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LIETUVOS ATSTOVY
BES TARNAUTOJAI 

PIRKO BONŲ.

Vašingtonas, IX. 13 d. 
(Liet. Inf. Biuras)'Naujam 
Laisves. Paskolos vajūi pra
sidėjus, gerb. Lietuvos ats
tovas ir visi Atstovybes tar
nautojai pirko Laisvės Pa
skolos bonų už 1,000 dolerių.

perspėjimas.
Atstovybė yra gavusi ži

nių, kad kai kurie Ameri
kos lietuviai bando važiubti 
Lietuvon per Tolimuosius 
Rytus.

Norinčius važiuoti tuo ke
liu perspėju, kad dabartinė
mis aplinkybėmis iŠ Vladi
vostoko pasiekti Lietuvą per 
Sibirą ir visą Rusiją nėra 
galima.

V. Čarneckis, 
Liet. Ats. Suv. Valst.

PASKAITA APIE 
LIETUVĄ.

Vašingtonas, IX. 13 
(Liet. Inf. Biuras) Lapkri
čio mėn. Detroit ’o Michigan 
Universitete rengiama pa
skaita apie Lietuvą. Paskai- 

. ta skiriama tiek Universite
to studentams, tiek vietos 
pirkliams bei pramoninin
kams, kurie yra užsiintere
savę užmegsti prekybos ry
šius su Baltijos Valstybėms 
aplamai ir ypatingai su 
Lietuva.

d.

*!■

BININKl
GELEŽINKELININKAI 

GAL STREIKUOS 
Cleveland. — Geležinkelių 

darbininkai dabar balsuoja 
ar streikuoti prieš algų nu
kaposimą. Iš sugrįžusiij bal
sų rodosi, kad pritaria-strei- 
kui. Tad geležinkelininkų 
streikas gali įvykti už mėne
sio.

AREŠTUOJA ANAR- 
HISTUS.

Berlin. — Visuotiną abla- 
vą ant anarchistų pradėjo 
Rusijos bolševikų valdžia. 
Ikšiol jau suareštuota 600 
anarchistii su viršum.. Bol
ševikų valdžia skelbia, kad 
anarchistai norėję nuversti 
valdžią panašiais būdais, 
kaip seniau kad caro valdžią 
bandė nuversti.

francija išvakarė
se didžio streiko.A

, Paryžius?— Valdžia pa
siuntė vieną pulką pėstinin
kų, du eskadronu kavaleri
jos ir dvi*tankų dalis į. šiau
rines provincijas, kurios y- 
ra streiko apimtos. Strei
kuoja 85.000 darbininkų, 
Reikalaudami algų pakėli
mo. Francija apimta bai
mės, kad nekiltų visuotinas 
streikas.
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VIDUTINĖS PRODUK
TŲ KAINOS LIETU

VOJE LIEPOS 
MĖN.

Vašingtonas, IX. 
(Liet. Iiif. Biuras). 
Rugių pūdąs 
Kviečių-pūd. 
Avižų pūd. . 
Šieno pūd. . 
Bulvių pūd. 
Galvienos pūd

• Lašinių pūd... 
Sviesto pūd. .. 
Elaušmių desčtkas 15-20 

. Darbo arklys 3,200-7,000 

. Karvč...................960-2100
1 1. Kainos paduotos iš šių

apskričių: Kauno, Raseinių, 
Šiaulių, Tauragės, Panevė
žio, Utenos, Rokiškio ir Uk- 

4 . mergės.
Pastabai Daugiausia par

duodama rugių Kauno aps
krityje.

v • 13

...42-50 
.70-80 
.37-45 
.15-20 
.15-20 

113-150
.385-435 
.515-610

« •
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DARBININKŲ BANKA.
New York.—United Tex- 

tile Workers of America.sa
vo suvažiavime nutarė strei
kuoti, jei toliau algos bus 
kapojamos. .. Toliau nutarė 
steigti darbininkų banką. 
Pildomajai Tarybai pavesta 
ištirti, kaip yra vedami šito
kie bankai. • Užgirta Phila- 
delphi j os\ Praducers ’ aiid 
'Cohsumers’ banka, Centrai 
Labor unijos įsteigta. Nu
tarta smarkiau organizuoti 
neorganizuotus . audėjus. 
Koncertą delegatams davė 
Philadelphijos streikuojan
tieji dažilninkai.

PARSIDUODA STU
DENTAS.

Chicago, III.—Lyd Charls- 
tcu, II linois universiteto stu
dentas parduoda save išti- 
£ierM inetams už $1.2.00. 
Pinigus nori gauti mokslui 
užbaigti. Sako pagatavas 
stoti, prie bile kokio darbo.

. fe
PAGELBA BESIMOKI- 

• NANTIEMS. ■
Washinęjton. — Kolumbo 

Vyčiai šiems metams pasky
rė $350.000 teikimui pagel
bos besimokinantiems. . Bus 
^remiami ypač besimokinan
tieji ex-kareiviai.

d.
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DARBO' KONFERENCI
JOS PLENAI PAS 

PREZIDENTĄ.
Washington. — Bedarbių 

reikalais prižadėtos konfe
rencijos "pienai jau pas prez. 
Hardingą? Tuos pienus iš
dirbo konferencijos sekreto
rius Hoover. Spėjama, kad 
prez. Harding konferenciją 
sušauks rugsėjo 26. Tarpe 
žinomų konferencijos narių 
yra Samuel Gompers, Ame
rikos Darbo Federaci j os 
prezidentas, John L. Lewis, 
mainierių unijos preziden
tas ir Charles" M. Schwab, 
pirmsėdis Bethlehem Steel 
korporacijos. . ,

■ *
»«■

»■* __

lietuvių tarpininkų. Tur* (3 
būt . lordas Rdbėrt 
nuodugniai ištyrė Vilniaus fl 
klausimą ir budus, kuriaisGJ 
jį galima išspręsti ir nesenai J 
Genevoj išsireiškė, kad tai ’fl 
yra tarptautinis skandalas.) ;fl

• 4'jfl 

UŽDARĖ KOMUNISTŲ ,1 
LAIKRAŠTĮ, >1 

Berlin. — Komunistų lai-: J 
kraštis Rote Fahne, Raudo-' i 
noji Vėliava, tapo uždaryta • J 
vienai savaitei už tai, , kad į (1 
agitavo išdraskyti painaldas 
už kritusius karo metų. . ; i

NORI ATVYKTI 7 *' | 

ŠELIAPIN. -J
Washington. — Rusijos 

garsusi^ dainininkas 'Šelia-^l 
pini nori atvykti 
ir dainuoti naudai Rusuos^ 
badaujančių. Nežinia, at A* ? 
merikos valdžia duos jam 1 
leidimą atvykti. : , ]

i *

LENKIJA BtUTUi.
NEGALI SAU DUOTI 

RODOS.
■ Lond&n. — Lenkijos mi7 
nisterių kabinetas rezigna
vo dėl Lenkijos finansų su
irimo. Finansų ministeris 
SteČkųvski pirmutinis rezL 
gnavo pasakęs, kad negalįs 
duoti sau rodos.

Lenkijos konstitucija dar 
nevedama gyvenfman dėl lė
šų stokos ir dėl menko kre
dito. Kuomet Silezijos klau
simas buvo pavestas Tautų 
Lygai išspręsti, tai< lenkai 
dar labiau nuleido galvą, mes 
geriausia ko lenkai tikisi iš 
Tautų Lygos, tai kompromi
sinio Silezijos klausinio išri-

Savomis jėgomis lenkai 
nesitiki išbristi iš finansinio 
suirimo. Tariasi kviesti pa
tarėjus iš Francijos, Angli
jos ir .Suvienytų Valstijų.

LATVIJA IR ESTONIJA 
TAUTŲ LYGOS 

NARĖS.
Geneva, rūgs. 15. — Na

rių skaičius Tautų Lygos pa
didės iki 50, jei Tautų Ly
gos susirinkimas priims re
komendaciją politinio komi
teto, kurs uggyrė priimti 
Latviją ir Estoniją. Apli
kacijos Lietuvos ir Vengri
jos atidėtos, komitetas nuta
rė palaukti Hymanso ra
porto, kurs laukiamas pane- 
delyje, Vilniaus klausime.

(Prierašas: Iš šito aišku, 
kad Vilniaus klausimas dar 
neišrištas.'Pereitame “Dar
bininko” numeryje paskeL 
bėme Liet. Inf. Biuro prane
šimą Hymanso, tarpininko 
tarp lietuvių lenkų;’ - in- 
teiktas projektas lietuvių 
nepriimtas ir rengėsi inteik- 
ti savo kontrprojektą. Tuo 
tarpu New York Times 
skelbia iš Genevos žinią, būk 
senasis užginčytas gandas a- 
pie sudarymą dviejų Lietu
vą esąs teisingas. Viršuje 
paduotoji žinia parodo, kad 
gandas nepamatuotas. Tą 
pat dieną, t. y. rugpj. 13 ir 
Christian Science Monitor 
turėjo ilgoką žinutę apie 
Vilnių. Toji žinia šitaip 
skamba: “Viskas rodo tą, 
kad ilgai užsitęsusis lenkų- 
lietuvių ginčas dėl Vilniaus 
greit baigsis. Buvusis Bel
gijos užsienio reikalų minis- 
teris Hymans, kurs vardu 
Tautų Lygos tarpininkauja 
tarp lenkų ir lietuviij, pasiū
lė projektą kurs dar lietu
vių nepriimtas, bet-po kai- 
kurių pataisų galės būti pa
matu deryboms. Hymanso 
dokumentas prasideda: Len
kija ir Lietuva pripažįsta 
savo neprigulmybę ir suve
renitetą____” Jei Hymans
vietoj kalbant bendrai, iš
reiškęs Lietuvos neprigul
mybę ir suverenitetą, tai vi- 
ša byla būt galėjus pabaig
ta į keleĄ valandų, - Lietu
vių akyse, nešnekant jau a- 
pie spaudos balsus Europos 
ir Anglijos,* pasirašymas ši
to dokumento reikštų sutei
kimą labai mažos tikros nė- 
prigulmybės Lietuvai.

Anglijos diplomatiniuose 
rateliuose girdisi balsų, būk 
Hymans nėra laisvas nuo 
francūzų intakos. Anglams 
nepatinka, kad Lietuva bū
tų padalinta į du kantonu.

Lyga nelabai buvo laimin
gi! išrinkus Hymausą lenkų-

FRANCITA RAGINA 
KĄRAN.

Ryga. — Rusijos bolševi
kų žinių-biuras skelbia turįs 
tikrų,’ autentiškų ir patvir
tintų prirod judų, kad Fran
cijos ambasadorius rugpj. 3 
d. inteikęs Varšavoj Lenki
jos valdžiai'notą su patari
mu kartu su Rumunija pa
sinaudoti Rusijos badu. Pa
tarė nedaryti'ąu Rusija ee- 
remonijij ir suerzinti ją prie 
karo. Francija prie to karo 
prisidėsianti; "Rumunija ir 
Lenkija priėmusio^ Franci
jos pasiūlymą. Kartu Fran
cija įsakė Lenkijai sustab
dyti demobilizaciją ir paves- 
U savo 
rinei misijai.

