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. NUMUŠ AMAS.
J . - Rochester, Y^ — East- 

man Kodak dirbtuvėse nuo 
spalio 3 d. bus darbininkams 
algos numuštos iki 20 nuoš. 
, < f . . ‘
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. TYRINĖJA MINGO 
RIAUŠIŲ PRIE-. 

RASTIS.
Viaiaitison, W. Va.—Du 

senatorių, Kenyon ir $hort- 
ridge tyrinėja streiko riau
šių priežastis. . Jiedu dabar 
klausinėja anglekasių, gyve
nančių palapinėse po kal- 

* nūs. Daugel streikininkų 
gyvena palapinėse jau per 
keturiolika mėnesių. Pir- 

' miausiai buvo klausinėja
mas negras kunigas, 75 me
tų seniukas. Jis parodė sa- 
,vo.palapinės skylėtų stogų, 
sušaudytų Valstijos šerifų ar 
privatiškų sargų. Viduje, 
senukas su pasigyrimu pa
rodė senatoriams savo de
šimt mėnesių amžiaus kūdi
kį, gimusį ant plikos žemės.

’, Kitų palapinių' stogai taip 
pat buvo pilni skylių. Sena
toriai išgirdo daug nusis- 

f . teūdimųp kad jie nors ir
Ii uždirbti iki astuonių do
lerių dienoje, tečiau atimant 
išlaidas už instrumentus, di
namitų ir kitus dalykus, iš
eina tik po 3 dolerius. Kiti 
skundžias prieš taip vadina
mų “kasyklų sargų” sistemų 
ir jei kuris tik darbininkas 
prisirašo prie unijos tuoj aus 
esti išvaromas iš darbo. 
Daugel darbininkų uždary
ta į.kalėjimus be jokios kal
tės.
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UŽPUOLĖ FARMERĮ.
Providence, R. I.'—Du 

plėšiku užpuolė farmerį 
Monyan Budslewic.z (lenkų) 
daržinėj ant šieno.' Įvyko 
mūsis. Farmeris gavęs su 
geležine štanga per galvų tu
rėjo pasiduoti. Plėšikai iš
gavę *$300 pabėgo.

'V

New Yor$į;r~ tJŠ rytinių 
valstijų Į Lož Angeles spe
cialių trauAiu išvažiavo 
virš 400 bankįerių. Ten A- 
merikos bankieriai turės su
važiavimų. ;

«>

NELEIDO DEPOR
TUOTI.

New York. — Prezidentas 
Harding sulaikė deportavi
mų 300 ateivių. Armėnų kvo
ta jau buvo pripildyta ir pa
gal taisykles reikėjo juos 
deportuoti. Kadangi armė
nus būt reikėję deportuoti į 
Turkija, kur jie žudomi, 
tai prezidentas liepė jų ne
deportuoti.

ATVYKSTA AMERI
KON.

New York. — Maximilian 
Harden, garsusis Vokieti
jos laikraštininkas laivu 
George Washington atvyks
ta į Amerika. Čia jis pra- 
kalbininkaus apie Europos 
padėtį.

Nesusitaiko.
» ----------------------

NEGALI UŽMEGSTI I UŽGYNĖ PARODĄ. 
. KONFERENCIJĄ.

> London. — Anglija ir Ai
rija nedali užmegsti taikos 
konferencijos. Airija būti
nai varosi už tai, kad jos 
delegatai į konferencijų bū
tų priimti, kaipo neprigul- 
mingos tautos delegatai. O 
Anglija varosi prieš tai.
t •.

. NUSKENDO TĖVAS, JO 
DU VAIKU IŠSI 

GELBĖJO.
Ringe, N. H. — Eino J. 

Hurme su dviem vaikais 
plaukė.valtyje per ežerų pas 

' gimines. Beplaukiant norė
jo apsimainyti vietomis. Se
nas tėvas atsistojęs, neišlai
kė ir virto ant šono valties, 
kuri ir apsivožė. Tėvas nu- 
Mmndo, du vaiku išplaukė.

Chicago, III. — Ku Klux 
Klan paradai Chieagoj už
ginti. Apie tai paskelbė po
licijos viršininkas. Ku Klux 
Klan yra-prieškatalikiška, 
priešžydiška organizacija su 
slaptais įstatymais.

GAL NEATVAŽIUOS.
London. — Anglijos pre

mieras Lloyd George turbūt 
neatvyks į Washingtonę į 
nusiginklavimo konferenci
jų. Perdaug turi darbo 
namie.

PAKĖLĖ RANDAS. .
ffiestfield, Mass. — Įvyko 

visuotinas randų pakėlimas. 
Namų savininkai sako, kad 
randas reikėjo kelti dėlto, 
kad taksos pabrango.

NUKENTĖJO NUO 
AUDROS. • 

Halifax, N. S. — Jūrės 
baisi audra atsimušus į pa
krantes pridarė daug blė- 
dies. Nuo keletos hotelių 
nupūtė stogus. Elektros 
šviesa ir tfansportacija su
trukdyta. Daug mažų laivų 
nuskandinta arba pakrantėj 
sudaužyta. z

ATSIDARĖ ŲNIVĮERSL
' ‘i ' r TETAS. ~

Pekinas. — Atsidarė mil
žiniškas medicinos universi
tetas, įsteigtas Rockefellerio 
fondo lėšomis. Mokslas eis

<s 

angliškoj kalboj. Prie to u- 
niversiteto yra 14 ligoninių.

a v

EX-PREMIERAS 
APSIVEDĖ.

London. — Buvusis Grai
kijos premieras Venizelos 
apsivedė. Jaunavedis yra 57 
mėtų amžiaus, o nuotaj^ 47 
metų. Ketina atvykti įwkv. 
Valstijas.

ŽUVO TRYS.
Yonkers, N. Y. — Auto

mobilius nulėkė nuo pylimo 
ir iš jo pasažierių trys buvo 
užmušti, o 9 sužeisti.

SIŪLO ŠATO PLENĄ.
Berlin. —.Būrys Vokie

tijos- -bankininkų atsilankė 
pas kanclierių'-Wirth ir pra
nešė, jog galetū užstatyti ki
tose šalyse satfo turtus ir to
kiu būdu sukelti valdžiąi 
1.500.000.000 .auksinių mar
kių, Bet už tųi bankininkai 
nori, čdd. raidžia JtŠaukrę 
sumanytų mokesčių sistemų.

LĖNKAI SUĖMĖ ŠILINGĄ 
’ VILNIUJE

Washington, IX. 16 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu p. 
Stasys Šilingas buvusis Lietu
vos Tarybos pirmininkas, nors 
jis turėjo Pracuzų vizų, rugp
jūčio 24 d. tapo dviejų legio- 
ninkų suimtas Vilniuje, kur jis 
buvo asmeniškais reikalais iš
važiavęs su savo dukrele. P. 
Jonynas, kuriam buvo pavesta 
jo dukrelė, atidavė jų motinai. 
P. Šilingas yra daug pasidar
bavęs Lietuvos kuriamęjam 
darbe nuo'1918 m. iki Steigia
mojo Seimo išrinkimui, virš me
tu būdamas Lietuvos Valstybės 
Tarybos pirmininku.

KOKIŲ PRIEMONIŲ LEN
KAI GRIEBIASI VILNIUJE.

Washington, IX. 15 d. (Liet. 
Inf* Biuras) Kaip Lietuvos In-

formacijų Biuras buvo ankš
čiau pranešęs lenkai Vilniuje 
verčia valdininkus prisiekti iš
tikimybę lenkų Respublikai 
(U.) Dabar einąs Kaune lietu
vių laikraštis lenkų kalba “Li- 
twa” paduoda tos priesaikos te
kstų. Jisai išverktas lietuvių 
kalbon skamba taip:

“Tarybos priesaika.
Priesiekiu Visagaliui Vieš
pačiui Dievui, kad man pas
kirtoje valdiškosios tarny
bos vietoje, savo veikimo sri
tyje visomis pajiegomis pri
sidėsiu prie sutvirtinimo len
ki} Respublikos (sic! L. L 
B.) laisvės, nepriklausomy
bės ir galybes, irkuriai vi
suomet šitikimai tarnausiu, 
visus krašto piliečius lygiais 
skaitydamas, įstatymų nuro
dymų budriai dabosiu, savo 
tarnybos pareigas pildysiu 
atsidavęs ir sąžiningai, savo’ 
viršininkų. įsakymus pildy-

r

Om-aha, Neb. — Moteris 
Earl M. Rowray,. 41 metų 
amžiaus, pagimdė 22-rų kū
dikį. Ji ištekėjo būdama 14 
metų amžiaus, o pirmo kūdi
kio sulaukė 17 m«ėų am
žiaus būdama. Su pirmu vy
ru turėjo 20 vaikų, o dabar 
ketvirti metai gyvena su 
antru, kurs yra 20 metų jau
nesnis už jų .

