos sergantį kū- 
dikį.. Yra plaukiojantis ligonbu- 
tis (Floating Hospital) sergan
tiems vaikams. Tai yra laivas su 
lovomis, daktarais ir slaugėmis. 
Jis palengva plaukioja apie mos
tą, karna vasarą visuomet vėsu, ir 
kūdikiai nekenčia nuo karščio. 
Motinos gali eiti su savo kūdi
kiais.

Bostone yra ligonbučių ma
žiems kūdikams. Yra dantų gy
dykla, kur jie gali eiti ir patai
syti dantis. Svarbu turėti svei
kus ir lygius dantis ir ateiviai tė
vai padarys gerą darbą, jei nuves 
savo kūdikius pas dantistą ar į 
Zdanių gydyklų (Dental Infirma- 
ry i pakol kūdikiai tebėra jauni. 
Yra akių ir ausų gydyklos, kame 
visos akuj ir ausij ligos yra gydo
mos.

Bostono viešosios mokyklos tu
ri apie šimtą daktarų ir slaugių- 
noTsių, kurie kūdikius peržiūri ir 
pataria ką jiems daryti susirgus. 
Jei jie serga liga, kuria kiti vai
kai *gali apsikrėsti, kaip skarleti- 
'u., tymais, daktaras pataria būti 
namie ar eiti į ligonbutį. Jie taip- 
pat gydo kitas ligas/k. a, širdies, 
odos ligas. Daug silpnų vaikų pa
siunčiama į specįjales klesas, kur 
jie greitai pastiprėja. Tik, kurie 
yra silpni ir kūdi gauna specia
lius vhlgius-lunčiug. Tie valgiai 
lėšuoja po du eentu ir labai, mai
tinantis. Mokyklų slaugės ir mo
kyklų daktaari išgelbsti daug kū
dikių nuo mirties.

Be ligonbučių, kurie rūpiną^ 
sergančiais žmonėmis, miestas tu
ri Sveikatingumo Departmentą, 
kuris stengias apsaugoti nuo li
gos. Tas departmentas taip-pat 
turi slaugių ir gydytojų. Jis gau
na raportus apie visas ligas ku
rios nuo vieno žmogaus limpa ki
tam. Jis prižiūri pieną ir maistą 
taip kad nei blogas maistas, 
nei blogas pienas nebūtų pardavi
nėjami. Jis čiepina kūdikius, kad 
jie neužsikrėstų limpamomis ligo
mis. Jis priverčia namų savinin
kus žiūrėti teisių ir užlaikyti iš- 
randuotus namus, kad jie būtų 
gerame stovyje, su gerais langais, 
gerais kiemais ir. tinkamais toile- 
tais. Jei namai perseni ir blo
game stovyje, jis juos nugriauna. 
Massachusetts valstija ir Suvieny
tų Valstijų valdžia taip-pat turi 
sveikatingumo departmentus. Su
vienytų Valstijų Sveikatingumo 
Departmęhto.. gydytojas peržiūri 
ateivius, kuomet jie atkeliauja į 
šią šalį. Valstijos Sveikatingumo 
Departmentas abelnąi prižiūri vi
sus Massachusetts miestus ir mies
telius.

Visi tie ligonbučiai ir depart- 
mentai lėšuoja valdžiai milijonus 
dolerių. Tai yra dėlto, jog vy
riausybė nori, kad žmonės būtij 
sveiki. Kiekvienas giras ameri
kietis klauso. vyriausybės. Tai
gi kiekvienas geras amerikietis 
klauso sveikatos įstatymų ir sten
gias užlaikyti savo šeimyną svei
kai. Taip mes vienas kitų gina
me ir laikui bėgant bus mažiau 
sergančių džioya ir kitomis ligo
mis.

rį. Relief Station raudasi 
$rie Haymąrket sąųare ir 1£ 
Porter St, ■ East Boston. *

Sveikatos patarimai ir gydymai.
Eik į O*ut-patien departmentą, 

City Hospital, 818 Harrison 
North Clrove Street,

Carney Hospital, Dorchestąr 
■ &ve.X' ‘

• Massaehusetts General Hos
pital, Fruit St. priešais 
St, Š'outli Boston, '