Lenkija pagatava nusi
leisti vokiečiams Silezijos, 
klausime, jei Vokietija pasi
žadės rusų-lenkų kare būti 
neutrale.

(Jei tas teisybė, tai Lenki
ja ir Vilniaus klausime bus 
nuolaidesnė. Akyveizdoj ka
ro su bolševikais lenkai Su
valkijoj užpereitą pavasarį 
pasirašė sutartį, kuria pri
pažįsta Vilnių Lietuvai).

—*---------------- -

RUSIJA GRŪMOJA , 
LENKIJAI.

Byga. — Čičerin Rusijos 
užsienio reikalų ministeris, 
pasiuntė naują notą‘Lenki
jai, reikšdamas protestą už 
laikymą savo šalyje gen. Sa- 
vinkovo, anti-bolševikų va
do. Priminė, kad suderėtų 
Rygos konferencijoj 30.000.- 
000 auksinių rublių Lenkija 
negaus. Iš Kievo praneša
ma, kad Savinkovo ir Pet- 
luros agentai sunaiknę trau
kinį iš .61 vagonų su maistu. 
Savinkdv rengias sukilimą 
prieš bolševikų, valdžią. ‘To
dėl bolševikų valdžia sako 
Lenkijai,, ar pažadėtą auk
są duosimą tam, kad juo ga
lėtum finansuoti mūsų prie
šininką.-

* 1

PAŠĖLTA RUSIJAI. . ■ 1 
Py g a..— Amerikos Šelpi- 

mo administracija patenkin- j 
ta Rusijos sovietų valdžios 
pastangomis gabenti Ameri- *. i 
kos maistą Rusijos badftn* « 
jantiems. Vien iš Rygos jau,* 
išgabenta Rusijon 25.502 to- * 1 
nos maisto. Tais-produk- 
tais galima bus ismaitintiyf 
tris savaites vieną milijoną ‘ .į 
•vaikų. - ’ į

MAIŠTŲ MAIŠTAS- A?, i 
: INDIJOJ. / .J

LondQn. — Indijoj šešiuo- J 
se distriktudse įvesta karo | 
stovis. Malobaros distrikte | 
eina pats didysis bruzdeji- 
mas. Arti 1.000.000 mąho- v J 
metonų ,kurie jau seniau | 
prieš Angliją statydavosi, 
dabar eina atviron kovoti* 
Bruzdėjimas prasidėjo,kųcę 
met valdžia pradėjo konfis^ 
kuoti kariniui peilius, 
nemažai buvo tarp žmonių..

GRAIKAI NENORI 
KARIAUTI.

Geneva. — Graikijos dele
gacijos nariai neoficialiai iš
sireiškė norį, kad Tautų. 
Lyga imtų tarpininkauti 
tarp Graikijos ir Turkijos.

1

PATARIA NETEKĖTI 
UŽ AMERIKONŲ.

Berlin. — Amerikos oku
pacinės armijos vyriausybė 
išleido persergėjimą vokie
tėms, kad jos netekėtų už 
Amerikos kareivių. Sako, 
kad kareivių alga permaža, 
kad pačią užlaikyti galėtų. - i . -- - •
REIKALAUJA IŠDUOTI 

MAIŠTININKUS.
Konstantinopolis. — Ali- 

jantų valdžios pareikalavo 
turkų valdžios išduoti visus 
maištininkus, kuriii stfokal- 
bis nesenai susektas. Alijan
tų atstovybės stropiai sau
gojamos, o tuo tarpu turkų 
nacijonalistų būklėse daro
ma kratos.

— ——t—

KALINTAI BANDO 
PABĖGTI.

Providence, B. I. — Iš 
North Providence kalėjimo 
trys kaliniai bandė pabėgti. 
Vienas tapo sunkiai sužeis
tas, kitu du lengvai sužeis
ti ir .sugrąžinti kalėjimam

ŽUVO ŠEŠI KAREIVIAI.
Paryžius, — šęši Ameri

kos okupacinės armijos ka; 
reiviai žuvo Vokietijoj va-

NUKOVĖ BOSĄ.
Lotvelf, Mass.—Jose Sau- 

tes, atstatytas iš darbo iš 
darbo iš Gas Light Co.$ po 

kyklose mokytojauja 1.864 dviejų savaičių sugrįžęs nu- 
mokytojai, tarp jų 883 vy- šovė savo buvusį bC|są Mir žiuojant šarvuotu automobt-

Lietuvos pradedamose mo-

.’* -i*
b ' 
«

rai ir 981 panelė. 1 liu, kuriu trenkė traukinys, .chael F. Heathorman.
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PAKIETAI RUSIJON.
Washington. — Pašto De- 

partmentas skelbia, jog da
bar jau galima siųsti pakie- 
tus (parcel post) Rusijon. 
Ikšiol buvo galima siųsti tik 
laiškus.

SENATORIAI Į W. VA.
Washington. — Senato 

Darbo. Komisija išvažiavo į 
W .Virginiją pasimatyti "su 
angliakasiais ir šiaip gyven
tojais, kad sužinoti visų ne- 
ramumij priežastis.

<

h

U

PALIKO DIDELĮ 
TURTĄ.

Paterson, N.. J. — Gar
susis "Amerikos išradėjas 
Hewitt, Edisono draugas, 
nesenai miręs Paryžiuje pa
liko $1.000.000. Du trečda
liu tos sumos pąliko pačiai, 
bet jei ji ištekėtų, tai paskir
toji dalis būt skelta perpus.

KIEK FARMERIAI TU
RI AUTOMOBILIŲ.
Washington. — Cenzas 

1920’ metais parodė, kad 
30.7 nuoš. farmerių turi aun 
tomobilius, Išviso farmeriai 
turi 2.146.512 . automobilių. 
Telefonus turi 2.508.002 far
merių. Vienas iš kas 28 far
merių turi traktorių.
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258 AMERIKONŲ 
ISPANIJON.

Keta Orleans. — Laivu 
Cadiz išplaukė į Barceloną 
258 Amerikos vyrai stoti Is
panijos armi j on ir paskui 
kariauti prieš maurus Afri
koje Važiuoja ypač dėlto, 
kad nesuranda darbo*

KONFERENCIJA NE
ĮVYKS.

Lond&p. — Airijos 
nytoji taikos konferencija 
neįvyks. Bet derybos tėbei- 
na. Mat Anglijos ministe- 
rių~kabinetas nutarė kviet* 3 
ti Airijos atšovus į i&lkę* 
konferenciją, bet su >3
kad Airija neatsiskirs nuo 
Anglijos. Tai Airijos 
zidontas pe Valerą atšakoj 
kad Airija siųs atstovus į 
konferenciją, kaipo neprįS 
gulminga Šalis. Tai ArįHM 
ja dėlto ir atšaukė konfereaaįįj
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įBy KELIAS.

•z.
A*

“Darbininko” ' numeryje 
kalbama apie bolševikines 
Lietuvos profesines Sąjun
gos bankrutą. Sakoma^ kad 
ji nuo pat įsikūrimo ligŠibl 
savo tikslo ne mąžiausiu na
go juodumu 'nepasieke.

taipkpąt nu- 
rodo, kad Klaipedos'krąšto 
paskyrimas prezidentu Dr. 
•ŠteputaiČio yrą svęikintį- 
nas.Tai ženklas, kad “Į 
Klaipėdą artinamės.”

- 4 —-—-———-—r
^Pavasaris” Lietuvos 

jaunimo pavasariifmkų or
ganas, dabar yrą pavęiks- 
luotas ir pilnas smagią, jau- 
nimui tinkamų, raštolių — 
eilių, ąpysakaičiij, apie jau
nimo darbuotę.

biriukams, sudaryti tokias 
sąlygas, kad pos mus dykau
jančių, spekulintų ir šiaip 
visokių žmoprif gyvenančių 
$ kapitalo, M rentų,v būtų 
kuomažiausU, bet kadxvisi 
dirbtų naudingą darbą, šiuo 
įt|vflgių mes matom kaip 
tik priešingą reiškinį bolše
vikųRusijoj: ten lokiui 
iurie dirbtų labai mažai — 
daugiauriį imrisarų? agita- 

v torių,.čekisto, tarybų pirmi-' 
’ ninku, sejpftorių, narių įr tt.

Ck ajškuy jrign dirba vienas, 
? a ne du, tai kad pagamini 
' tiek pat tūptų Vienam, reikia 
. dirbti dusyk tiek; gerovę gi 

gali sūtvert tiktai turtai, o 
toriai iš dangaus nekrinta* 
juos teikta $rigi
mūsiiiridavynys bus—-tvar
kyt gyveriw toW Wut 
kįd kįo drių^auria žmomų 
dirbtų, ir kad jų darbūs bū
tų kuoproduktingiausias. * 

Mes turim pavyt šiuo at
žvilgių užsienį, nes kitaip 
mes negalėsim nepriklauso
mai gyvuųt, mes pamaži su- 
vysim. Jeigu pas mus dirbs 
mažai kas ir darbas bus ne
produktingas, tai tas dar
bas bus labai brangus, ir tą
syk mes kaip įr dabar mate- 
riją pirksim iš užsienio, ūkio 
įrankius iš užsienio, baldus 
iš užsienio, knygas spausdin
tini užsieny — Ir galų gale 
ir mūši} darbininkai turės 
bėgt į užsienį. Prie to nori 
privesti įvairus socialistai ir 

• darhartinė*bolševikinė “Pro
fesinė” sąjunga.