----------------------------- S— « 

BAISI VAIKŲ PADĖTIS
Maskva. — Orenburgo gu

bernijoj vaikus palietė bai
sesnė rykštė negu Erodo 
kardas. Iš Orenburgo atvy-

. ko Maskvon viena valdinin-

- - -į >
• * * ' • . . • I

kė, pranešė apie baisių pa
dėtį ir reikalavo maisto ir 
drabužių. Maskvoj gavusi 
kiek ten bovelninių drabu
žių, bet tais negalima bus 
prideramai aprėdyti šaltoj 
žiemoj, kuri jau ten prasiu 
deda. O maisto, tai nei kiek 
negavo.

MORGAN LAKIOJA 
ORLAIVIU.

Rymas. — Orlaiviu atlen
kė Morgan, garsusis Ame
rikos milijonierius. Prieš 
10 diemj jis apleido Londo
nu ir orlaiviu aplankė įvai
rius Europos kraštus.

MILIJONIERIUS — 
ELGETA.

Detroit, Mieli. — Iš Mon
tanos atvyko vienas milijo
nierius pasikalbėti 311 Kor
du. Fronto kotelyje, besėdė
damas ėmė snausti ir užmi
go, o jo skrybėlė nukrito. 
Kuomet atsikėlė, tai skry
bėlėj rado $3.65. Mat žmo
nės pamanė, kad tai elgetos 
esama ir dėjo mezliavų.

REIKALAUJA SUSI
VIENIJIMO SU 

VOKIETIJA.
Vienna. — Buvo suruoš2 

ta milžiniška demonstracija. 
Buvo pasmerkta taikos su
tartis, kuri užgina Austri
jai jungtis su Vokietija. 
Reikalauta, kad tuoj, būt 
leista Austrijai jungtis su 
Vokietija.

dus. Dabar girdi jis nesilai
kęs prižado. Tai už tai nu
sprendus areštydinti vyrę 
ir tris kartus jau buvo areš
tavus.

SVEČIUOSE PAS 
KARALIŲ.

Kopenhagen. Danijos

NAUJA BEVIELIO TELE
GRAFO STOTIS LIETUVOJE

Wasliington, IX. 15 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Neseniai Kaune 
atitinkamų valdžios įstaigų bu
vo svarstyti pasiūlymai anglų, 
prancūzų ir vokiečių firmų dėl 
įsteigimo naujo radio stoties 
Kaune.

Projektuojama stotis bus tiek 
galinga^ kad ji galės susikalbė
ti <su visomis Europos sostinė
mis, o taip pat ir priimti radio
gramas iš Amerikos.

siu stropiai ir išlaikysiu val- 
’pesfeptįi—man 

Dieve, padėk.
1921 mr.............. dienų.
Prisiekančio parašas...........

t Įstaigos viršininko, priiman
čio priesaikų parašas...........

t

RUSAI gražina sulyg 
TAIKOS SUTARTIES IŠVEŽ
TA Iš LIETUVOS TURTĄ.

AVasliington, IX. 15 d. (Liet. 
Inf. Biuraš) Sulig pranešimais 
įT Kauno Rusija jau pradėjusi 
gręžinti išvežtąjį iš Lietuvos 
turtų. Turto grųž’inimui rūpi
nasi tam tikra Lietuvos Rušijos 
Taikos Vykiniiniii Komisija, 
kuriai pirmininkauja p. Kal
nietis. Komisija dirba nuola- 
tai Maskvoje. Daug turto bol
ševikai negręžina teisindamie
si, kad jisai revoliucijos laiku 
yra žuvęsj Kito turto gręžini- 
mui yra daug sunkumų pirma 
dėl jo suieškojimo,, antra dėl 
suirusio Rusijos transporto. 
Abejojama ar pasiseks .pilnai 
gręžinti “Lietuvos Metrikų” 
tariant Lietuvos valstybes ar
chyvų, kur buvo laikomi visi 
seniausieji Lietuvos Valstybes 
dokumentai nuo pat pradžios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos.

i

KĄ PADARĖ PRO] 
BIOIJA. ’ 

'Atlantic (Uty K ‘
,ward Tl. Edwards^New Jer- J 
sey valstijos gubernatorius, . 
pasmerkė prohibiciję. Pa- 

■ smerkė jų taip aštriais Žo- 
džiais, kad jie trenkė kąip 
perkūnija. Sakė šitaip s pro- 
hibicija uždraudžia tilt, 
tiems, kurie neturi už kų 
pirkti ir tiems, kurie jų ne
nori. Turtingieji svaigalų 
gali gauti tiek, kiek jų no-' 
ri. Farmeriai gali prisida
ryti patys, tiek, kiek nori. 

Vienas blogiausių apsireišr 
kimų yra tai tas, kad protii- 
bicijos įstatymo, sargai yra 
nuolatiniai jos laužytojai- 
Aš drįstu sakyti, kad vargti ; 
atsirastų daugiau, kaip tu^, .1 
žinąs kongresmanų, kurių 
kelnių kišenius arba skiepas 
būtų tušti. Prohibičįja / 
griauja žmonių būdų.Prohi* 
bieįja verčia žmopes į mela^.; 
giUS Ir 
visi, kurie tik dabar perka 
svaigalus iy geria įstatymd 
akyveizdoje yra kriminalis^ , 
tas. Aš per pastaruosius du 
metu mačiau daugiau girty
bės, negu bile kada.pirma.< 
Aš nępriešingas prohibieijai, 
dėlto, kad ji uždraudžia 
svaigalus, bet dėlto, kad ji 
asmeninę laisvę varžo. . A$ 
pats negeriu jokių svaigalų/ 
neigi jų geria mano šeimy
na. Aš nenoriu būti supras
tu, kad pritariu saliūnųm&. 
Ne, aš džiaugiuos, kad tas 
šalies pragaras uždarytas. 
Tai buvo saliūnas, kur pla
tinasi per didelis gėrimas, z 
Kuomet vynas ir alus yra 
duodami stalan, tai pasigė
rimas retu dalyku yra.

j S-

f

; ~-karalius priėmė būrį Ameri-

TAI BENT PATI.
kos laivyno oficierių, kurie 
su karo laivais dabar lanko
si Europos vandenyse.

ALAUS PRAMOKĖ
AVashington, IX. 16 d. (Liet. 

Inf. Biuras) Buvusieji prieš ka
rę alaus bravorai Lietuvoje ka
ro metu buvo sunaikinti. Da
bar šita pramone vėl atgijo. 
Per trumpę laikę Lietuvos a- 
lus išgavo Europoje geriausio
jo alaus vardą, nes jis fra da
romas iš pirmos rūšies miežių, 
kuomet kitur dar iki šiolei alaus

NUSIDAUŽĖ DU ŠON-
- KAULIU.

New Yorli. —- Prez. Hard
inio sekretorius Christian 
ant laivo Mayflawer par-

AĘEŠTYDINA UŽ NE- 
PLOVIMĄ TORIE- 

LIŲ. %
Chicago. — Anna Kauf- 

man teisme pasakė, kad jos
vyras prieš jų vedant paža- pilele ir išsilaužė du šonkau- 
dejęs visuomet išplauti in-liu.

r ■' I
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Washingtonas, IX» 14 d. (L. 
Inf. Biuras) Sulig Lietuvos 
Lietuvos laikraščių pranešiųie, 
Latvių vyriausybe nutarė dali
nai panaikinti Latv. karo pa
dėtį. Karo padėtis pasilieka 15 
kilometrų zonoje (plote Į visais dirbimui, vartoja suregatys. 
pasieniais. Nors Latviai karę 7 
senai' yra užbaigę, vienok prieš- tyni alaus bravorai. Du dideli 

. .. *1 ■. • •« ! a « A m a . .

.»

Kę žmogus pirmiausia 
kerta nuėjęs miškan, (Žie
vę).

RAŠYK LAIŠKĄ

. LIETUVON
į Su puikia naujausio* rM»s

I FONTANINE. 
|| PLUNKSNA

DARBININKAS PEN.
o
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Kaina. .. .$1.M 

Gaunama “Darbininke.” ' '

i

Dabar Lietuvoje, veikia sep-
. — * —- — k _ _

valstybinkinis gaivalams, dau- Korane ir Prienuose ir kiti ma-d 
giausiai, rvetinųhns agentams, žesni —Panevežyjč, Kinduliuo-'| 
vedant agitacijų prieš naujai se, Nikliškiuose. ’ Pabiržuje, it. J 
kuriamųjų valstybę, latviai ra- Žagarėje. Kaune taisomas ir ! 
do reikalingu ligi šiol palaiky- greitu laiku bris paleistas dar !

y ,

Kaune taisomas ir

ti pus save karo padėtį.
i'
v.

i

J
►

»
V .A.

vienas didelis alaus bravoras.
X •
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J eigų nepatiks į 10 
dienų gręžink mums 
plunksnų, o mes j 
žinsime pinigus.

“DARBININKAS,” J
366 Broadvty, 
Btetėn 17, Mbm.
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APIE ŠAULIUS.