St Eližabefh Hospital,' 736 
Cambridge St, Brighton, ’

Peter Bent Brigham Hospi
tal, Huntington Avę. ir 
Francis Street

Nevr Engiand Deaconess Uos- 
/ 5 pital, 175 Pilgrim road, 

arba į
Bostoų Dispensary, 25 "Ben- 

netšt,
Salvation Army Dispensary, 

z87 Vernon St., Roxbury,
Mavcrjek Dispensary, 18 
Chelsea 'St., East Boston,

Į ligonbutį gydytis.
Ejk į kurį nors viršui minėtų 

ligonbutį ar į Housė, of the 
Good Samentan, 25 Binney 
St. Veltui moterims ir vai
kams.

Kad slauge ateitų į namus.
Eik į Instructive Dįstrict Nurs- 
ing Association. Jie turi 

penkiolikų skyrių įvairiose 
miešto dalyse. Centralis ofi
sas yra 561 Massaehusetts 
Avė.

Riesto sveikatingumo depart
mentus ir City Hospital siun
čią taip-pat slauges. Sveika
tingumo departmento ofisus 
yra Room 1109, City Hali 
Annex. Jis turi dai* ir sky- 
rh] 17 Blossom St; City Hos
pital Hhdas* prie 818 Harri
son Avė. Jie turi tik kelias 
lankančias slauges.

Boston Dispensary, 25 Bennet 
St. siuntinėja slauges.'

Consumpfives’ Hospital siunčia 
slauges džiovininkams. Jų li
gonių priėmimo, departmen
tas randas prie 13 Dillaway 
S’t., už.Hallis gatvės.

Mokyklų ;nuršės lanko .namie 
sergančius vaikus. ,

Eik į tas vietas. Jei vaikas ser- 
ga, ar prašyk mokytojos at
siųsti slaugę.

Kad gauti pagelbos moterims 
prie gimdymo.

Eile į Baley Hygiene Associa
tion. Jie turi dvidešimt sky- 
rių įvariosė miesto dalyse. 
Centralis ofisas yr» 376 
Boylstdn St. Jie duos slau
gę, kuri padės motinai prieš 
ir po gimdymui. Yra kelia- 
tas geri] ligonbučių į kuriuos 
motinos gali eiti.

Kad gauti priežiūros 
pakvaišusiems.

Eik į Boston Statė Hospital, 74 
. Fenwood Road, Roxbury. In- 
. formacijos suteikiamos Room 

109, Statė House.
Kad gauti pagelbos 
silpnapročiams.

Eik į Room 109, Statė House. 
Valstija turi tokiems vaikams 
dvi niokykli, -viena Walth- 

z ame, o kita Wrenthamev
Kad gauti pagelbos su girtuok
liais žmonėmis vargstantiems dėl 
įvairių vaistų.

Eik į City Hospital, 818 Harri
son Avė. arba į Boston Statė

5*i

laisvi įsigijama tiktai-dideli.Į 

mis Tautos aukomis.
“Ši / .

SVARBUS PRANEŠIMAS,
South Bostono ir apielinkės lie

tuviams pranešame, kad-Lietuvių 
Mašinistų ir. Mechanikų Korp^ 
687 E; 5-th South Boston pra
sideda vakarine mokykla, arba 
mašinistų vakariniai kursai. Pra
sidės 6(d. rugsėjo X92X w !Z-tą >vah 
vakare ir-tęsia visų žiemų po tris 

4 f r vakarus į savaitę: panodeliais, u-
Yra -ir kitų valstijos ligoth tarninkais ir ketvergais, '

Hospital, 74 Fenwod Road; 
Rosbury-.

Dėl įiagelbog su nuomario

Eik j Rooni 109, Statė House. 
Valstija Monsoųe turi ta
kiems žmonėms ligonbutį.

Ištirtu ar turi džiovu
: Eik į out-patient departmentą, 

Boston. Consumptives Hospi
tal, 13 Dillaway už Hallis 
gatvės, \Ligohbutis- • randas 
ant jRiver gatves, Mattąpan,

btieių ir sahitorijij (Ižiovinin- 
karas; Mokėti jose nieko ne
reikia.