Toliau yra svarbu, kad pa
gamintas turtas kapitalų pa
vidale neplauktų į užsienį. 
Taigi nekalbant apie tinka
mą reguliavimą prekyboj 
reikalinga J)us užkirst kelias 
šmugeliuot bankais ir įvai
riems Lietuvos piliečiams 
dėti savo pinigus į užsienio 
bankus. Mūši} turtas turi pa
silikti mūsų šalyje, keltį mū
sų šalies ūki, ir likti'mūs 
tautos globoje. ,

. Toliau darbininkų užda^ 
nys yra užkirsti kelią į* s 
riems nesotiems kapitaT* 
ms ir šmugelninkams 
— sukti visur be krašte

svetimų prakaitu užd 
turtą. Tam padės įv< 
progresyviniai mokė: 
prabangos (luksuso) itc 
niai ir kontrolė visų pelno į- 
monių ir verslų. Žmonių už
dirbti pinigai turi mti ne lė
bavimui, ne tranų vrisimui- 
si, bet turi būt sunaudoti ša-' 
lies ūkio statymui, naujų 
turtų gaminimui. Tik tokiu 
būdu šalis gali sveikai aug
ti, ir-mums, norintiems iš 
griuvėsių atsikelti, ant su
puvusios rusų dvasios naują 
gyvenimą pastatyti, būtinai 
reikalinga yra įvairius .ne
sveikus* tūlų piliečių įgei
džius suvaržyti ir nukreipi 
juos į .tinkamą vagą, kūria ei
dami mes galėtume sukurti 
savo tėvynės ir darbo žmonių 
gerovės tinkamą laipsnį.”

e V!.1. ’11111 \ ■■■ ■ r Ll.
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v‘ltaimo “Darbininkas,” 
Liėtūvos Darbo Federacijos 
organas, nurodo koks yra 
mūsų krikščionių darbinin- 
įų kelias. Nurodęs, ką'Ru
sijoj- davea bolševizmas. 
“Darbininkas” šitaip rašo: 

į •-

. “Mūsą kelias yra — d*r 
biriukų kovos už savo būvį 
kelias. Mes netikini, kad vie
na kregždė padarytų pavasa-

- rį - taigi netikim, kad kokios 
' nors vienos šalies darbirin-

. kąi, juo labiau Lietuvos dar- 
^/binmkai, sukurtų naujas e- 
>.. konominio' gyveninio f or- 
/ į mas. Kuomet tų šalių dar- 
jbininkai, kur jie yra ir skai- 

r-tlingi ir susipratę, kaip An-
• glijos, Vokietijos, nedaro 
“ $aš save kokios nors naujos

• tvarkos, tai pas mus skelb
ti kokį nors revoliucinį pef- 

/ versmą — būtų noras išmau
dyti minias kraujuose, pabūt 

‘. bent vieną dieną komisarų. 
Susipratę darbininkai nėkuo- 
met nelys į tas siųstas. Vi
ii susipratę darbininkai, ku- 
rie telkiasi apie Darbo Fede-

• racijų, mūsų pasaulyje, o ne 
išsvajotam pasaulyje, sten-

-: .giasi išsikovoti sau žmoriš- 
kas gyvenimo sųlygas. Mū- 
4ų tikslas yra įstatymdavys- 

. tę pąkreipt į tokias vagas, 
kad darbo žmonėms būtų už-

• tikrinta kiek galima didšsnė 
gerovė, būtų suteiktos visos 
laisvės, bet kad kartu su tuo 
kiltų— plėstūsi mūsų ekono
minis gyvenimas; nes tik

j. tuomet/ kuomet mūsų pra- 
monė pakils, kuomet mūsų 

•ūkis klestės, tik tuomet ga
lės būt ir darbininkams ti
krai gera gyventi. Ekono- 
mistų buvo apskaityta, kad 
prieš karų Rusijos darbinin- 
kas, nors būtų visų uždarbį 

;einęs į savo rankas, vadina
si darbdavys nebūtų ėmęs jo 
uždarbio dalį į savo kišenį, 

vistiek būtų išėję, kad A- 
‘mri'iko's darbininkas fųkti- 

, nai būtų uždirbęs tris kartus 
^ daugiau, nors ten fabrikan- 

tUA dažnai pusė gryno pelno 
paima savo naudai. Taip yra 
dėl to, kad Amerikoj pramo- 

labai augštai, Ru-
- gį stovėjo visai $emąi. 
itriįį įr mums, jeigu norim, 
kad. darbininko, uždarbis

/ ^sųiig tiaros savo vertės J bū- 
’ tų aųgstas, kackmūsų gerove 

pakiltų, irikalinga, kad nul- 
aų pririionė, mūsų Šalies ū- 

' Ma kuo' aųgšeimisią pakiltų. 
Šiandien mūsų ūkis yra mer- 

. dėjįmft stovyje. Kad jį pake- 
lūs, bent iš pradžių mums 
reikia įtempti jėgas. Rei’ka-1 
liūgas yra iūtendvus produk- 
ttog&ą darbas. Karto su ša- 

prigimties turtais dur
ta skaitosi antru šalies tor- ’ 
to*- Užtat mūsų uždavinys 

» yru - ’ . .
vyste, kuri būtų priauki toisiiną b

i 
e 

>ąlo- ir paskui vėjais ti

f
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mpeKUej. Pirmūnui*! I4«tnvlų.aerb. kun. P. luuuknaa iikeljavo
■namon. Publika diko nuliūdus. 
Prakalbą vedėjas šaukia kad ritu 
užsirašyti bopV Vięuas iš publi
kos Žako: “Parodyk kelią, pirmą 
pats užsirašyk.” kuomet vedėjas 
atšauna; “Tu neturi bono, tai ty
lėk.” Bet tas vaikinas turėjo bo- 
ną gž / Pasirodo, kad sto-
įt jgs narys, ir prakąihų vedėjas, ne
žino kas tūri bonus pirkę. Bonų 
tą vakarą svetainėje užsirašė už 
$150,00.» žinoma, jei ne kalbėto- 4 
jaą, Ivaškevičius, tąi būtų už visą 

užsirašę, Mat žmonės įnir
šę ant A. Ivaškevičiaus nenorėjo 
jam garbės teikti. Manchesterie- 
čiai labai apgailestavo lyid Liet.

- Minija tokius kalbėtojus siuntinė
ja ir moka jięins pinigus ,o jie tik 
žmones supykdė-.. Mes manches- 
teriečiaį vis tiek savo kvotą iš- 
pildysime—išpirksime L. L. P. bo- 

: nų už $1,000.00.

Benasiugrojo Lietuvos himną. 
Tuomet prakalbų vedėjas P. Če-; 
kulia pęnrfatėgęrb.rktm. P.Da- 
nittną kalbėt. Kada pradėjo kal
bėt, tai vedėjas būdamas prie 
bobų, inirikp: “Tu palauk, až dar 
turiu kąlbėti.” Kalbėtojas turė
jo sustot. Sušauk^ ribą komite
tą aajt eatrafos vėl liepė kun. p, 
Daniūnui kalbėt, Gąrbv kalbėto
jai plačiai fF puikiai išdėstė fei- 
jįalingum pirkti bonus. Nprod& 
kad už tuos pinigus bus- geriau 
aprūpinti mūsų/ broliai Lietuvai 

ir tųomėHiė greičiau to- 
veiks'priešus lenkus. Ragino vi
sus .pirkti bonus ir išpildyti savo, 
kvotą. Žmonės jo kalba buv<r Ia* 
bai uigapėdititi) ką litidijo gau
sus plojimas. Benas vėl, sugro
jo smarkų torŠą< Aitras atsisto
jo kalbėti A. Ivaškevičius. Pasi
sakė, kad daug nesumislinęs ką 
kalbėti.^ Važiuodamas sū masina 
buvęs sustojęs ir nuėjęs j krūmus 
mąstyti ką pasakyt, bet moteris 
nedavusi ilgai anąstyti, pradėjus 
trūbyt' ir turėjęs važiuot. Matyt, 
•kad jam mažai rupi L. Paskola, 
bet tik pasipelnyti iš L. Misijom 
Savo kalboje, ne apie bonus kal
bėjo, bet nuvažiavo ant kunigų.

Sake, kad kun. Prapuolenio kny
goj rašoma, kad kunigai Vilniaus 
rėd. užlaiką’ kareiamas ir paleis
tuvių namus... Po kalbos kun. P. 
Daniūnas pareikalavo prirodyt 
faktais ir tą knygą parodyt, sa
kė: “AS dedu $100.00* įp ponas I- 
vaškevičius tiek dėk.” Pamatęs 
•Ivaškevičius^ kad'-tapo sugautas, 
pradėjo aiškintis, bet žmonės jo 
neklausė, bet reikalavo prirody
mų. Vienas hedievis pradėjo vi
sa gerkle Šaukt ant kunigų.' Tuo
met benas-sugriežė smarkų maršą, 
tai jis eidąmąs pęr svetainę kaip 
jautis bliovė. Kuomet benas su
stojo griežęs^ tai tas jaueįabalsis 
bedievis prięjo ir padavė savo 
ranką A. Ivaškevičiui, kad jis y- 
ra toks pat bedievis ir gerai mo
ka kunigus šmeižti. Toks tolų pa
žino ir susidraugavo.

Kilo * neramumas svetainėje.

KMUKĘ. | 

riėbegali nei kepnr&i nusiimti 
Tuja srity jo preeejiuolė/ kftiią iį 
triaa ąų virvute vedžiojasi jį prw-. 
lenkė,-nes ji gavuii centą visto** 
•męt toptūritę

Parapijos choras rengiasi įrie 
bažnytinio koncerto, kaip tik var
gonai bus pabaigta atnaujinti.

Moterya"rengtasi ’ prfe vaka'rie- 
nes, kuri įvyks pradžioje kito' 
menesio. - '

' - Mergaitė.
■ f i_: . i " >■ ■.- ■ ■■ ’ . '•
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ELIZABETB, J. 

Tėmykite!
Kas horM nusipirkti “Dai’bi- 

nįnką pavieniais numeriais arba 
užsiprenumeruoti^ tai' kreipkitės 
pas Praną Savicką, 112 Bond Bt. 
Laikraštis “Darbininkas.” paduo
da naujausias žinias’aple visas da
lis svieto, todėl jį kiekvienas ture-, 
tų skaityti. Norėdami prisirašy
ti prie LDS. ir-gi kreipkitės pas 

‘P. Savick^'Ydrš -paduotu adresu.
m; s.

f

»
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BMDGBPOtT, OOHįf. ,
Rugsejd 10 d. *pamm^imui 

užbaigimo'lietuvių vasarinas 
vaikų mokyklos buvo pareng
tas koncertas su eilems ir tta 
nolpgrife; bei jritria pamurgtoL 
mais. Dėl nedarbo žmonių ne- 
perdaugiausiai susirinko. Vai
kučiai savo užduotis atliko ga
na gerai. Malonu buvo girdėti 
ka^riŠ čia gimusi^ ir augusiu 
vaikučių lūptĮ skambėjo žodžiai 
apie mūsų ' tėvynę Lietuvą. 
Garbė tėvams kurie leidžia sa
vo vaikučius mokintis ..lietuvių 
kalbos. Senatvėje iŠ jų susilau
ks sau tinkamos paguodos.

, RugfS 11 d. Bažnytinis vaiku
čių choras turėjo išvažiavimų 
ant Kugeckų ūkės. Oras buvo 
gražus. Žmonių atsilankė ne
mažai. Tie patys vaikučiai už
ganėdino publiką atkartodami 
daineles ir eiles.