Pereitą žiemą tarp Ame- 
. likos lietuvių nemažai pasi- 

ginčyta apie Lietuvos šau- 
Hiis^ “Darbininkas” po ke
liu kartus nurodinėjo, kad 
netinka decentralizuoti ša
lies ginkluotą jėgą. Paskui 
“Darbininke ’ ’ tilpusiam?
“Pareiškime Lietuvos VaL 

išreikšta' pageidavi
mas, kad šaulių organizaci
ją bitių pavesta po Lietuvos 
armijos vadovybe. Tuomet 
įries tą Pareiškimą su epis- 
tęli Ja išė j o Vileišis. Laisva - 
inaiiiai Vlilešiui išėję talkon 
pradėjo visokius melus 
Skelbti; apie ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
neva Užsimojimą prieš šau- 
Ifvl prganiąaciją. Bet “Pa- 
feiSume” išdėti norai be-1 
maž visi išsipildė. Išsipildė 
ir pageidavimas, kad šaulių 
organizacija pereiti} po Lie
tuvos armijos vadovybe. 
Lietuvos St. Seimas perlei
do įstatymą, kuriuo šauliai 
pfetėjo Apsaugos Ministerio 

‘. kontrolėm
■Kad “Darbininko” nusi- 

Statymas šaulių klausime tu- 
■ rėjo pamato, tai pripažįs vi-j 

si/ kurie perskaitys žemiau 
paduodamą citatą iš “Lietu- Į 
vos Balso” nuin. 54. O. Plei- 
Vyle-Puidienė ten rašo:

'< _ *
. I

. “Šaulių sąjunga baisiai už
sigavo, kad išdrįsau prabilti a-' 
pie betikslį atskirų šaulių žai- 
dinią šoviniais. Uoliai tyrinėjo 
vietoje mano paminėjimą ir, 
nors šaudymo faktas buvo pa
tvirtintas, leido tačiau savo or
gane iškelti sarkastingą užgi- 

. nėntį Straipsnį. Kad ne viskas 
filb ia.U nupiešiu dar po
rą vaizdų apie neteisėtus atski
rų Šaulių pasielgimus, kurie 
verti papeikimo.
‘ ‘^Birželio 26 d. š. m. toje pat 

į Jūružėje, nuo garlaivio iš Vilki
jos ntisikėlęs šaulys, prįplauk- 

. damas valtimi prie krašto, šovė
- |Š Šautuvo. Pakraščių vaikšti

nėjo «žmonės, žaidė vaniinkų
i vaikai. Čia pat pasitaikęs ge-

- Uerptinjo-štabo karininkas sų-

!
aikč šaulį, reikalaudamas iš jo į 
laliūdymo, subardamas už ne-| 
gtidrų Šaudymą, ir kadangi 

Šaulys buvo girtas, norėjo at-| 
t įniti sąntttvą. Šaulys pakėlę 

Šidtiausį lermą, išvadindamas Į 
kariilinką ‘ lenkų bernu ’ ir grą-

. aydkmas j ‘jūs mūs šaulių lieju-1 
dinkite,” Karininkas atėmė iš Į 
jo lindynių, kuriuo pasirodė, 
kad jis šautuvą turįs teisę Jai-1 

A jcytf tik “namie. O minBtasai j 
' Uaulys, dar girtas, atvyko su]

. .Imtuvų Bružėn. į vakaruškų. 
. “Apie tą atsitikimą buvo! 

pranešta šaulių sąjungos va
dui.

„ “Dar tą pačii^ naktį, mine- 
\ “ tasai ir keli kiti'šauliai, Vilki-1 

į joą milicininkams dalyvaujant.

>**■

3

*

^■Įmuiį PM Hill^Jlliįl A -1    IMI WIIIMBAI

tiek daug pinigų aukavę 
Lietuvos reikalams, turi tei
sės žtnof į kaip yra spren- j 
džiamas Lietuvęs likimas.” 
Tas teisybė, bet tieiamęrikie- 
Mai, kttrie ekelW <4anei 
cento Lietuvai, ” neturi ton. 
teisės. .

»

'.j/.,.:— s

krStf ti pamatų Krienuk* kri-1 >1CT11W K
Uiu tflduinfcą VitausfcU w 
ieškodami neva jįrtno Jonoj . J... .

dfetttįro. ŪHafafam. justam. - uKdeiviį„ nwn< 37 rašo, 
dė, neduodą jam ramumo, o į . .. T. .sūnus esąs fronte. IMfemr > aPle Čarneckio, Lietuvos 

mSur [atstovo, dalyvavimu J-ede^ 

jnu, kribėjąu tuo reikalu Įdjos kongrese* Girdi airio- 
dalyvavusiu kratoje Šaulii

Tgvai sako, jų f 
fronte) pateisinau* /

“-T-’ Mažą ką tėvui sa 
Žmonės kalba, vaikaČioją 
tittils į tėvus, dienomis s 
si giriose. < «'

“t- Kas gi darė kratą.
“—Milici ją ir mes šąuliai. | 
“- 0 kas davė ^liepimą. ..

krėsti?., duetai karo kouiea-l “Lietuvos Balse” num. 53 
dailiu dalykas... ĮVaįžgantasnurodo,kądLtar

tai šaulys nebegalėjo at-[tuvos mokslūs einančio ji juu- 
sakyti; nebežinojęs, keno bu- Įnuomene turėtų paplisti po 

 

vęs įsakymas. kvailių valstybių universite-
“Tik etai, vieną gražią die-[įug Q ne gPūs.tis į Vo- 

ną, spėjamas dezertiras, dėl k. ... . . y
kurio tėvai daug nemalonumų |»etJJ0S WWSĮt^us. v aiz 
•buvo pakėlę, atvyko į Kriema- [gautai prabilo dėlto, ^kad 
lą atostogom... keliom* die-|700 Lietuvos studentų ten- 

 

nom, iš pafroncio, kareivio j gėsi išvažiuoti šį rudenį į 

 

formoje. Nustebo visi, ir tie, Vokietijos universitetus, 
kurie paskalas leido ir tie, ku-Į Vaižgantas nurodo, kad ap- 

rie kratas darė. skritai “vienšalis” mokslas]
‘‘Zem. Panemune ie, p. Žanre- . • __ .>.

nės butai, 10 d. liepos 6. ui. ucraėionalingas, o Vokietija 
apie pi™,. « X Laisvamaniai ū- socijaUs-l

apykantos dvasia vyrauja. tal vis labiau bando provo- 
■_______ kuoti Lietuvos atstovą Car-.

“Sandaros” num. 37 Saji- necki* Jiems žinom^ 
daros valdyba raštely j apie k^,P° partijos atstovo 
pirkimą L. P. Bonų rašoma: (Vileišio, vedusio partyviską 
“Kadangi vienur ir kitur dal‘bą, dabar nė jų^pakrai- 
tenka išgirsti klausimai apie Pos atstovas veikia kaip pri- 
sandariečių nusistatymą link dera tikram valstybininkui,' 
naujos paskolos Lietuvai ir ------------- ~
net įtarimai būk sandarie- “Tėvynė” num. 37 rašo: 
čiai nerems tą paskolą, tad “Klerikalų berniokas p. Gu- 
nebus. pro šalį šiek bei tiek das nubėgo į Lietuvą pa- 
apie tai pakalbėti.” Girdi klausti Liet. Užs. Reikalų 
“Jei Amerikos Lietuvių Ministerio, p. Purickio ar 
Tautinei Sandarai rūpėtų j įsaį sakęs p. Bartkevičiui, 
vientik partija, kaip kad Tautos Fondas nesiun- 
rūpėjo ‘Draugui/ ‘Darbi-Ug Lietuvos valdžiai pini- 
ninkui’ ir kąikuriems Rymo v Tai vis-gi stebūklin- 
apastalams, tai,.be abejo jie Gudo būta, kad tokįneremtų dabartinės pasko-f tl-ksą„ ^. 5

[°SŪt. Turl“t Pas^yt’’. k®4 iš Amerikos nubėgti į Lietu- 
ir “D raugas” ir“ Darbiniu- . ..., ,, . v, , vą pas mmisteri. Toliaukas” ir “Rymo apaštalai , . .
^•^bro’ni^nį’^igaK gražiai prirodyti savo pat sakoma: jisai (Gu- 
nuopelnus pirmojoj pasko. įas) tą visų klausimą apyer- 
butiįlloj, kuomet Vileišis sabota-; ® augstyn kojomis ir klau- 
jžavo katalikų akciją.- Kun. sS P- Ministerio ne to, apie 
•Jakaitis be abejo yra “By- k? P-. Bartkevičius prane- 
mo apaštalas,” na, o jis pir- šė-” Girdi Bartkevičius 
mosios paskolos bonų pirko antru kartu patvirtųięs tą, 
už $1.000 ir jo dėka Worces- kas. seniau jo buvo pranešta 
teryj kvota su kaupu išpil- ir tuomi Gudui užtraukęs 
dyta. LDS. 33 kuopos, ku- “per nosį.” Gudas nei ke
lioms “Darbininkas” orga- no kojų augštyn nevartė ir 
nuoja, turi padavę savo ap-Į jam to nereikėjo daryti. Tik 
rašymus L. D. S. š. m. Ka-haįSvamaniai su savo apsi- 
lendoriuje, kur mąiosi, kadi melavusiu Bartkevičium 
iš tų 33 pirko po toną. 131 varto kojas augštyn, kai pa- 
kuopų. Woreesterio L. ^-Išlepti melagystę. Gudas Lie- 
, ^oj būdamas Ti iadęs
ko uz $10.000, Noiyoodo L. llD ge„ pacituotus Bart. 
už $2.500. Tai mat kadaro F6™1“8 zodz™s> 
tie, kurie pasak sandariečių detus ?*> S®rb. ministerio 
viršininkų, būk vien tik sa- Pun<fe>, nuėjo pas minis- 
vo partija rūpinasi. Be to tari su tuo laikraščiu ir pa
savo laiku buvo prirodyta,I?“1“: “Sveikas esi minimas 
kad Cambridge Tu je bonus [Amerikos laikraščiuose.” Ir 
pirko tik katalijdsįos orga-[gerb. ministeriui buvo pa- 
nizacijos (ne visos), e san-Įduotas “Draugas,” kur 
dariečių visos draugijos te- gerb. ministeris perskaitęs 
bėra be bono. Dabar sanda-1 jį liečiantį straipsnį, pasakė 
riėčiai žada remti paskolą, tą, kas jau seniau “Darbi- 
Pažiūresinie, kelios Sandą- ninke” pranešta. Tai-gi 
ros kuopos pirks bonų, kiek Į “per nosį ” na Gudas gauna, 
sandariečiai ir visokie tąuti- kt “Tėvyne,” Bartkevičius 
febai,kuriemspirmojerte-L er 