Gauti pagelbos ir apšvietos t 
ąklieffis,

Eik į Massaehusetts Depart* 
rnent 8 Ęducation, Division 8 
Blind, 4 Park St. Dėl aklų 
kūdikių eik į Boston Nursery 
Blind Babies, 147 South Hun- 

tington Avo*.
Gauti pagelbos akių ir 
ausų ligose.

Eik į Massachusetts Cliaritable 
Eve and Eąr Infirmary, 233 
Charles >81. ar į kurį nors li
gonbutį. Neik nei į vieną akių 
ar ausų gydyklą., jei jos ne
turi gero vardo.

Gydyti vaikų dantis.
Eik į Forsyth Dental Infirme- 

ry, kampas Hememvay St. ir 
•Femvay.

Gauti pagelbos sergantiems ir 
padiegusiems vaikams.

Eik į

Children’s Ilospitąl, 
Longwood Avė.,

Infants’ Hospital, 55
, Dyke St.

Industrini Home for Cripplecl 
and, Deformed Children, 
241 St. Botolple St.

Boston Dispensary, Hospital 
for children, 25 Bennfet St.

N. E. Peabody Horhe for 
Crippled Children, Gordon 
Avė., Hvde Park.

Beto, valstija turi puikų ligon
butį Canton’c. Rašyk direk
toriui, Massachusetts 
t|ilsSchool, Canton.

Kad atiduoti vaikus į 
plaukiojantį ligonbutį.

Eik į ofisą, 244 VVashington St.

Gauti pagelbos seniems ir 
paliegusiems.

Eik į City of Boston Institutions 
Depart ment, Infirmary divi
sion, aštuntos lubos, Cify Hali 
Anncx.

Gauti pagelbos žmonėms su 
neišgydomomis ligomis.

Eik į
Robert B, Brigliam Hospital, 

Parker Hill Avė., Roxbury.
Palmer Memorial for Incu- 

sable Diseases, 560 Blue 
Hill Avė.

Boston Home for Inenrables, 
2049 Dorchester Avė.

Cancer Ward of the Housė of 
the Good Samaritan, Fran
cis ir Benney gatv.

Holy Ghost Hospital, Cam- 
bridgb.

Kaikurie kiti ligonbučiai ima 
keliątą tokių ligonių. Bied- 

nųjų prižiūrėtojai retkarčiais 
pasiunčia ligonius į Statė Su- 

iirmary Tewskbury.
Daugumoje viršuje minėtų vie

tų ateiviui mokėti nieko ne
reikia, jei jis neturi iš ko mo
kėti. ,

Tai-gi, gerbiamieji ir brangūs 
lietuviai, daug ir mūsų jau yl*a 
apsipratusių jų su mašinistų jr me
chanikų amatu o kiek mūsų bro
lių dar visiškai nešino apie tą 
amatą nieko, tai-gi dabar yra go
riausia proga, tų atsiekti, arba ką 
nors jtfrnokfi. Tai-gi broliai Lietu
viai nebūtų ką daug aiškint, visi 
gerai žinote, kad šiais laikais dar
bai labai mažai eina, " bet-gi mes 
nors nedidelius darbo ordelius 
gauname,'bet-gi tikimės mokinius 
užganėdinti prasilavinime šio 
amato; Tai-gi kviečiame norin
čius atsilankyti paskirtu'laiku.

Pasiliekame su didele pagarba, 
Lietuvių Mašinistų įr Mecha
nikų Korporacijos

Komitetas.

Liiiuvib 
Gydytojas ir Cjubuecab 
' Gydė aitrias Ir chroniškas Ilgiui 
▼yrą,, motera vaikų. Egsąml. 
nuoja kraują, spjaudalus, Šlapu
mą ir it. savo laboratorijoj, gfe 

Įteikia .patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas: >,

! ' South Boston, JIabs.
Kampas G St. ir Broadvray,

16 Metų South Uostomi
DR. H. S. STOHE 

sm*L !iLjAinvL 

.yjUANDOs; Nuo 6 n iki 7 v. vak.

KUR EITlt

Kad pašaukti ligonių vežimų/ 

Telefonuok į artimiausių poli
cijos stotį.