Lakštingala.
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“Karys” num. 34 cituoja 
“Gazetą Warszawskų,” kur 
sakoma: “Iš armijos bėga 
geriausi ąficieriąi, kiniuos 
armijos labui vertėtų sulai
kyti.” Bėgą dėl blogu ma- 
terialiij sąlygų. Tame pat 
“Kario” numeryje šaukia
ma prieš šokius “be galo.” 
Mat Lietuvos jaunimas šoka 
per kiauras naktis. Girdi bi
te kokioj salėj vaidinimui 
pasibaigus: prasideda, šo
kiai. Ir kas gyvas pradeda 
šokti. Valsai, žirafai, pol
kos, tustepai..\ ir vėl valsai, 
žirafai, polkos, tustepai... 
Pasidaro koks tai prakai- 
tųojaneiij kūnų bei jų dalių 
mišinys: akys žiba, lūpos 
šypsos, veidai tarsi pirtyje 
gausiai prakaituoja, kojos 
trypia. Kitas- sušilęs, it pe
lė, iš vandens ištraukta, įtū
žęs, užsispyręs nepraleidžia 
nei vieno šokio —"naudo j a- 

>Hproga. Tikrai ‘lietuviš
kas’ užsispyrimas!” Prie 
to įsigeriama stiprių gėra
lų. '

WESTVILLE,ILL. : 
‘ Rugsėjo' 11 d. buvo iškilmingos 

laidotuvės lietuvio kareivio, par
vežto-iš Fraiieijos, kuris jau išgu
lėjo Smetus po šaltą velėna. 4 
vai. tapo atlydėtas į šv. Petro ir 
Povilo- bažnyčią. Lydėjo daugy
bė kareiviu; kareiviai ir grabą ne
šė; mergaitės vytės nešė gėles; 
muzikantai lydėjo su gedulingais 
Iiimnais--ir maršais. Ant šv. Pet
ro ir Pov. par. kapinių tapo ati
duota paskutinis patarnavimas. 
Lai būna jam lengva šios šalies 
žemelė. /Tėvelis liko nuliūdęs. 
-Buvo keli išgamos, kurie šaipės, 
kraipęs bažnyčioj ir ant kapų, o 
vienas net su kepure stovėjo, kuo
met kareiviai pagarbą atidavė. 
Mamutė Lietuvoje gal gražiai iš
mokino elgtis, bet, čia “Keleivis” 
ir “monshinė” “apšvietė,” kad

♦

LAWREKCE, MASS.
Subatoje po pietų, rugsėjo 17 d. 

yra rengiamas tarptautiškas Išva
žiavimas. (oūting) ir atletų rung
tynės. Tas jvyks Riverside par
ke, Water St., Lavvrenee, Mass. 
Bus įvairūs atletiški žaislai. Pa
sižymėjusieji gaus geržs dovanas., 
Dalyvaus įvairių.^tautų atletai. 
Lietuviiį tauta bus Atstovaujama 
kelių gabių lietuvių atletų. Ita
lų benas suteiks koncertą; žin- 
geidaujantieji turėtų atsilankyti.

■ ■■ J

MANCHESTER, N. H.
Rugsėjo 11 d. L. L. Paskolos 

stotis parengė prakalbas, tikslu 
sukėlimo savo kvotos. Kalbėto
jais buvo gerb. kun., P. Daniūnas 
iš Nashua, N. H.‘ ir A. 'Ivaškevi
čius iš Bostono. Publikos buvo

K. Ž.
, * 

PRANEŠIMAS. X 
Pašto money orderiai išm

eluoti Kanadoje išmokėji
mui Suv, Valstijose yra iš
mokami pastose pilna suma 
koki pažymėta ant money ' 
orderio. Negali būti išmo
kama mažiau dėlei z pinigų 
skirtumo tarpe šios šalies ir 
Kanados. Žinios gaunamos, , 
kad laiks nuo laiko išmokė- 
tojai money orderių bile 
paštpse arba bankose arba 
priVatiškose įstaigose atsiro- 
kuoja dalį dėl išmainymo 
Kanados money orderių, 
skirtumą piniginio kurso* 
bankose.- Ta’žinia prašoma 
koplačiausia paskleisti^ kad 
Kanados Pašto money orde
riai bus išmokami pastose, 
ant kurios išduotas ant Jvl 
pažymėta suma.

Nebūk ilgai nuliūdęs, nes 
susirgsi,

tą 
ūs

1-

“Lietuvos Ūkininko” num. 
34 korespondencijoje iš A- 
merikos pasakyta: “Ameri- 
kos/lietuvįai jau jaučia, kad 
gerb. Vileišio nėra Ameriko
je. Ypatingai tas jaučiamu 
spaudoje.” Tai teisybė pa
sakyta. Vileišiui išvažiavus, 
■Lietuvos atstovybe/1 atsisto
jo į prideramą sau vietą. 
■Dabartimi3 atstovas nelei
džia erzinančių ir ergelius 
keliančių epistoli jų, kaip Vi
leišiskad darydavo.

■ ____e

r '

Kauno ' “Darbininkas,” 
Lietuvos Darbo KederacL 
jos organas sušuko: “Val
džia —- atgauk Vilnių?’ Ne
rodoma, jog kuomet Tauto 
Lyga imsis rišti Silezijos 
klausima ta patogiausiasA

< *•
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-kortu ra iftatj-mdn- laikas paėsti Vilniaus ldau.-
T ...»-I .-1...... _1_...1.2 .1-^. «?*«» no+išspręsti. Taihe pat
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. Rugsėjo 16 d. laivu Ara- 
bie New
Martynas Yčas,
Garlaivių Bendrovės reika
lais.

Rusijos valdžia gali 
džiaugtis, kad Lietuvoj, A- 

• menkoj ir kitur, iš kur da
bar jai pašelpa eina, neįves
ta “darbininkiška” valdžia.

%

M. YČAS AMERIKOJE.
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Yorkan atvyko 
Lietuvių

“Tėvynės Sargas” savai
tinis, krikščionių 4emokra- 
tų partijos paveiksluotas or
ganas num. 35 aprašo.Lietu
vių Katalikų Mokytojų Są
jungos suvažiavimą. Be ki
to ko suvažiavime pripažin
tas-“būtinas reikalas katali
kams «veikliau dalyvauti 
.švietimo reikaluose.”

' RENGIA LIETUVOS VYČIU 27-TOS KUOPOS CHORAS
.. Po vadovyste P. M. KALIŪNO

A
(

AMERIKOS LIETUVIŲ ’■ 
PREKYBOS B-VĖS 
LAKŪNAI RYGOJE.

* v . 1

• Prekybos Bendroves la
kūnai, liepos 19 d., demoiis- 
trųodami savo orlaivių prąk- 
tiškuma^ siu'ėngė jpasivaži- 
Uejimą oru vietos laįkrašti- 
ninkains ir šiaip interesan
tams. Surengtoje vė]|ąu va
karienėj amerikiečiai supa- * 
žino svečius —Latvius su 
bendroves uždaviniais.Spau- 
dos atsiliepimai rado latvių 
visuomenes susiinteresavi-

«.■ X

hūą. ‘
L * (Kauno “Laisve”)

Vincentui, Philadelphia, Ra.
Kadinlgi toks pat rašinėlis tilpo 
“Garse,” tai Tamstos šį sykį ne
dėsime.J
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bogXm, iow
;, •* y«^n- L. -K. K
, t. 4iį*erikojer tarife visiems imošir- 

dę ačitlį kurie išgirdo Am. Moks- 
leivŲoe atsišaukimo, balsą ir ne- 
atiakŠ mano prašymo, ir - savo 
centais pąrčmė mtUų neturtingą 
mokrieivię organizaci ją 4r didžiai

, Stiprino mūsą
Iety j” Atsiprašau geradiiriuę įr 
prietelius, kad suvėlavau pa
skelbti aukas
už tat meldžiu man atleista

Štai ątjfcotieji yr^misą J*. R. 
X MoksUivijos Amerikoje-^rnė- 
^jai ir prieteliai, kurie ištiesė pa- 

. geibo* ranką ir aukavo stilių ša- 
VOpŽgslęik

'Šv; Kazimiero dr-stė --- $25. Ji 
pirmųtįnė ištiese savo pagalbos 
ranką. Šv, Kazimiero dr-stė, 
Sioux City, yra didžiausia ir tur
tingiausia iš visų draugijų, taip
gi ir duosniausia iš visų. Ji pir-

«' 111 "'Z
purtijos žmogus, kaipkadjū% bet 
>ei ką priešingą pasakysiu savo 
kalbrje, dovanokiteiniin.'.. ” 

- ' “Aš esu paskirtas L. Misijos 
pas jus L. L. P. boW reikalais” 
ir tfc * * ■ ’

Teisingai Ir pasakė, kad esu ne
prisirengęs, nes- jo kalboje buvo. 
4au^ trūkumų: . ;

• Vieno neužbaigęs aiškinti, kitą 
griebėsi ir‘ daug vartojo iieiieiut 
ydškų žodžių. 'Matyti iš jo kalbos, 
?ka(L jis yra jnažo mokslo. * . -

Labiau jam sekėsi »kritikuoti, 
taigi ir rėžė, Teko daugiausiai 
ponams už jli baudžiavos įvedimą, 
■paskui vyskupams ir kunigams,i paskirtą kvętą sfl,OOO, nesGužda-

, PaBBIHIKKXB
irt*

bravorus, karčiamas ir paleistu- no ■mums. Jei mes pernai lęl $7, 
vię namus...” Jr puMą jo pa«a- 
koįimę niekas jeną neboja. Pt- vaW, Mžįmėt tą $1,000-dar 
Žiūrėjo j kun. Daniūną kurs ant 
estrados gedėjo, jis. truputį suBi- 
jtg>k®l pažvelgiu į ięiįtęę^ 
rioą .vienai kitą žifirikhuiee kąl- 
bėjo: "Kokioje parapljoje kūpi- 
gai taip: įr ^aW paklausti

^$btebūjo gr knygutėje nebuvo 
paminėta kokioje vietoje arba 
koka kunigas tą. Visą užlaikyta- 
yoP*

. Išpeikęs visus, kurie jam nnnn. 
tinka,1 ėmė kalbėti apie bonus. 
“Mūs šiandien turite išplikti juma

ypač už IenįjŠkumą, Neužteko tą 
dar (mat žmones npplojo), tai & 
mę tvirtinti net ataikąę “Vilniaus 
red. kunigai, kaip ražo kun. Pra
puolenis savo knygutėje, užlaikė

rysim duris ir nei vieno neišleisi
me, kol nebus kvota išpirkta.”

i

JTas jo pasakymas mums visai 
nepatiko. Gal tokia prievarta 
bostoniečiams ir reikalinga, bet

Į.
j

> . i ę,

., kioje, koks jos vatoJastf kad ku- 
50G Urnų išpirkome be jokios p$e- nigai užlaiko bravorus, karčia- 

mas, o juk karčiamose girtuok
lystė ir paleistuvystė tik ir užaį- 

— Kunigas paklausė, o 
kam savo kalboje nAkeisi, kad 
kunigai užlaiko paleistuvystės įv 
staigas?” Žmonfs^pamatė, kad 
prispirtas p. Ivaškevičius atmainė 
savo tYirtinmją,. SmA be, leidimo 
pirinfarinkoj ^jn^ytls. Kad sulai
kius. publiką nuo ginčų, orkesttar 
užgriežė puikų maržą ir viskas ap
rimo. * Kunri panitinas attiaveM 
po su p, Ivaškevičium ir manches- 
teriečiais it skubinosi į stotį.

Moterys, išėję i» salės viena lu
tos klausė: iš kur tas socijalistas? 
Peikti tai jis moka, o parodyti 
kur taip buvo ir negali. Tarėsi 

I daugiau į tokias prakalbas nebei- 
knygutėje-—(iš vietų balsas: ko- ti ir vaikę nebeleisti. 'Barėsi ant

Į^eičiąu'išpirkšąne; ’' '
, Taip ir užbaigė savo nępriMmg- Taiko?7 > 
tą prakalbą. »

4.