toje rūpi įietiivos valstybes rte ir ,jo

- [melagystę .bandantieji pa-
•nui a i i’v. , . ... (šiepti taip-gi gauna “per Pniladelphijos laisvieji, su [ a

savo rezoliucija’ “Jo, Myliš-r 0 - ri
tai, p. V. Čarneėkiui,” taip sakant pirštu dangun patai- L į1^08. W . 
kė. Be to tie “uolieji”'lie- F 8^^ Patvio^mas 

: tdviai paliokiŠką Žodį “my. nurodoma, kad

listą” vartoja. Lietuvoj “patriotizmas at-
—, vėso, kad-saugojant valsty- 

. “Naujienos” num. 213ra-Į b? nuo. pavojų nėra pakan-
šo: “amerikiečiai, kurie yra/kamai budrumo’ jautruino “

'1

įvasturįs “pasiaiškinti ar. 
’[jis Čia katsiiįštns valstybė! 
tarnauti ar klerikalų parti- 

b|-įai .dįrW** Kadangi ir Vi- 
lk“ [leisis anuomet lankėsi Kėdė1 
it0* racijos kongrese/ tai piįgal 
“Keleivio” logiką ir jis dir
bo “klerikalų” partijai: ‘

- ■'1..... #

r
r

atvyko vietiniai šauliai: Ma? 
maitis 17 m., Dembskis 16—17 
ir Jakštys, atsivedę seniūną 
Dembskį. Pasisakė atėję pa
tikrinti svečių, dokumentų, nes 
tuose namuose buvoją daug 
svečią ir būk esąs toks įsaky
mas, kąd daugiau 10 žmonių 
neturi teisės susirinkti be tani 
tikro leidimo.

“Dvare viešėjo tuo laiku 
dvarininkės pusbrolis su dviem 
dukterim ir tųjų guvernante. 
Šeimyninkė pareikalavo kratos 
orderio arba šaulių liūdymo.— 
Atsakė, galį daryti kratas be 
jokių orderių ir Hūdymų,

“Šauliai buvo su šautuvais, 
ir įėjo kambarin, kur jau gu- į 
Įėjo abi panelės ir prausėsi nu- 
sirėdžius guvernantė. Pažiūrė
ję pasų, išėjo. »

“Tokių savavaliavimų nema
ža visur, nemaža ir kaulių tar
pe ir jų nutylėti negalima. Ar 
paeina jie iš piktos valios, ar iš 
nenusimanynib atskirų šaulių 

, kurių tarpe, kaimuose, didžiu-1

klausimas. Užuot pledus ir įpy
kus, ar ne naudinčšau 
‘Trimito’ p. Bylekam pS 
vieną kitą straipsnį, kuriuo jis 
paaiškintų kaimo šauliams jų 

. aukštus uždavinius, tikslą, tė
vynei tarnavimo idėją, tėvynės 
gerovės branginimą ir tt.

^‘Jei savo ‘Nuotrupose,’ p* 
bilau apie šaulius, vistik : 
kur neužgavau Šaulių. orę 
zaeijoš kaipo tokios. Pi* 
ma savo ‘Nuotrupose’ pas 
tas ydas bei mūsų gyvc 
trūkumus, visai nepab 
kad ‘viskas negera, likra 

Į garas’ — kreipiu tik vis 
Į nes ir tam tikrų organu 

bei įstaigų domę į kenksmu 
ir prašalinamus mūši} valstybės 
gyvenime apsireiškimus, uz ku-’ 
riuos atsakomybė užkraunama 
ant yaldžios ir visos šalies ge
rovės.

“Klysta p. Bylekas ir jam 
panašūs “bylekokie” mūsų 
jaunutės valstybės ponaliai, 
spėdami, kad ‘opozicijoje’ sto- 

I vį žmonės, iškeldami vieną bei 
kitą ydą aikštėn, darą tai 

| ‘mądą''pasivydami, arba ‘faso- 
| no laikychunies. ’ Ne, ir tąi dėl- 
Į to, kąd toje ‘opozicijoje sto

vi ne ‘bylekas/ tiktai visai Lie
tuvai žinomi žmonės, triūsę ir 
vargę už jos laistę dar tuomet, 
kada mūsų tėvynės skaisti atei
tis ‘bylekam’ nerūpėjo. Mano 

Į ‘Nuotrupoms’ toli gražu ligi 
‘ opozicijos, • n kalbu dėlto, kad 
skaudį kad noriu pašalinti 
kenksmingas mūsų tėvyneį y- 

. das.
“Šavynieilč gerus įr-naudin

gas jausmas, bet savęs ineilč 
kenksmingas auor'nialumąs. li
to pastarojo jausmo mumyse 

Į labai daug --- savo /aš’ nemo
kame padėti nęt aiįt tėvynes 
aukuro.^

Nenukirsi medžio be skie- 
V>
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Brodldyttą. “Vienybė’* 
nųrn. 66 paraše: “Valdžia 
(Lietuvos) mano' atidaryti 
šį XUdenj pigiausius skyrius 
(universiteto): filosofijos, 
teisės ir teologijos.” O num. 
68 tas laikraštis rašo: “iŠ 
vyskupo Karevičiaus laiško 
sprendžiant, tie pinigai, ku
rie eis jam, arba Lietuvos 
katalikiškam komitetui... 
bus suvartoti ne atskiro ‘ka
talikų ’ universiteto kūri
mui, bet Įsteigimui teologi
jos ir krikščioniškosios filo
sofijos fakultetų prie Lietu- 

(vos Valstybinio Universite
to.” Tai mat kaip (mis) in- 

' formuoja tas laikraštis savo 
skaitytojus.

Pavyzdžius nurodo* kadlttiviį Darbininkų Sujungs Lietuvai! Juk tas pats pas^ 
“Maskvos atstovybės tiem- įr ją remti!
«, u Mfa. w 5LHS
vsičliHa svarbia tote ^<^[Parbjmiiku8a^ayra pa-Į^Į drg. pruselattis 
perdeųi bolševikas, buvęsĮšių daibininka įsteigta įstai-[parašu kaipo socijalistų parti- 
JariSinkas A-ka, kntis gai-Įgąj Įjos Barjs ptaeiškę kad: “nK - .

g) Mto,įkądL. b; s.kS■ 
suotas nuo bausmes už Pą-Įpinasi<wWxikų reikalam: K: NenriJdmisoma Lietuvi!
nenmnėa sukilimą.** SaMŠelpia streikuojančius Įr be- mt. Čia ir kyla klausymas^ tad 
gal teto lietuviai negali ^{darbius arba šiaip vargo kuriam tikštai tas daromai 
grįžti, o leidžia į LietUvą[priSpąuštus darbininkus ; F?? lxUUJis yeidmatayW W< 
tokį elementą, kurs jai ne-1 3) DeĮtp, kad L. B SJnb- fe*r nuduotl tuomi .
pageidaujama^’ Antras pa-Įžiūrint išlaidų skleidžia ap- T? . . . v. . , > . '
vyzdis*duodamas, kaip vim[svietątarpe darbininkų. Lei-Lą®^ 
nas studentas valstybes stMdžia laikraštį 3 sykius į sa-|l^įrgočijali8tųirneprikla]isąn  ̂
pendįjos šelpiamas eina mo- Įvaite ir darbininkams duoda liiems prie jų nereikėtų jais nei kslus^ nors esąs aiškiai prieš] už prieinamą kainą ; leidžia pPtatis, tegaus gyveninio mo- 
Lietuvos Valstybę- nusista-Įir perkąJmygas ir darbiniu- atiSeptį^8^1 

tęs. Esą ir daugiau panašių kams parduoda UŽ papigintą XT \ ■
ansireiskimu įkaini T LiotttVa laikrašti Nežiurmt kad jie save skai.apsneisKimų. | Lietuvą laiKrasią b.ogi MFogregfeMg» bet
__—_—,------ ---------^“Darbininką” knygynams krijose reikšmės mažai tebeturi