Atsitikus nelaimingam atsitiki
mui. . $ x

. _ , . Eik į Relief Station.arba | ąr<
duodąku- ** žiaunį ligonbutį at disį

ŪNITED STATĖS LINES
Generališkl agentai dėl CENTRALINES ir RYTINES EUROPOS

r*.
North German Lloyd Bremen^ 

IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 
Laivai plaukia į LOPO JŲ pei* Danzig’ų. Tiesus persimainymas 

riuo laivo ant laivo.. >'
PRINCES MOTOIKA ........... >. .Rugsėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio 10
POTOMAC ....'............................Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 24
HUDSON ................................................. Spalio 15 ir Gruodžio 3

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.
AMERIOA.......................................................... Rugsėjo 28 ir Lapkričio 21
GEORGE WASHINGTON ......................... Spalio 4, Lupkr. 8, Gruodžio S

, gl< 'I Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Etate Street, Boston, Mass.

MOORE & MeCORMACK COMPANY
- ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY 

ŪNITED AMERICAN. LINKS 
Oįieraloru for the U. S. SKippinff. Honrit.

(57. KAZIMIBRO R. A. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.
PIRM, — Jonas Pranaiti#,

624 H. 6th St., So. Boston, Maus. 
VICE-PIRM. — J .Andrullunas,

273 — 4-th St., So. -Boston, Mass. 
PROUlAST, — V. J. Jakštas,

147 H St., Boston 27, Mass. 
FIN, RAST. —. Juozas JuSka,

Merycllff Academy 
Anllnghton Helgtfas, Maca, 

IŽD. — Leonas švagždi!,
111 *Bowen St., So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boston, Manu ir 

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

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

Draugijos antrašas reikalo: 
866 Broadvvay, So. Boston, Maas,

Draugyste susirinkimai laikomi kas 
antrą nedSldienĮ mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj ealėj ant 6 gt, So. 
Boston, Mass.

............. ■! ■■■■ ............ . ....... .  ■»
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JBZĄUB 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
SO. BOSTON, MASS.
* ■■ I ■ _

PIRM. — Ahtanas Kmltaą 
284 Fifth St, Boston 27, Mas».

VICE-PIRM. — Juozas Andriliūnas,
273 FourtlrSt.. So. Boston, Mass..

PROT. RAŠT. — Vincas Valkšnoriua, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass.

FIN, RAST, — Pranas Sinkevičius, 
132 Bowen St, Boston 27, Maw».

KASIERIŲS — Jurgia Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mass.

maršalka— Pranas LukoSevlčIus, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai taikomi kas pirmą ne- 
dėldienl kiekviena mėnesio 3 vai po 
pietų šv. Petrą Bažnytinėj salėj, Sa 
Boston. Mase,

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

i

DR.F. MATULAITIS
Grpo Visokias Lioas 

Pįubkisia Anam 
Valandos; 1—8 ir 7—8 P, K 

17 MUlbu 
WOROWT

Tek 8o. Boeton $28. 
tara Dastiseu 

dr. m y. gabpes 
fKanaxavWins)'x 

Laikinai perk&lė efibsą m Na 
425 Bsoadtąt , So. Bom®VMa«a 

Vtigrtusi < 
»w W jW nle fc 

H U80-6 0:80-0 € 1^
Ofisas uždarytas subatos va

karais Ir dedėllomls. ,

I
 ava ■■ ■ i

Pirmos Klesos Dantistas 
4A9 'R’ivav Rn ‘Rnatnn Mn

K

D. L. K, KEISTŲOIO DR-JOS VA!» 
DYBOS ADRSSAI, BOSTON, MABS^

PIRM. — Motiejai yereeckaą,
Vates St., So. Boetoo, Mua. 

yiCHB-PIBM. — Juozu Ęlžofcu,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST, Ant. Moclejunas,
450 E. 7th Bt, go. Boston, Mamt 

FIN. IJA&T. —> Juozu Kavaliauskas,.
2Q0 B. Cottatfe St., Dorctiester. 

KASIERIŲS — Andriejų ZąlleckM, ’
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanu Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, MasA 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedSl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St., Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami draugo ir naujų na- 
rią su savim atsiveeklt ptle mūšų de
jos prirafiytL ,

Posmertinės moka $200.00. PaBeipo 
nuo dienos .susirgimo iki pasveikimą.k

M

i Prizais MajMtio Teatru
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