Dar kalbėtojas nenulipo nuo 
scenoa, # moterys jau nerimauja, 
nori klupti; keltie kunigai kar
damas laiko; bet pamatęs kun. 
Daniūiiasį £&&& pa
prašė; patylome balso vedėk* ir 
manadgiai paklaųsė p, Ivaškevi
čiaus ;,“Kokioje kųygeįėjite at
radote panašias kunigų įstaigas ir 
jei prirūdysite lupa kat. kunigus 
lietuvius ar lenkęs Vilniaus rčd., 
kad jie užlaikė paleistuvių namą, 
duosiu $100,00,”

Atsistojo jis pasiteisinti it f arė: 
“Aš skaičiau 'kun'. ‘Prapuelenio

........ ..... .......... j- ' ....... ‘U"-:
komiteto, kam jie tokį kvietę.

Gal jau jis pirmutinį ir pastų? 
finĮ sykį pas mus kalbėjo, pa
tariame ir kitoms kolonijoms jo 
nekviestų nes be iškalbos ir par
tijos žmogusMkaip jis pats pasa
kė prądžio jo. savo prakalbos, Mes 
ir be jo paskirtą kvotą*išpirkta
me.

— Vilnietį 
:—T—r' ■ > ,

‘ _ ■ t

*

BRIDGEPORT, CON&
LDS. 39 kp. mėnesinis suskinki 

Įvyks nedriToji 18 d, rūgs. 
-toj vietoj. Visi bariai malonėte pifr, W 
būti, nes-turime daug-svarbią roto* 
lą ftptritf* Atsiveskite Ir 
rią* . ■' • . .■'»**

| . . ■'

i .

vynesp tąip ir bažnyčios rėmime, 
taip ir kitę labdaringų darbų. Ji 
dėl tėvynės Lietuvos yra aukavusi 
šimtais. L. L. P. bonų turi pir
kusi už $100. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčiai yra aukavusi 
arti $400 pinigais ir stovylą šv. 
Kazimiero nupirko, parapijai pa
skolino $500 be jokių nuošimčių. 
Prie tokios garbingos draugys
tės reikia visiems vietiniams lie
tuviams priklausyti ir ją remti.

L A. L. R. K. M. S; 24 kp. — $20. 
■Nors si kp. jauna, dar nėra hie- 
Wtų kaip susiorganizavč, bet jau 

Tfc.ug pasidarbavo.
»Šv. Onos dr-stė — $10. Ji taip- 
gi daug darbuojasi kaip dėl tė
vynes Lietuvos taip ir dėl bažny- 
čio.

Adomas Juknis — $10. Jis Už
laiko grosėmę ant 1520 E. 5-th 
S t. P. A. Juknis pirmas ir ge
riausias yra rėmėjas, kaip vieti
nės par. taip tėvynės Lietuvos ir 
kitę gėrę darbų. Kad mūsų tau- 

'toje būtii daug tokių tėvynainių 
- kaip p. A. Juknis, nereikėt taip 

Am. moksleivijai skursti.

Sekantieji aukavo po $5.00: P. 
Laskauskas, J. Gražis, J. Kauspa- 
'das, J; Ptaakitis, A. Biržėtienė; 
po $3.00: V. Andviūnas, A. Mikė
nas ; po* $2.: S. Ūselis/ S. Siniona- 
vičius, K. Šūkis, A. Mockevičius,
J. Rasimas; po $1.00: J. Adamo
nio, J. Bulkevieius, A. Jančis, A. 
Kerbelis, P. Matulis, A. Skuja; 
po 50c.: A. Jodelis, A. Katinas, 
M. Bulotienė. Smulkiais — $3.;' 
iš viso $117.50. Pinigai $105.00 
pasiųsti buvusian L. R. K. M. Sei
man Chieagoje ir dabar $12.50 
centram

Visiems viršminėtiems priete-
• Jiams ir geradariams vardu L. R.

K. . M. S. Amerikoje ir 24-tos kp. 
tariu širdingą ačiū.

Moksleivis J. Zabulionis, 
311 Colley Avė., Sious City, Iowa.

t

/

X

11 " .11 ......... .......
Žemiau talpiname surašę knygtj gautoj iš Lietuvos. 

Į šį numerį visų nespėjome sutalpinti. Talpįsime kitame 
numeryje. - Skaitytojai teiksis pasiskubinti su užsaky
mais, nes gavome neperdidžiaęsia skaičių kiekvienas rū
šies ir todėl galime pritrukti. f

LDS. nariai nuo pažymėtos kataloginės kainos gaus 
nuolaidų 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio. Tai yrar 
pasirinkę už vieną dolerį mums moka 85 centus? Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. D. S. nariai gaus nuolaidą 25 
nuoš. arba 25 centus nuo dolerio. _ 1

Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidą lf) nuošimtį.

L. D. S. nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
nuolaidą 33 nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimtį.

Knygynams specialė nuolaida.
Su užsakymu siųskite ir pinigus čekiu arba money 

orderiu žemiau padėtu adresu:

.35

,25

.45

.75

.35

MANCHESTER, N. H.

Rugsėjo 11 d. L. L. P. Bonų 
skyrius surengė prakalbas, kad 
pusekmingiau išpildžius paskirtą 
nuims kvotą $1,000. Pakvietėme 
p. A. Ivaškevičių, kaipo įgaliotą 
Lietuvos Misijos N. Angį, apskr. 
Jis pas mus nebuvo niekad kalbė
jęs. Nutarėme " prašyti dar ir 
Nashua’os kleb. kun. P. Daniūną, 
nors jis pas mus daug sykių jau 
kalbėjo, bet jo prakalbos mums 
patikdavo,, P. F. Čekūtis prašė 
pirmiau pakalbėti p, A. Ivaškevi
čių, bet jis kas žin kodėl norėjo 
vėliaus kalbėti ir prašė kun. P. 
Daniūno pirma pradėti. Kun. Da- 
niūnas, kaip visuomet, taip ir šį 
sykį kalbėjo vien tik Lietuvos rei
kalais; prašė visų net ir moterų, 

* kurios Lietuvoje turi lygias tei
ses pirkti L. .bonus; gyrė Lietu
vos valdžią ir gabius jos diploma
tus, j r kad jie jokiu būdu nesu
tiks. Vilniaus ngeSto ir jo sričių 

- atiduoti lenkams. Baigdamas kal
bėti prašė visų, kad išklausytų 
Lietuvos balso ir jei pernai'išga- 

' Įėjote $7,500 išpirkti, tai dabar 
• kvotą $1.000 bo^ abejo nebus sun

ku, o pagalba Lietuvai bus didelė 
ir jums garbe, o kitoms liet, ko
lonijoms pavyztfis.

Vedėjas w paprašė /p. A. Ivaške
vičių pakalbėti. "Jis pradžioje 

.savo prakalbos teisinos, kad no-' 
t sąs prisirengęs; nedrąsiai išpulęn- 

1 gv& emt kribčtii uAfi esu neA0<

ALGEBROS UŽDAVINYNAS. I dalis. Sveikieji reiškimai, 
trupmenos, 1-jo laipsnio lygtys. Sutaisė Pr. Mašiotas..........

ALGEBROS UŽDAVINYNAS. \ II dalis: Laipsniai. Šaknys. 
Kvadratinės ir aukštesniųjų laipsniiį lygtys. Nelygybes, ne
apibrėžtosios lygtys, lygčių tyrimas. Progresijos ir loga
ritmai. Junginiai, Njutono binomas, ištęstinės trupmenos. 
Surinko Pr. Mašiotas. Pusi. 71.......... .................... ....................

APLINK BALTIJĄ. Kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten 
būti. Parašė Vaižgantas. Pusi. 96. Begalo įdomi ir nau
dinga knygutė...................................................................................

ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi
nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
Pusi. 139...................................................................................... .

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS.’ Vadovėlis aritmetikoj pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64. .. ?............................... ......

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- •' 
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. Mašiotas* 1921' m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam, išmokti gerai skaitliavimų..............

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai/ 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amęrfka, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Franfįkevičius. Kaunas, . • ...................

AUGALU FIZIOLOGIJA. Šioje knygoje aprašoma apie įvairius 
augalus. Parašė M, Stankevičius.’ Pusi, 134—1920. m. Su 
aug&lę paveikslais ............................    .75

AVINĖLIS NEKALTASIS. 4 veiksmrj komedija. Sulietuvino 
Aišbe. 1921, Pusi. 68. Naujausias veikalas ir tinka lošimui 
Lošia 5 vyrai ir 4 moters.........................  45

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS, yertė Kun. V. Za- 
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). H dalis 
(Naujieji Amžiai). Abi dalys .....................................................$1.00

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

.35

.35

$1.00
ICIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetę eilės. Pa

lankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karę pamarginifuuT Pusi. t190. ............... 1..

DAINŲ ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS ISTORIJOS. Parašė M. 
Biržiška. Vilnius, 1920 m. Pusi. 143. ...... *...»...............

DOGMATIKA. 'Mokykloms vadovėlis. Parašė Kun. K. Čibiras., 
Šioje knygoje plačiai išdėstoma Katalikų Bažnyčioj dogma. 
Įrodoma Katalikij Bažnyčios tiesos Šv. Raštu, Bažnyčios 
padavimais, protu. Vilnius, 1921 m. Pusi. 148............ r.t

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino 
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini- 

..mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais...*.,...$1.00
ETIKA. Parašė K. J. Skruodys. šioje knygoje skaitytojas ras 

; # nurodymus,, kuriais vaduotis savo elgimosi darbuose. 1920 
m. Pusi. 140. p**..

FARIZIEJAI. (Trijų veiksmų drama. Lošime dalyvauja 6 mo
terys ir 7 vyrai. Verte ,A.. Rucevičiu«r Kaimas, 1920 -*b.

■ Puri*. 64.

50

.65
/

.75

.75

.35

’ <*-•*
NEW

' / LD3. m3ne«lnl« mIrWd'’
man įvyks nedėliok M & mg* j 
jaus po pamaldų, M Andriejaus ba*> * 
nytlnėj salėj. VM nariabyra fetišu 
ml MMfcnlųtOtf W <W*
ką aptarti. . v f ,

- ' Varnei. -

OI0EKO, ILL\ U2 
EDš. 49-torf kumpos mėnea W ausi* 

rinkimas įvyks pimeŪClyje, 19 4.
8 valandą,, vakarę Antano parapi
jos svetainėje. Vįąi nariai Ir narės 
malonėldte pribūti paskirtu laikų. 
TaJp-gl atsiveskite Ir naują nąrią, 

KvleClaValifyėa.. V ’ • * *«
n I ..... ML1 ■ .■■■».»✓ -*

it -l - ■

tuo klausimu ir-gi esame labai užinteresuoti, Federacijos 
Kongresas nutarė steigti kiekvienoje parapijoje skautų aky- t 
rię. Kad geriau susipažinus su tos organizacijos tikslu^ • 
pravartu būtų perskaityti šį vadovėlį. Pusi. 99. Kaina tik *50’ ’ 

PUTINO RAŠTAI, Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai-
nys. I Tomas «..<•*,$1.00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. II Tomas.,...................... $1.00 •
Perkant abu tomu sykiu..................................... ..