Iir šiaip jau labdaringomsIdaleisltiine kad ir tokiam pa- 
HlkUAUHE. HgtotaonB siunčia dykai, piam Watert>wy ąnonės pama-

Šių dienų bedarbė darbi*[Kaitė nuo karto “Darbiniu- k? kud jie nestovi už Lietuvos 
muku verčia issižadEtt vis-fe” nr fcnygg srancia i Įae- fe ir jais nepasitikėti Tad ir . 
ka, net ir savę. Atsitikimai Įtuvį kareiviams visiškai dy. pramanyta; kad išnešti savo čie- 
kaikuriose kolonijose,, kaip kai. lą kudašių, kad pataikyti savo
tai: Bostone įr jau rengia- n p į,, delto Lie- Ur-Sv -§l0^°,s *?*

v t" i i '4...,. I ’uaE 11 aeiw> Jjie klos reikšmes viešam lietuvių ma New Yorke ir kitui, uz- Darbininkų Sąjunga gyvenime prieita prie to, kad
traukė didžiausią gėdą Ame- |veįkia kontakte su Lietuvos pripažinta stovėti nors popiero- 
rikos valdžiai. Ar galima Darbo BW«radia vieAintėle įe įL“*“’* WriMa«somy- 
buvo kada manyti, kad A-L^.^ žmonių organizacija ® ’
menkoje, laisvės šalyje, Lietllvoje. įik Lietuvįs JIE YRA GUDRUS, 
dvidešimtame amžiuje par-Įparbo Federacijos pastan- Soeijalistai yra gudrūs, jie

e

*

V*
I ,

darinės vergus darbininkus. 
Vienok taip yra. Darbinin
kai nuskurę, išbadėję eina 
ir parduoda savę už pinigą, 
kurį jis savo pūslėtomis ran
komis pelnė.

Darbininkai atbuskite! 
Pakelkite savo balsą prieš. 
engėjus. Pareikalaukite iš | 
savo valdžios teisių, kurios 
jums teisingai priklauso. 
Jeigu šiandiena kapitalis
tas turi“ ko pavalgyti, pui
kiai apsirengti ir net ištek
liaus lėbauti, tuo labiau pri
valo turėti, darbininkas, ku
rio rankos viską pagamina.

Kame gi priežastis! 
Trūksta susipratimo. Jeigu 
šiandiena darbininkai būtų 
visi organizuoti, tokių atsi
tikimų nematytume ir negir- 
dėtūme.

Broliai ir Sesės darbinin
kai! , Neprileiskime, kad 
mūsų brolis ar sesuo būtų 
parduotas vergijon. Susi- 
spieskįme į organįzaeiją, ku
ri rūpinasi pagerinimu dar
bininkų būrio — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungon.

Lietuvių Darbininkų Są
junga rūpinasi ypač tais, 
ktirie vargo spaudžiami ne
turi kuo prasimaitinti.

Šių metų L. D. S, Seimas 
nutarė rūpijitis L. .D. S. na
riais bedarbės ir nelaimės 
paliestais ir stengtis išgauti 
jiems iš vietos valdžios pa
šalpą. Taip-gi šių metų Sei
mas nutarė paliuosuoti L. 
Dr S. narius nuo mokesčių 
pasižadančius atsilyginti 
kuomet išgales ti už kuriuos 
kuopa pąjjūdys.

Tai-gi kaip matote Lietu
vių Darbininkų Sąjunga vi
sokiais budais rūpinasi,, kad 
savo nariams' palęngvmus 
vargo naštą ir kadz padėjus 
atgauti teises, kurios isin- 

 

gai darbininkams prįklauso.

Norint, kad Lietųrių Dar

 

bininkų Sąjunga ritvo veiki
mą dar daugiau išplėtotų, 
darbininkai privalo ją rem
ti taip, kaip ji remia dar
bininkus, v

, - Galybei
Delko'lietuviai darbiniu* 

’ * turi prigulėti prie Lis*

« •

gonris iškovota darbiniu- P?® jiem minios netikėSj
r . . _ , . ■ tai kad ir įvyks “progresivus”
kams teises, dalinami dva- suvažiavimas tai bus — socija- 
rai darbininkams, listiškas ne kitoks. Na, tai ir

Štai delko Lietuvių Dar- varoma propaganda kad pasL 
bininkų Sąjunga yra remti- ‘“dokus” ir gauti 
ua ir visi lietuviai darbinin- L^^.^? įaį įr tiks]as atsie-

(gulėt.
Dėlei platesnių informaci-1 

jų kreipkitės prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos kuo
pų raštininkų arba tiesiog 
pas s

LDS. Centro Sekretorių,

366 Brofldivay,
I *

• 1 

Boston 27> Mass.

_ . . iviehą kitą anot jįj “vienybių

kai kviečiami prie jos pri-|ktas, ir galima bus vadintis 
‘ ‘progresivių suvažiavimų.’ Ar 

_ i

cijalisdnėj varžoj spręsti per 
anksti. Vienok spėti galimą 
kad “progresistį suvažiavi
mas” įvyks. Bet kad būtų iš 
Įto nauda Lietuvos Nepriklau
somybei — abejbju.
KO MES REIKALAUJAM IŠ 

PRČGRESISTŲ

Mes-gi lietuviai katalikai, ir 
visi tie kurie pripažįstame 
Lietuvos Nepriyklausomybę ne 
ant popieros, (kaip kad progre- 
sistai daro) bet darbais tai yra 
Mes daugiausiai Lietuvai duo- 
dame aukų, perkame Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus už tat: 
Mūsų teisė yra to_paties reika
lauti, ir nuo “progrėsistų”, 
Kitaip sakant mažai domės 

[kreipkime į tai kuo save kas 
(vadina, bet fž&ūrėkime kaip re- 
[mia Lietuvos Nepriklausomybę

V*

SKAITYTOjy KAMPELIS.
KOKIU TIKSLU

“Naujienų” 211 laidoj 9-10- 
21 yra tilpęs rašinėlis užvardi
ntas “suvažiavimo reikalu”, po 
kuriuo yra pasirašę Waterbu- 
rio Liet. Progr. Dr-jų Sąryšio 
Komisija būtent: K. Ramanau
skas, Jonas S Pruselaitis’ ir A., • *•. . . . - :
Šeštakauskas, Minėtam strąfjp^P^danu Lietuvai. Uz tadgi 
snelyje, kur be pasikoliojimų reikalaukime nuo tų garsių 
ant lietuvių katalikų ir dvasiš- j n^,nn1r4~"
ki jos nieko kitko nėra. Juk so-Į 
cijalistai visai argumentus su
randa vien kolionėse, taip atsi- 
tiko ir šį syk. Vienok negali
mą praleisti nepaminėjus vienų 
dalykų—tai ‘ ‘ Suvažiavimo pro
grama i” Anot jų: “Progresi- 
viaja visuomene mes laikome 
tą, kuri stoja už šiuos princi
pus: . I

a) Už Lietuvos Nepriklauso
mybę; b) už demokratinę Lie- 
|uvos Respublika; e) už laisvę 
įvairių politinių įsitikinimų ku
rie nekenkia Lietuvos Neprikl
ausomybei.” |

Skaitai Žhnogus ir netilti, kad j 
“progTesiviojį visuomenė susi
dedanti iš tokių kaip J. S. Pru- 
selaitisir. Ko. būtų už Nepuikiau 
somą Lietuvą! Tiesa, kad nėra 
žmogaus be klaidos, ir ją gali
ma padarius atitaisyti, vienok 
rašančiam neteko pastebėti nie
ko panašaus. Ypač žinomas 
gerai minėtas “trio” mums 
Waterbiiriečiains kaip jie re
mia savd darbais Lietuvos Ne
priklausomybę.
AR “fcROCtfUtalŠTAI YRA 

KŽMĮ! LIRTUVaS 
NmiKLAUSOMYBĘ?.

Bar .1920 varant,vajų už Lie
tuvos Paskolą an Mug midėti 
“progresistai” yra/ prisidėję! 
Ar nekėlė trokš&A prieš “Luch 
žiu valdžią ”kada jų vadovau- 
jamcHi dr-jėi ketiną akolinti

•progresistų” kad atšauktų 
viešai savo rezoliucijas kurio
se buvo sakoma; “kad nei cen
to Lietuvai”. Pripažįstat Lie
tuvos Nepriklausomybę, ♦ tai 
gaukite ir ištjįOĮpybla? liudy- 
mus t. y. Laisvės Paskolos Bo
nus, Koliai tokio liudymo ne
turėsite, tąi vistiek męs lietu
viai vadinsime jus mūsų tautos' 
išgamomis, ir kaipo tokiems 
tarpe jums vietos būti negali 
nežiūrint koltiu vardu, ir kaip 
save adresuosite. Tad lauksi
me nuo Jūsų išpildant sava tau
tai pilietines priedermes.
_ Juozas Virpša.

s-
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NEMOK BULBIŲ
“ KAVOT.

Ožkaųskis padavė į teismą 
Pykčių už'pavogimą bulbių 
įš “rūsio.” Sako: aš pakovo
jau rūsy, o jis išvogę.

Pykčius sako: Toks tavo 
ten ir “pakavojimąs” buvo, 
kad aš-radau. Jei norį kad 
nerastų nieks, tai reikia taip 
^pakavot,” kaip aš: joks 
vagis mano neras. /

........... mi m-iii-ii-i-.,- ..i i - ..-m.-, i.

Vasarą nū kailiniaisr žie
mą be kailinių. (Žirnis).
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Meile, kaip garas f juo 
daugiau ji trukdoma, juo 
stiBrUujivsikia.^.^  ̂M
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MlMRttoLE,fA.
LDS. 90 kuopos susirinkimas į- 

. vyks nedėlioję 25 d. rūgs. 5 vai 
po pietų bažnytinėje svetainėjė.

Visi nariai malonėkite pribūti 
paskirtu laiku, nes turime aptar
ti daug reikalų. Nepamirškite at
sivesti į susirinkimą Ir naujų na
rių*

Kviečia Valdyba.

v

"' 1. * *■ ■

va pąreįgas pildą pu kalbėtoju 
tarp stebihančin įvairybių jiems 
rėžė: “Mūsų korporacija ant tei
singų pamatų, ant patento tiesų 
yra sutverta.’ Turime šapą, • Vi
sus Šerininkus išmokinsim subma- 
rinus dirbti, paskui juos ‘runyti,’ 
galop padarysim jumis tikrais in
žinieriais ir tada varysim platų

RAGINE, WIS.
Saugokitės netikrų pranašų.

■ Nepersenai po Racine’ą įtraukė* 
si tamsių lietuvių išnaudotojas S. 
B. Kriščiūnas, kuris 'save vadi
na tokiu gaivalu, kokio ant pasau
lio visai nėra, būtent; senosios Ry
mo katalikų bažnyčios kunigu, 
dar-gi misijonierium, kuris įsilin- 
dęs į ilgą sutoną, užsikabinęs di
doką kryžių ir maršuoja, pirma 
pas smuklininkus, savo “misiją” 
apreikšdamas, ir gavęs būrį tam- 
sūnų, savo šalininkų, surengė ii’ 

z spyčius 1 d. rugsėjo Union Hali.
Bet kaipo šventvagiškas išnaudo
tojas; savo spyčiu neužganėdino 

. nei savo‘ tamsių pasekėjų, nes ir 
jie pripažino, kad veidmainis, ap- 

. gavikas. Ką jis pripliauškė savo 
lispyčiuje, neužsimoka daug rašy- 

i, nes visiems yra žinomi prieš- 
ybinių apaštahj darbai ir 

pliauškalai, tai apjuodinti ^katali
kų kunigus, vyskupus. D^ųigva 
pasigyrė, kad kun. prof. Bučį pa
davęs teisman, reikalaudamas 50,- 

- 000 dok, už tai kun. Bueys iš
sprukęs Lietuvon. Dori susipra
tę katalikai ant jo spyČįų nėjo, 
tik gaila, kad randasi ir tamsū- 
nų, kurie duodasi išnaudoti, kaip 
medžiagiškai, taip ir dvasiškai, 
manydami, kad ištikro kunigas, 
o nežino, kad vilkas avies kaily
je. .

naųBnriatJEB
m JIIIBĮR. J .III ĮIIIIWWIW ■! IIMII

biznį su siauruoju pasauliu ir tt.1* 
Ir mat kokių dar Žmonių Šiame 
dvidesimtame amžiuje esama ir. 
takią tai Žmonės tikisi pasekėjų 
rasti.' O/tii margas svieteli!

TrvB ‘liKmnlntlflj. t

Pradžioje rtigpj., kun, Slavynas 
užsibriežė kad tria sekmadienius 
aplelsląs v El^ngelijoą aiškinimo 
temą, o dėsiąs risaa pastangas iš
aiškinti UmvarkieČiams katalikiš
kų mokyklų svarbą bei reikalin
gumą katalikams. • Darant iš jų 

. išvadą, jie . sutilptų į šiuos ŽQ- 
[džįūs: “Katalikiška mokykla, 
kaip aukštesne taip ir žemesnė, 
arčiausiai prie gyvenamųjų nąmų 
yra gėriausia> užtikrinanti dorą

,1'ui " „u 4.n^MiR~'i«į1Įįy^.

mokinimas. Juos privertė mokiu* 
tta ii angliško A.' & C, Tas reiš
kia pęiBs po mūsų tautas Itaklu, 
>j|pwk pats skaitytojau. Ar jau 
tąip rėikįa ir kitąip negalinĮ3’. • 
Ka?-atsakai \

“VaaaEftnA**
. Pirmą rūgs, sekmadienį, po 

mųjų čy. MUių kųn, Slavynas JI
♦ * * _ ... > — . .. ’ -v. . w • ..

burnelę “vanįtgijadds*’1 idėjų iš* 
plėtimui mūsų šventoj bažnytėlėj. 
Pradčjo^dėrgti Rniausiiią ta 
uoliausius darbuotojus ūž Ketu- 
vybši t* jr# tuos* įurie šią keta* 
niją atstovavo šiųmetiniame Fe
deracijos kongrese, o jais buvo : 
A. Staknys, K. Vaškevičius, B.

•- ••-■T- .. - -------------------- tf- -- -- ,

*

vaiku išaukliiima ir katalikams
ir būtina/1
ko Raturiautai 

kaipo lietuviams ir katalikams te
reikia? Jeigu taip, tai kabi męs 
tvariam draugijų draugijas, ’or- 
ganimcijaa, akademijai, yienuo- 
lynųe,' jeigu vaikučius go
riausiai ižaukiėa amerkonlžkoa 
katalikiškoą mokyklos! Kokiems' tatvėrė’ęavo . iškalbingą
galams tiek Vargo, triūso ir gra
šio tam tikslui paklota ir 'dar te- 
beklojamai , .

Štai Vasarinėj vaikučių parapi
jinėj mokykloj įvedė angliuką ka
tekizmą it verčią vaikus išpažin
tį atlikti angliškoj kalboje. Pa
galios dabar prasidėjo mažučių k

4 £

į NEWARK, N. J.
j Rengiasi prie koncerto.
| “ Šv. Cieilijos choras yra pasiry-
*• žęs persiorganizuoti ir pradėti 

smarkiau veikti Tautai ir Bažny
čiai. Pastaruoju laiku prisirašė 
7 nauji nariai. Dabar-visu smar- 

. kurnu mokinasi daug naujų ir 
gražių dainų. Rengiasi prie mil
žiniško koncerto, kuris įvyks 1 d. 
spalio, 1921 m. Tame koncerte be 
choro ir kitų dainininkų dalyvaus 
ir garsioji Naujosios Anglijos, so
listė M. Gribaitė iš Bostono, kuri 
lanko Muzikos Konservatoriją. 
Kiekvienas turėtų atsilankyti ir 
išgirsti jos gražii išlavintą balse
lį. Skaitlingai atsilankydami į šį 
koncertą priduosite jai daugiau 
energijos lavinti savo balsą ir tuo
mi pačių kartu kelti hiūsi| tautos 
dailę.

• I •
i Daugiausia gautų iš Lietuvos knygų tinka pasimoki- 

nimui skaitymo, rašybos, kalbos, skaitliavimo ir apsipaži- 
nimui su kitais svarbiais šiiĮ dienų klausimais.

Besiartinant šaltiems žiemos vakarams skaitytojai 
pasirūpinkite įsigyti tinkamų vadovėlių, kad nepraleidus 
liuoso laiko be naudos. _ s

Daugelis važiuoja ir rengiasi-važiuoti į tėvynę Lietu
vę. Pirm negu važiuosite, išmokite gerai lietuviškai ra
šyti, skaitliuoti ir tt. ir taip-gi apsipažinkite su kitais
svarbiais klausimais, kuriuos kiekvienas lietuvys turi ži-, 
noti.

Tad, dabar proga įsigyti labai naudingas knygas, ku
rių neperdaugiausia išleista, o dar mažiau gauta čia A- 
merikoje.

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

Žemiau talpiname surašę knygų gautų iš Lietuvos.
LDS. nariai nuo pažymėtos katalogines kainos gaus 

nuolaidų 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio. Tai yra: 
pasirinkę už vienų dolerį mums moka 85 centus* Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. D. S. nariai ^aųs nuolaidų 25 
nuoš. arba 25 ęentus nuo dolerio.

Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidų 15 nuošimtį. *x

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

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

orderiu žemiau padėtu adresu:

NEWARK,N,: 1
Šis-tas iš mūsų padanges.