RAMBYNO TĖVYNĖJE. Mažosios Lietuvos vaizdai, a) Gimi- 
nėsna; b) Ligi kaptj. Su paveikslais ir puikiais pagraži
nimais. Pusi. 64. ..

RELIGIJOS MOKYMO METODIKA,' Sutaisė K* J* Skruodys* 
Vilnius, 1920. Pusi. 157. f Šią knygą būtinai turėtų įsigy
ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymu arba katekiza- 
cija. Kama

RELIGIJŲ ISTORIJA. .Paraše K. I. SkruOdys. Vilnius, 1920 
m. Pusi. 266. Šį raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil
niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui ..........  .....$1.25

RYTŲ SVEČIAS. Keturveiksmė istorijos kronika: Parašė Ka
zys Puida. Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56.............................................................................. .35z

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais. Sutaisė Esmaitis. .35 
SENOVĖS ISTORIJOS APSAKIMĖLIAI. I dalis. Rytai. Grai-.

kija. Iš rusij kalbos vertė J. Jablonskytė. • Kalbos žiūrė- ■ 
jo St. DabuŠis. Kaujias, 1920 m. Pusi. 199...........................   ,75

SKAITYMAI. Lietuviij kalbos pamokoms. Sutaisė P. Klimas. > 
* Vilnius, 1921 m. Pusi. 294. ^Drūtais kietais, apdaaris.... .$1.25 •' 

STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodas. Parašą Kazys „ *
Bpida. 1920, ,’pusl. 60. Tinka lošimui^ Lošia 6 vyrai ir
2 moteri.......................<..................................    ,25

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų). Parašė A.
Rucevičius. Nušviečiama ųetoįimos mūsų praeities laikus- 
—spaudas uždraudimo laikus. Į?psL 116.' 1920 m.-...............

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. L'Skruodys. Vilnius, 1921 
m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi

pažinti su tarptautinėmis teisėmis/ Pusi. 119..................
TAUTOS GYVATA. FilesofiŠki-sociologiški aiškinimai. Bega

lo naudinga knyga. Paraše Vydūnas, 1920 m. Pusi. 152.
Kaina...................  ....$l?00

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašę Liudąs Gira.................... '.35
TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— . .

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

GYNIMAS. Pagal Kun. Schmitz’ą ir Kun. Bartynowskį, 
parašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi. 142. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos. .65

TRUMPA ARITMETIKOS pradedamojo mokslo metodika. Su
taisė M. Vasiliauskas. Pusi. 87................     z..............  .35

VAIKŲ ŽAISLAI. Trys vaikų komedijėlčs: 1) Ponia ir ponas
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija............. .• .20

VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui Antrasis leidimas. “Maža garbe svetimomis ■ -f 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti,” Kaunas, • -T 
192Į, pusi. 32Q. Kietais popiero apdarais ........................... $1.25

VARGŠAS TADAS. 2-jų vaizdij škicas. Vertė Trys. Tinka
mas veikaliukąs lošimui. Dalyvauja 2 moteri ir 2 vyru.
Kaunas. Pusi. 16. Didelio formato.............. .20

VASAROS/ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė.......... .45
VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS.

Iš rusij. kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1^21. Pusi. 95 
Ši knyga yra viena iš geresnių koperaeijoš literatūros kuri
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kope- 
racijos esmę. ................     .65

ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu
pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautę žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitę tautų .žaidimas, 
jiu gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75...........   .50

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

ŽYDRASIS .PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo pasaka. Ver
tė Jonukas. Išleido Marčiukas. Begalo puikus leidinys. 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis. ...............................

/

l. B. S. KUDPy SUSI
RINKIMAI.

Į' _ chicagcVill.
: LDS. 88 kp. mSneginls BtUdrfnUmaK 
įvyks neciėlioj, 18 d. rugsėjč, tuojaus 
po pamaldų Aulroa Vartų ; parapijoj 
svetainėje, 2323 W* 28 PI. Visi nariai 
malonėsit' susiekti ir naują, atslvęr 
a

k

*PF - 1 ' ."II. ' ' 1 '■ ■ - - •------------------- r---------- --------------------------- ---- ---------------^-7 ... :

GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi 
•79..»• • .w•....... ....

GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilutė. Telpa šie vaizde
liai: 1) _Kaip rudens 'lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai^ 
4) Miražai, 5) Prieš audrą, Pusi. 164—1921 m.......... ..

IŠ A. MICKEVIČIAUS RAŠTU. M. Biridžkos parinktieji teks
tai ir ję vertimai lietuvių kalbom Pusė lietuvių ir pusė len
kų kalba. Pusi. 247. Vilnius, 1921 m. Drūtais apdarais $1.QO 

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. 
Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė 
A. Musteikis. Kaunas. Pusi. 164. .........

JOlfD BILIŪNO RAŠTAI, Paveikslai, apysakos ir eiles. Til- 
zeje, 1913. I^usl. 143 .. •_>

Kaip ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo, pasa
kojimai. ' Parašė Pr. Mašiotas. Puiki knygelė pasiskaity
mui. StŲpaveiksIais. Pusk 44. ....................... ...................... ..

KELIONĖ APLINK PARULĮ PER 80 DIENŲ. Vertė J. Bal
čikonis, Knyga apdaryta puikiu spalvuotu viršeliu ir apart 
aprašymo kelionės .puošia dSr kiekvienos šalies paveikslai. 
Pusi. 228.............. . .................................../...................................*,.$1,50

KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 .15 
KOMEDIJOS^ Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė, Gegužis, • 

Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny
goje ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja*Sofija Čiurlio- 

xniene- (Kymantaitė). Pusi. 157. Švyturio B-vės leidinys.
KOOPERACIJA IR TAUTOS UŽDAVINIAI. Vertė iš Rusų 

kalbos P. Šalčius. Naudinga knyga užiiiteresuotiems ko- 
peraeijos reikalais. Pusi. 76. ........................................ ............

LAPKUS. Trijų veiksmų tragi-komedija. Sulietuvino E, Ru- 
seviičene. Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru. Kaunas, 

. 1920 in. Pusi. 56.............. 6.............................. .. ..............
LIETUVIŲ’KALBOS GRAMATIKA.' Sutaisė J. Damijonaitis.

Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin- 
• tis4 lietuvių kalbos. Pusi. 127. .............................  C......

LIETUVA Pavasarį Vasarą, Rudenį įr Žiemą. Parinktieji skai- 
tymėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Šutaisė'Liudas’^ra. Kaunas. Pusi. 124.....................

LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI. Parašė P. Klimas. Pusi. 170. 
Plačiai aprašoma apie senobės lietuvių giminių gyvenamą
sias vfetas, apie lietuvių kultūrą ir tt................ ......................

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

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

LIETUVOS'ISTORIJA LIGI LIUBLINO UNIJOS. I dalis. Iš 
rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Vilnius, 1920 m. Pūsi. 87.

LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA. Parašė M. 
Biržiška. Gana plačiai aprašoma senobės lietuvių dainę li
teratūra, net iš 16 ir 17 šimtmečio. Vlnius. Pusi. 119. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie teatrališ
ki veikalai; Žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. ..Pusi. 124. ............................. ...........................................

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

MEDŽIAGA LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMAI. Parašė Prof. 
- A. K. Niemi. Kalbos žiūrėjo St. Dabusis. Švietimo Minist.
Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Pusi. 127.............................75

MILDA, MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. Parašė Petras 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. ‘Viskas dėdasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje; Pusi. 67.

MOKSLO PASAKOS. Su 23‘piešinėliais. Paraše Pr. Mašiotas. > 
Kaunas, 1920m, Pusi. 56.'......................................   .35

MONOLOGAI,. Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Ši-' 
i mas oratorius 
MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo.

ICailnas, jmsl. 12.

MŪSŲ RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m. Parašė M. Biržiš
ka. 1920 m. Rusi; 112. ........................................ ..

MŪSŲ ŽINYNAS* Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei
džiamas kas 3-čįą mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 in. Jame 
randasi labai naddingų aprašymų apie Lietuvą ir it..........$1.00

MŪS MAŽINUSIEMS, MŪS MIELINUSIEMS. Parašė Pr. Ma
šiotas, Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais.......... .. .. ..................

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis. Ligi didžiosios Pran
cūzę revoliucijos. Vertė L. Noreika ir J. Pajaujis, Pusi. 
124. Kaina ................. ........................................ .T..65.

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vąnduo, Žeme. Parašė M. Stan
kevičius. Su įvairiais piešiniais. Pusl. 90.

PANČIAI* Teatrališkas veikalas. Tinka'lošimui. Lošime
dalyvauja 4 motery s ir 6 vyrai, ‘du pažu it karalienės pa
lydoves* 1920 m. Pusi* 45. * z. »<i*'

PASAKOS NEPASAKOS*, Mažiems pasiskaityti ir dideliems pa
siklausyti, Šu paveikslais* Parašė Pr. Mašiotai. Pusi. 38, . .25 

PASAKĖLES. Parašė Pr. Mašiotas. Labai puiki knygelerisu 
paveikslėliais. Kaunas, 1921 m. Puri*56. *

PILIEČIŲ AUKLĖJIMO SIŲKYKLA—SKAUTYBE, lOvritfę 
taKtę parašo Ganą plačiai a&

t k&mma apie ekaątua kr jų naudhgtim^ Mei a&eriHe&ri
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, “DARBININKAS”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
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v LDS. nariai siųsdami' užsakymus ant knygą adresuo
kite šiaip;
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L. D, S, CWl’Rm, Va® -niMuinrat,
- BOSTON 27/BiSSl
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PRASIDĖJO MOKSLAS.
Pereitą -seredą Bostone 

atsidarė mokyklos. Prade
damosiose mokyklose užsi- 

, registravo. 120.000 mokinių, 
daugiau, negu 

pernai. High Shoolese už- 
siregistravo 21.000* mokinių.

l' SUTIKO DIRBTI Už 
MAŽIAU.

* Pieno išvežiotąją unija bal
sai^ 342 prieš 229 nutarė priim
ti numažintą algą, Sutiko dir- 

,fiti už $38 savaitėj vietoj $40'.

BAIGIA PASVEIKTI.
JonasE. Karosas, L. Preky

bos B-vės darbininkas, kurs 
prieš porą savaičių buvd sune- 
galėjęs jau baigia pasveikti ir 
.netrukus vėl pradės ofise dir
bti.

NUSIŽUDĖ LIETUVAITĖ
So. Botonietė D. Moleikiutč 

Wašhingtone bandė nusižudyti 
ir mirtinai susižeidė. Apie tai 
gavo iš Washingtono žinią mo- 

< tina, giv. 108 Silver fet., So Bos
ton. D. Moleiltaitė yra gimus 
Įuietuvoj. Prieš tris metus Bos
tone įstojo įmuzikos kompani
ją. Paskutiniu laiku ji dalyva
vo Suv. Valstijų sostinės tea
truose ir ten bandė nusižudyti. 
Yra 19 metij amžfiaus.