10-11 d. rugsėjo parapijos salė
je Lietuvigkųjų Filmų Bendrovė 
rodė krutamuošius paveikslus iš 
Lietuvos, kurni pažįūfetl kun,. 
Slavynas i§ sakyklos sukvietė. 
Nuėjęs godžiai žiūrėjau, bet kaž 
kaip netikėtai nulūžo, tad supra
tau, kad “šiows” pasibaigė. Ne- 

’• parodė to, ką garsino, o tą ką 
parodė neverta to, ką užmokėjau. 
Paliko manyje klausimas: kodėl 
ktm. Slavynas taip susibičiuliavo 
ąu mūsų “tautiškais’* biznieriais 
tuom traukdamas skatikus iš 
vargšų katalikij-daribinkų kiše
nių, o krauna į abejingos vertės 
biznierių kišenius. Jeigu tiek ir 

- tokius paveikslus ritinėta B-vė te
turi, tai stačiai sarmata ir gar- 
sintis, o darbininkui žmogui ne-

• apsimoka savo užprakaitnotų ska
tikų tokiems šiow-mekeriams neš
ti

Submariniečių prakalbos.
. Rugsėjo 12 7 d. Lietuvių • Salėje 
kokia tai lietuviškų submarinų 
korporacija laikė prakalbas. Pub
likos prisirinko nuo dpvynių iki 
trylikos ypątų, ir tai parijikti- 

?. niausi lietuviški gyvieji nabašnin-

♦
1 4

A"-
i k;ii ir fiuiip jau ingiai. Jų prižiū- 
, reti pakviestas “dėde,” kuris ift- 
} didžiai po salę maršuodamas sa-

Vaškevičiutė ir P. Vileikis. Gir
di jiė demaralizatoriai, parapijos 
griovikai j seimui važinėjasi ir tt 
ir tt.4 Galop pridūrė; “tai tuom 
kartu tįelr, kitados plačiau pabrie-. 
W ■ ■ ■ ' ' ..

gVa&ari
■pabaigoje birželio & m, iš ko* 

kio tai kraštų čion atkeliavo sve
tys kun. Slavynas. Pirmose die
nose buvo , nedrąsus, švelnus, nlah- 

■ dagus. Visiems visur aiškinosi, 
jog esąs pakeleivis, važiuojąs Lie
tuvon, čia užsukęs atsikvėpti, 
Tuom tarpu mūsų kleb. kun. Bud* 
reviČids vis sirguliavo, galop 
“svečią” palieka savo vietoj, pats
..ir '- j' '-'“'.i-— ..ri,A.....r.

PASAKĖLĖS. Paraše Pr. Mašiotas. Labai puiki knygele’su - .

T t 
beparvažiuodamas tilt pradžioj 

kiekvieno .mėnesio’ atsiimti sau
* ' 

kaipo klebonui priderančią 

**irtanthly parisi
gražiu riailMn automobiliu bu- 
buragnięs, pasileidžia fc* jau- be* 
rods ketvirtas mėnesėlis ris taip 
ir taip.' O tuom ta£pu pąkcĮeivin- 
gasis svečias susipažino, įsidrąsL 
no ir. jau pradėjo savos rūšies re
formas leisti kurios reiškia pei
lį musų kolonijos ateičiai* Da
bar riens Rita tik teiraujas, kąda * 
tas svetys pabaigs Čia viešėjęs f • 
Ir iš kiH* it kur jis atkeliavęs•£

I

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

ALGEBROS UŽDAVINYNAS. H dalis: Laipsniai. Šaknys. 
Kvadratinės ir aukštesniųjų laipsnių lygtys. . Nelygybės, 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 knygute.

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 aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64.....................................................35

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais Bgi Į00.6). 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitBarimų..............

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrittuliai, 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė

■ Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis 4r 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Francįseričius. Kaunas.

AUGALŲ FIZIOLOGIJA, šioje knygoje aprašoma apie įvairius 
augalus. Parašė M. Stankevičius. Pusi. 134—1920 m. Su 
augalų paveikslais <..•*•«•..« .75

AVINĖLIS NEKALTASIS. 4 veiksmų komedija. Sulietuvino 
Aišbė. 1921, Pusi. 68. Naujausias veikalas ir tinka lošimui. 
Lošia 5 vyrai ir 4 moters................................................. ..............

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vęrtė Kun. V. Za
jančkauskas. į dalis (Senovė ir viduramžiai). H dalis 
(Naujieji Amžiai). Abi dalys ................  .$1.00

BUHALTERIJOS VADOVĖMS. I dalis. Elemėntinis kursas :< 
komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunąs, 
Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystes, patartina šį 
vadovėli įsigyti a...... . •*. .$1.00

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
rankiojo Liudas Gira'. Ras labai puikių eilių, tinkamų va*

GINIMAI 1^ LIETUVOS ISTORIJOS? Parašė M* 

Vilnius, 1920 m. Pusi. 143* ,, >. .
-M JA «. *■ te —J * itete*" MV . . V.

rDUONEDAIūIO £A0TAL Mokykloms parinko ir paaiškino r 
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Dūbnelaičio gyvenimas, raštai ir.'kalbos paaiškini- , 
mat Kaunas, 1921 m. PtjsL 202. Ketais apdarais 

ETIKA. Parašė K. S. Skruodys. Bioje knygoje skaitytojas ras 
nurodymus; kuriais vaduotis savo elgimosi darbuose. 1920 

, m. Pusi*'140. '«• •••••••««
FATITZTEJAL Trijų veiksmų drama. Lošime dalyvauja 6 mo

terys įr 7 vyrai. Vertė A. Rucevičįus. Kaunas, 1920 b. 
Puri. 64.

.GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS,- Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi.
79. .,*■< .... ...» ...t »••• .... •••<

GYVENIMO AKQRDĄI. Paraše Vaidilutę, Telpa £ie vaizde
liai: 1) Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audrą. Pusi. 164—1921 m....................

IŠ A. MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. M. Biržiškos parinktieji teks
tai ir jų vertimai lietuviiį kalbon. Pusė lietuvių ir puse len- 
kų kalba. Pusi. 247. Vilnius, 1921 m. Drūtais apdarais $1.00 

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. 
Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė 
A. Musteikis. Kaunas, Pusi. 16'4. . ..................... 7.. ..................

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eiles. Til
žėje, 1913. Pusi. 143 .....................................................................

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo pasa
kojimai. Parašė Pr. Mašiotas. Puiki knygelė pasiskaity
mui. Su paveikslais. Pusi. 44..................... . ............................

KELIONĖ APLINK PĄS^ULĮ^PER 80 DIENŲ. Vertė J. Bal
čikonis. Knyga apemryta puikiu spalvuotu viršeliu ir apart 
aprašymo kelionės puošia dar -.kiekvienos šalies paveikslai. 
Pusi. 228. .......................................... '................ ....................

KETURI MONOLOGAI. Parašė A; yienuolis. 1920 m. Pusi. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė, Gegužis, 

Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny
goje ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja« Sofija Čiurlio
nienė (Kymantaitė). Pusi. 157. Švyturio B-vės leidinys.

KOOPERACIJA IR .TAUTOS • UŽDAVINIAI. Vertė iš Rusų 
kalbos P, Šalčius.,- Naudinga knyga ųžinteresuotiems ko- ' 

— peraeijos reikalas- Pupl* 76. ..... i....A..,'.. 
LAPKUS. Trijų veiksmų tragi-komedija. Sulietuvino E. Eu- 

sOriičenė. Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56. ...:. .6.. .•........................ ................

LIETUVIŲ KALBOS’ GRAMATIKA.. Sutaisė J. Damijonaitis. 
Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin- 
tisdietuviųkalbos. Pusi. 127.............    .35

LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 
tymėliai iŠ Lietuviu raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124.....................

LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI.’ Parašė P. Klimas. Pusi. 170. 
Plačiai aprašoma apie senobės lietuvių giminių gyvenama-' 
sias vietas, apie Beturiu kultūrą ir tt.............................. 75

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

karų pamarginimui. Pusi. 190.
DAINŲ ATSO 

BiržiškąDOGMATIKAI. Mokykloms vadovėlis. Parašė Kun. K* Čibiras. 

Šio jo Įmygo je plačiai išdėstoma Katalikų Bažnyčios dogma. 
Įrodoma ^Katalikų Bažnyčios tiesos Šv. Raštu, Bažnyčios* 

' padavimais, protu, yįlnius/1921 m. Puri.148.

jos. upes, kalnus ir tt. Su paveikslais. 1920 m. Pusi. 148. .75 
LIETUVOS ŽEMĖS VALDYMO ISTORIJA (iki lenkmečių).

Parašė P. Klimas. Pusi. 65. ............................ .45
LIETUVOS ISTORIJA LIGI LIUBLINO UNIJOS. Į dalis. Iš’ ; 

rusų kalbos vertė J, Sondeckis. Vilnius, 1920 m. Pusi. 87.
LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA. Parašė M. 

Biržiška. Gana plačiai aprašoma senobės Beturiu dainų li
teratūra, net iš 16 ir 17 šimtmečio. -Vlnius. . Pusk 119.

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa Šie teatrališ
ki veikalai: žodžiai įr Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 124. ..................... ............J...:..........................

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

MEDŽIAGA'LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMAI. Parašė Prof. 
A, K. Niemi. Kalbos žiūrėjo St. Dabušis. švietimo Minist. 
Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Pusi. 127.'............. .