Lietuva būtų vėl Rusijos geleži
niais verbos pančiais apkausty
ta, kad rusiška nagalka vėl* bū
tų dildoma ant lietuviu nugaros. 
Tai-gi broliai, ir sesutės, -kurie 
priklausote prie “Vienybės/’ ir 
kurių dar neužgesus! paskutinė 
lietuvystės kibirkštis, vietoj siun
ti Rūdijos kraugeringiem vadam, 
kurių 1‘malonę*’ "ir. mūsų broliai 
Lietuvoje gavo patirti, siųskite 
Lietuvoj vargdieniams, kurių_dar 
daug Lietuvoje rąndasi. Įsivaiz
dinkite kokį skausųią turėtų mo
tina, išgirdusi, kad jos vaiKeliai 
/ie jai siunČijt pagelbą, bet tiems 
kurie keli metai atgal aprubavo- 
jo .ją, išplėšė paskutinį maisto 
kąsnelį įr gal būtų ir gyvastį atė
mę, jei nebūtų lietuvių darbinin
kų išgyti.

Broliai katalikai, jūsų didžiu
ma priklauso — nesiduokite žyd- 
berniams .savęs skriausti; rinki
tės visi į susirinkimus ir užprotes
tuokite prieš tokį darbą. Jei jie 
nori Lietuvos priešus Šelpti, lai tą 
daro iš savo kišenių, o ne iš mū- 
sij sudėtų pinigų. Ne vienas iš 
jų išvažiuodamas iš Brightono, 
gyrėsi važiuojąs į “laimingąją” 
Rusiją, bet pasirodo, kad gyvena 
Lietuvoje ir džiaugiasi geru gyve
nimu, o čia būdamas visokiais žo
džiais ją keikė. Šiandien džiau
gias laiminga Lietuva.

Ten buvęs.

te, kelis dolerinius. 
Su pagarba.

A. Čepulis
Liet armijos Kareivis

i
■ <*

X

i *

SCENOS MYLĖTOJAMS.
• . • ■ . - f '»■

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

JONAS J. STOČKUS, 
Dunan IJocotioral School, 

Fall River, Mass.

I

APPENDICITIS.
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į E^ugsėjo (Sept.) 19-20-21, 
jer ‘ j

James Oliver Curriood ’s—
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Į “Dievo šalia ir * 
į^tyftaV*

savaitinis
HNYNAS.

Komedija—
“Einant per Rugius.”

&

KETV-PfiTN.-SUBATQJ g

Rugsėjo (Sėpt,) 22-2344, ®

• kauline Urederick— ? gi
į “Gylys FHekimo.” S

BROADWAY SAVAITINIS S
* * ŽINYNAS. Ž
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MOKINASI VEIKALUS.
L. Vyčiij 17 kp. paėmė mo

kintis šiuos veikalus: 1) “Gra
ži Mageliona” drama 4 aktų 
6-šių atidengimų. Šis veikalas 
paimtas iš Karaliaus ir provin. 
Grafo gyvenimo'. Yra milžiniš
kas bet nepaprastai gražus. 2) 
‘ ‘ Gegužinė, ’ ’ vieno veiksmo 
linksma komedija. 3) “Kupro
tas Oželis,” vieno veiksmo sma
gus vaizdelis, ką. tik “Darbi
ninko” Administracijos pert-ru- 
ktas iš Lietuvos. Gražus ir be- 
galo1 juokingas.

L. Vyčių 17 kp. smarkiai vei
kia. Greitu laiku mano tuos 
veikalus scenoj perstatyti.

SUSIRINKIMAS
Teatrališko skyriaus ir visų 

aktorių virš išvardytų veikalų 
įvyks nedė'lioj, tuoj po sumos, 
Vyčių kambariuose. Meldžia
me visų sueiti. Turėsime svar
bų pasitarimą.

Teat. Skyr, Nare.

BRIGHTON, MASS.
Skaudi naujiena dėl brolių ka

talikų, kurie priklauso prie lais
vųjų ‘ ‘ Vienybės. ’ ’ Rugsėjo 13 d., 
š. m. “Vienybės” mėnesiniame 
susirinkime buvo pakeltas klausi
mai apie Lietuvos reikalus ir pir
kimą L. bono. Tą prakilnų darbą 
bolševikai vadai atmetė šalin, nes 
jų tame susirinkime buvo didžiu
ma. Paniekinę savo sąžinės ir 
Tėvynės meilės jausmą patapo 
tautos išsigimėliais. Nors jie va
dinas liuosybės skelbėjais, bet sa
vo tautai tos liuosybės nepripa
žįsta. Kada vienas iš jų inešė pa
aukoti $100.00 žydeliui Trockini 
ir jo pasekėjams, tai visi suriko, 
“paaukuot.” Ir nutarė tą sumą 
iš kasos paaukoti. Prašė balso 
tame klausime ir nekurie tėvynai
niai, bet maršalka neleido kalbėt, 
kad nesugadintų žydiška biznio.

Tai-gi brangūs tėvynainiai, pri
klausantieji prie tos draugijos, ar 
-leisite save už nosies vedžioti Pil
sudskio, Žulikovskio ir Rusijos žy
delių agentams. Jūs sunkiai dar- 
bavotės ir mokėjote mokestis, 
kad daugiau padarius pinigų dėl 
savo naudoš arba savo tėvynės, o 

. dabar leisite, kad jie tuos pinigus 
atiduotų mūsų tėvynės priešams.

'Pasauliniam karui pasibaigus 
. Lietuvos varguolių darbininkų 

prašantis pagelbos balsas pasiekė 
mus. Ir jei mes nebūtumėm pa
skubėję su pagelba, daugelis naš
laičių ir senelių būtų badu mirę. 
Tuomet “Vienybė”
vargdienių prašymą,; nors daug 
sykiu buvo prašyta.
šiandien jų širdis tebėra suakme
nėjusį dėl savųjų, Jie nori kad

dIŠ LAIŠKO PRISIŲSTO J. 
LIUDVINAIOIUr.

Gerb. Tamsta!
Aš buvau išsiųstas iš pul

ko Kaunan kur pabaigiau mo
kytojų kursus. Dabar mokysiu 
karius. Kaunas, laikinoji sos
tini dabar pripildytas visokių 
valdžios, karo ir privačių įstai
gų. Butai čia labai brangūs ir 
reikia būt laimingų, kad jį greit 
gauti. Žmonių pribūna vis 
daugiau. Daug sugrįžta trem
tinių iš Rusijos ir taip žmonių 
suplaukia iš okupuotų kraštų. 
Daugelis iš jų nelietuvių ir ne
pageidaujamų. Yra daug baž
nyčių. Karo laikų, rusų staty
tas soboras, dabar vadinama 
Vytauto bažnyčia, netoli Vy
tauto kalno. Kaunas nors di
delis miestas, bet teturi tik ar
klio tramvajų. Gatvės pilnos 
žmonių. Laisvės Alėjoj kar
tais ir pereit sunku. Aš dabar 
bunu kaime, pafrontėj. Dar 
kol-kas dirbu raštinėj. Žmonės 
baigia nuiminėt nuo laukų ja
vus. Derlius šįmet geresnis 
negu vidutinis. Tamstos bus
tus laikraščius gavau, už ku
riuos esu širdingai dėkingas. 
Prašau ir toliau mūsų kareivių 
neužmiršti ir atsiųsti knygų, 
ypač moksliško turinio. Ne
užmirškite mūsų sunkiame pa
dėjime ir atsiųskite, jei galėsi-

i

GERBIAMA VISUMENE;
Šiuomi pranešame kad pilietis 

J. Aeus, A. J. Jacus; ir J. Bendo- 
raitis (Bendor) jau esą pertrau
kę ryšius su Atlaso Rūbų; Ben
drove, ir nuo 15-tos dienos Rug
sėjo jau nerėprezentuoja mumi; 
kas duos jiems orderius po tai 
•dienai, tai Atlaso Rūbų Bendrovė 
neatsako už juos.

ATLASO RŪBŲ BENDROVĖ, 
343 Broadway, 
South Boston, Mass.

Authorized by Board of Diree- 
tors„ September 8, 1921.

Per F. J. ŽUBIS, 
Secretary.

* - r

b

atmetė tų

Miityt ir

Daktaras <3k Harter, Vie- 
nna expertas daug aprašė a- 
pie appendicitis ir uždegimą 
vidurių, nors ta jau nėra 
nauja liga. Išaiškinus gali-1 
ma rasti kasdieninę gyveni
me priežastį slabnų vidurių. 
Ypač tie kurie gyvena"mies
tuose jiį viduriai yra silpni 
ir nereguleriški.

Kad apsisaugoti ir išveng
ti vidurių ligos, vartok Tri- 
ner’s Bitter Wine, tai yra 
griausi vaistai viduriams, 
jeigu nori gerą sveikatą tu
rėti. { o

Mr. Charles Cemey, Vine 
St.,. Mihvaukee, Wis., rug
pjūčio 14, 1921, mums se
kančiai parašė:

“Aš esu 65 metų, bet visi 
stebėsi kad-aš taip gerai at
rodau tiek metų turėdamas. 
Aš visada sakau, imk Tri- 
ner’s Bitter Wine taip kaip 
aš ir tu būsi sveikas.”

Tavo aptiekorius arba 
taip krautuvės turi visokių 
Triners gyduolių.

Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ašhland’ Avė., 
Chieago, III.

SALDŽIAUSIOS OIBDIBSV.JHZAUB 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MAS&

PIRM. —* Antanai Kmita!,
284 Fifth-St, Boston 27,:M&m. 

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

PROT. RAST. — Vincas Vaikšimriujs,
178 Bolton St, Boston 27, Mass, 

FIN, RAST. — Pranas Sinkevičius,
132 Bovbo St, Boston 27, Mara, 

KASIEIRnjg — Jurgb Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Masą 

MARŠALKA — Pranas Lukoėevičlus, 
406 B. 7-th St, Boston 27/Mass.

SUBirtaklmal laikomi kas pirmą ne- 
dėldlenj kiekvieno mėnesio 8 vaL po 
pietą Iv. Petro Bažnytinėj salėj, Sa 
.BimŪmu n’a—i

R
K

[K
HtSylvįą Breamer—-
® į “Nę Kaltas.”
g Drama—pabėgėlis nuo teisy-
S bes ir meilės. . -
Hh—------—---------- -----------—............
ut . ____ _____ _  ____

Prasideda nuo 7-tos ir tęsiasi iki U-tos vai, vakare. S
■Bt- -- ■ - į ■ _____________ _______ ___________________ _ ___________S

H BROADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON.
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. Komedija-—

“Beat it.” 
lVilliam S. Hari- I

<

i “The WhisUe.”

■4-

jDidŽUusi, GreiČiauai Pasaulyj 

tatai, launns. Apėjima* 
Su Kelei viais.

Tėn Yra Vietinis Agentas Jūsų Mleate 
• • *~Ar. netoli Jo. . *

| Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
Visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ

SAXONIA—RUGSĖJO 17
Oablįt S^ia -klesa. 1135.00

Taksų ?5.00,
Per Cherbourg Sauthampton 

Liverpaol ir Glasgov?
BERENGĄRIA
OARONIA .... 
OAMERONIA . 
ALRANFA ....

■»

*

«

■

h<t

OR. J. c. landžius!
(aiTMovai . i 

! Lmruvia | 
>Gydytoja0 ir CjBmmmS 
| Gydo aitrlaslrchronlikas llgsą l 
įyyUų/ motetą ir valką, EgzuaU e 
puola kraują, spjaudalus, Tlrau- j 
imą It tt. savo laboratorijoj/|8u- S 
? teikia patarimus laiškais kitur gį« 
įmenantiems. Adresas: ,

’ 5G6JBroaway, 
SouthBoston, MAS& 

į Kampa* G St, ir Broadway

V .

Vj

Ž-.

NEDALIOMIS DIDELIS KONCERTAS.

D. L. K. NBISTUOIO DR-JOS VAZ. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM; — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Maas. 

VICE-PIRM. — Juozas Bižokaa,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Ant Moclejunas,
450 M. 7th St, So. Boston, Mass. 

ITN. RAšT. —• Juozas Kavaliauskas, 
. 209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERrUS — Andriejus Zalleckas,
80T E. 9-th St, Šo. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodic
169 Bowen St, Bo. Boston, Masu. 

D. E. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus l^as pirmą nedėL 
fllsni kiekvieno mėnesio po No. 694 
WsšMntton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
vafcsrs. Ateidami drauge ir naują na
riu ra savim atsivssldt prie musą dr- 
los priralyH.

Posmertinės moka 5200.00. Paėelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.
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Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.
S. S. “MOUNT CARROLL” (naujas) ...Rugsėjo 29 
S. S. "BAYERN” (naujas) ........................... Spalio 6

Laivai iš New Yorko i^tapkia nuo
Pler No. 86, North River—gale vVeet 46-th Street. * 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cuxhaven su 
prityrusiais lietuvių perkalMtoialS. 275 avarnl baga- 
Waus leidžiama veltui Iki rubežiaus.

. Kajutes ai 2, 4 Ir 6 lovom ant visų Šių laivų. Spe
cialiai valgymui, sakymui ir sėdėjimui kambariai ir 

L visi pasivaikščiojimui dčnlai skiriami tiktai trečios 
klasės pasažleriams.
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Afi uasAtemBvrnv-jHiui v-itnira { unc uiuu . >»
Jį JULIUS ROTTENBERG, Ine, New England General P&as. Agent $

x 260 Hanover Sb, Boston, Mara.

I! IgBU fclasėc pasaMleriams* Jfis»
iį WITH Užsiregistravimui vietos rašykite Į bite agentą, arba WITBC
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AGENTAS VISŲ

7

KUNAŠAUSKAS
TIESUOTAS

GARLAIVINiy . 
uNuy

Agentūra Uždėta 
1910 in.

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotte/damą, 
Antwerpenų, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 
gentą.

G. KUNAŠAUSKAS XX
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
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Generališki agentai dėl CENTRALINES ir RYTINES EUROPOS 
North Gerinau Lloyd Bremen

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

» nuo laivo ant laivo.
POTOMAC..................................... Rugsėjo 22, Lapkričio 5 Ir Gruodžio 24
HŪDSON ................... •/..........................................Spalio 15 ir Gruodžio 3
I’RINCESS MATOIKA .........................................Spalio 22 ir Gruodžio 10

Iš NEW YORK’O į CHERBOURG—BRĘMEN.
AMERICA..................   Rugsėjo 28, Lapkričio 1 ir 29

GEORGE WASHINGTON ..........................Spalio 4, Lapkr. 8. Gruodžio 8
-...................—i—    ------------------------------------------------------ ■»

Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK CO., Ine., ROSEVELT STEAMSHIP CO., Ine. 
UNITED AMERICAN LINES, Ine.

ilanaging Operators for the. United Statės Sliipping Board

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Tiesi kelione į LIETUVA
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasldarbavom Idant musą 
pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtą keliauti Stačiai į Piliavą.

Lietuviai, važiuojanti | Plliavą, aplenkia Lenką juostą (Korldorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; Jokią vizą nereikia.

Susinėsimas ra Piltuvą tai yra nauja šaka musą regtiliariško susi- - 
nešimo su Hamburgu, Dunzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
Ir parankus kelias namon dasigoutl. * t

DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. LATVIA........ Rūgs. 21 II S. S* LITUANIA.. .Lapkr; 2
S. S. POLONI A.. .Spalio 19(| S. S. E STONI A... .Spalio S

Taip-gi naujas tiesioginis' kelias -tarpe
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIEAS, Kanada 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams, 
* i Kreipkitės prie mūsą agentų Jūsų mieste. >

i ’lTJtatf South Bo»tow> j!

DR. H. S. STONE 5
f AXHĮ$PjEOIAEt8TAa IĮ 
I 399a W. BROADWAY Į j 
(. VttAMvot: Nuo 9 t, 11d 7 w vale ®

......... .Rugsėjo 22 
«.,... .Rugsėjo 2<
T......... Rugsėjo 24
, •. •«• .Rugsėjo 2i

• «

».• • i

AK NAEIMIERO lt. A. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO, BOSTON, MASS,
PIRM, — jonas Pranaiti!,

624 E. 6th St, So. Boston, Masu. 
VICE-PIRM. — J .Andruliunas,

273 — 4-th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — V. J* Jakštas,

147 H St, Boston 27, Mass. 
BTN. RAŠT. — Juosite Juška,

Merycllff Academy 
Arlinghton Heigths, Mara

I2D. — Leonas Švagždi!,
111 Bowen St, So. Boston, Mara 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boštoū, Mara Ir . 

Antaną* Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Maus. 

MARŠALKA ~ Povilas Laučka,
BĮ Story St, So. Boston, Mass.

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės uuslrlnkimol laikomi kas 
mtrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. po 
jietą Bažnytinėj salėj ant 6 jt, So, 
Boston, Mara

<tV. JONO EV. BL. PAS ALPINES 
DR-STES VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. Žloba,
689 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

7ICE-PIRM. — P. Tulelkis,
180 Bowen St, So. Boston, Mana 

Dr-ja laiko Buslrlnklmua kas trečia 
ledeidlenį 2-ą vaL po pietą Bažnytinėj 

.Svetainėj.
PROT. RAŠT. — K. Litinis,

47 Vale St, So- Boston, Maus. 
FIN. RAŠT. — Karčiauskiene, ’

47 Valė St, So. Boston, Mara 
KASIERIŲS A. Naudžiūnas,

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

A

Bell Phoner Poplar 7545
ADOLPH F, STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
GRAĘORIUS 

1023 Mt. Vebnon St. 
PHILADELPHIA, PA.

PARSIDUODA-RAKANDAI
Delei dviejų kambarių už labai mažą 
kainą. Priežastis pardavimo — savi
ninkas greitu laiku išvažiuoja 1 Lietu
vą. Gali rakandus matyti vakarais.

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

DR. M J. JAKMAUH]
(Jaldmavičins) . I 

L 600 KAST BROADVAt S
MLBPHONa < ; Į

*6 ~

Tek 8a, Botam 270
DR. JOBN MttDONNEU, M. D. 
Galima susikalbėti ir Hetuvi/kai. 
Osnso Valutoos:

Rytais jk 9 vaL - 
Pa pietų ! Iki B thL

Vakarais nuo 6 ikl 9
536 Broadway, S. Boston

IFJ. KALINAUSKAS
I ADVOKATAS 1 
® 414 Broadway, j
| S. BOSTON 27 MASS.
g Tel. S. B. 0441. g
© Antros lubos—Viršuj L. P. B-v&s ffi 
| GYVENIMO VIETA: į
® 135 Rovve St., Auburndale, Mass. ffi 
» . Tel. W. Newton 101(J-*R. 2

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskima Arraiua, 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. K, 

17 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

femS DaJKKBTAS 
M M. V. PASEKS 

£Kaiparavičina) 
Laikinai pe¥0ė otyai 90 lfcę 

425 Bboadvay, So. Bostos, Mam, 
Oftro

Bmį » ttfitfiSO 1901 fr 
M ltBO-e Ir 0i®-e M M. 

Ofisas uždarytas subirtos va
karais ir nedaliomis.

Pirmos Klegos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass. 

(Prie Dorchęstęr St

REIKALINGOS MOTERYS ~~“
Kurioą turi patyrimus daryme gu-1 
miniij eeverykų. Taip-gi mergai-' 
lės nuo 18 iki 30 "m. kurios nori 
mokintis tą darbą. Atsišaukit šiuo 
adresu :Alood Rubber Company, 
Watertown, Mass.

-n

Reikalavimai
Reikalavimą kainos 2c. už žo- 

už kiekviena šylą,, I

Paieškau savo draugo Juozapo Sta- 
delninko. Paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apsk.. Mlguičiuną kaimo, Dus
meny parapijos. Kas apie jį žinote, ar 
jis pats atsišaukite sekančiu antrašu, 
nes turiu Svarbų reikalą.

JONAS DULKE,
17 Tremont St., Nonvood, Mass. •

PRANEŠIMAS*
JAUNAS LIETUVIS

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Atidarė savo ofisų po

No. 705 N. Main Street ant kampo 
Broad Street, Montello, Mass.

Tel. Brockton 5112-W.

A

Be jos mes negalime gyvenimų links
mai praleisti. Kada mes suscrgam yra - 
labai svarbu kad tuojau pas gerų ir 
prityrus! daktarą nueltumčra, kuris ži
no kaip sveikatą galima kuogreičlau- 
sial sugrąžinti.

. Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus ir juos laimingais pa
daro. \

Aš gydau knip naujas taip Ir užst- 
senėjusias ligas per daugeli metų ir 
mano prityrimus mlyte išmokino kaip 
knogreičiau$lal išvaryti ilgas ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą | 
trumpliius| laiką su lengvinusiu budu 
iv už mažiausią kalną.

Aš ŽINAU KAIP
Ir jnano ofisas yra pilnai aprūpintas 
su vjskuo ką tik reikalinga darbui. 
Talgk nežiūrint knip svarbi tavo liga 

arba kaip senai sergi ir nepaisant kiek kurtų buvai apviltas beteš
kant sveikatos. Aš esu pasirengęs tau parodyti ką galiu padaryti, Ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary- 

x tl taip kaip Ir šimtus kitų, kurie yra imt naujo kelio sveikatos ir ku- 
, rie bus sveiki taip knip turi būti. . . • '

Mano kainos pigios ir visiems prieinamas—Patarimui) clKOdu 
no UADnNCV Tremont Street, Boston, Mm 
U UiluŲilU™C L RifaisMajeatie Teatrą.
Oiiso w 9r. 81\ 36 y»
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