MILDA, MEILĖS DEIVĖ. ’Mytologljos Pasaka. Parašė Petras 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys fi? 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedasi 
Seniį Sėnovėje, Baltijos pajūryje- Pusi. 67. ........................... .35

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

MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas.. Ant vienų pečių. Ši- 
mas orątoriUs, ......*.•*••,•...•»•.«• * .8

MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo,
Kaunas, pusi. 12; \............................... .................. ..... . ................ .10

MŪS1j RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m—1904 m. Parašė M. Biržiš-
, ka. 1920 m...Pusi. 112. ............. .................... .. .45

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei
džiamus kas 8’čią mėnesį. No. 1, Kalinas, 1921 m. Jame 
randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt.. . .$1.00

MŪS DUŽIAUSIEMS, MŪS MIGLIAUSIEMS. Paraše Pr. Ma^ 
siotaš, Iliustravo P. Kajpokas, Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis. Ligi didžiosios Pran
cūzų rovolįuoijos. Vertč L.’Noreika ir J. Pajaujis. Pusi. 
124. Kama <?.• >*.•«■*• •

NEGYVOJI GAMTA, Oras,, Vanduo, žemė... Parašo M. Stan
kevičius. Su įvairiais piešiniais.' Pusi. 90.

PANČIAI. . Teatrališkas veikalas. Tinka lošimui. Lošime 
dalyvauja 4 moterys ir 6 vyrai, įū pažu Ir karalienės įa- 

s “ lydovė^. ■ 1020 ta* BttšL 45, ■»•»> f »■» !»■*»*•* *

r-.-- .
. paveikslėliais. -Kaunas, 1921 m, Pust 56. ........................ .... .

PILIEČIŲ AUKLĖJIMO MOKYKLA—SKAUTYBĖ. Iš įvairių 
rastų parašė P,’Jurgelevičius (Jurginis). Gana plačiai aiš
kinama apie skautus ir jų naudingumą. Mes amerikiečiai 
tuo klausimu įr-gi esame labai užinteresuoti. Federacijos'' 
Kongresas nutarė steigti kiekvienoje parapijoje skaut^sky- ) 
rių. Kad geriau susipažinus su tos organizacijos tikslu, 
pravartu būtų perskaityti šį vadovėlį. Pūsi. 99. Kama tik .50—7 

RAŠTAI, Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- . - 
nys. I Tomas ,..$11.00 

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės, n Tomas x...................  .$1;00
Perkant abu tomu sykiu........... .............................  .$1.50

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

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

RELIGIJŲ'ISTORIJA. Paraše K. L Skruodys. Vilnius, 1920 
m. Pusi. 266. Šį raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil
niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui .............

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

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

kija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablonskyte. Kalbos žiūrė
jo St. Dabušis. Kaunas, 1920 m. Pusi. 199. ......................  .75

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

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

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų); Parašė A. 
Rucevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus 
—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116: 1920 m.................. .50

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J. Skruodys. Vilnius, 1921 ? 
- m. Ši knyga’pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi

pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pusi. 119...50 
TAUTOS GYVATA. Filosofiški-sociologiški "aiškinimai. Bega

lo naudingi knyga. Parašė Vydūnas,, 1920 m. Pusi. 152. 
Kaina .............................     ....$1.00

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liudas' Gira....................   .35
TIE^ANT KELIĄ LIETUVOS’ NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

17 mz Paraše, 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. ....................... .................................................... ..
TRUMPA ARITMETIKOS pradedamojo mokslo metodika. Su

taisė M. Vasiliauskas. Pusk 87. ................. .35
VAIKŲ ŽAISLAI. Trys vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas . 

teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija........ .. ,2Q
VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks- 

“lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas, 
1921,’ pusi. 320. Kietais popiero apdarais....................... ...$1.35

i ’

.20 

.45

VARGŠAS TADAS. 2-jų vaizdų škicas. Vertė Trys, Tinka
mas veikaliukas lošimui. Dalyvauja 2 moterį ir 2 vyru. 
Kaunas. Pusi. 16. Didelio formato.....................,....

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė 
VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERAGIJOS PRIGIMTIS.

Iš rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1921. Pusi. 95 
Ši knyga yra. viena iš geręsniij koperacijos literatūros kuri
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kopė- • • * rfl-CljJOS CS1D^» • * < « • « •• t ». • • « » < *■ • * •. » « •• « • a. * • į * • • • * •

ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės, vakarėliams ir ‘gegužinėms nu
pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 

’ Su gaidomis ir paaiškinimais.. Pusi. 75..........................
ŽIBURĖLIS. Pirmos įo elementoriaus knygelės skaityti. Tin- 

i ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti. Su pąveikslCdiais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė 
J. Palukaitis.......... ...t

ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutitimpinta meterlingo. pasaka. Ver
tė Jonukas. Išleido Marčįukas. Begąlo puikus leidinys. 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis, .......

,65 ■ /
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‘UARUimiUS”
366 BR0ADWAY, / ’ BOSTON 27, MASS.

' f - / ■ 4. . t

LDS. nariai siiįsdatni užsakymus knygų adresuo* . 
kitesiaip: *

MG B^0ADWAY,

B K alsuoti .ufeakymi jiilskidtyti m jMe
(- bet prie visų kftų* *
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I Nedėlios vakare, rūgs. 18, 
pobažnytinėj svetainėj, klie
rikas F. Strąkauskas, būre
liui didesniųjų moksleivių 
davė instrukeijas mokytoja-/ 
vimd srity.

’ . • Girdėjęs.
. r r . —... . ............

; SUSlRpSKIMAS.
t L. L. P. stoties susirinki- 
mas įvyks utaminko vakare 

. (7:30) rūgs. 20 d. “D-fco” 
kambariuose.

Bonų jau galima gauti 
“Darbininko” ofise.
* Rast.
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PRAKALBOS, 
/ Rugsėjo 25 d., 3 vai. po 
pietų, pobažnytinėj svetai
nėje, įvyks L. L. Paskolos 

, stoties rengiamos didelės 
prakalbos. Kalbėtojas bus 
iš L. Finansinės Misijos. 
Kalbės ir Įriti garsūs kalbė
tojai.

Nugirdęs.

Nedėlioj, po pietų, Vyčių 
ir LDS. kuopos teatralės ko
misijos turėjo savo susirin
kimėlį. Reikalai buvo gyvai 

. svarstomi. Abi kuopi suta
rė bendrai veikti pastatyme 
veikalų. Bostoniečiai neuž
ilgo turės progos jų darbu' 
pasigerėti.

===mąsama«MWK=*====== 11"  v v*
Neleiskite liuoso laiko be- 

reikajiūgai ant kokių ten ba- 
labaikų, bet sunaudokite 
tiksliai ant skaitymo nau
dingų knygų ir laikrašty* ,

Skaitykite knygas , ir lai
kraščius iš klirių galite įgyti 
mokslą ir supratimą apie Šių 
dienų tvarką ir prie kokios 
tvarkos darbininkai turi ei
ti. darbininko” Knygy
nas tokių knygų parūpino, 

•• Laikraštis “Darbininkas” 
yra kelrodžiu prie naujos 
pasaulines tvarkos. Skaity
kite jį. ~ ;

Peržvelgkite paskelbtų 
gautų iš Lietuvos knygų su-? 
rašą ir pasirinkę tuojau 
siųskite užsakymą. Naudo
kitės proga? ‘

“Dartininko” Adm.
v * *—.—------

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE VARO MILŽINI
ŠKĄ BIZNĮ LIETUVOJE.

Iš . gautų atskaitų už Birželio 
menesio Lietuvių Prekybos 
Bendrovė parodo turėjusi apy
vartos savo skyriuose Lietuvo
je aut 21,7Į1,58&14 markių *— 
vien tik per Birželio menesi. 
Pagal tų skaitlinių pasirodo 
kad jokia idta įstaiga Lietuvo
je neturi tokios milžiniškos a- 
pyvartos kaip Lietuvių Preky
bos Bendrovė. Atsižvelgiant į 
tą faktą kad tik i antri metai 
bendrovės veikimo Lietuvoje 
galima spėti kad šios bendro
vės veikimą vargiai pavys ko
kia kita įstaigą.

s.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ALGŲ MAŽINIMĄ.

Bostonas. — Laivų staty
tojai savo susirinkime pri- 

* ėmė rezoliuciją prieš algų 
mažinimą ir pasiuntė ją Lai
vyno sekretoriui Dęnby. 

, Darbininkai priešingi ma
žinimui algų dabar, kuomet 
dar visi pragyventi reikalin
gi dalykai vietoj kristi že
myn kįla augštyn.

Pereitame numeryje buvo 
žinutė apie lietuvaitės D. 
Maleikiutės bandymą nusi
žudyti Washingtone. Ta ži
nutė buvo vietos angliškame 
dienraštyje ir ten buvo jos 
paveikslas. Bet iš D. Ma- 
leikiutės gavonie laišką, kur 
rašo, kad ji yra namie, So. 

. Bostone ir toks dalykas jai 
nei į galvą nebuvo atėjęs.

4

t-.

t

DABBINIHKSB 

miltines su gavo auka pasiro.
4S & L. B. KJAm. 134 kuopai1 
5 M., S. L* A. 83 kuopa 5 <5qL, 
šv. Jurgio draugija 25 dol, 
Liet Neprigulmingas Kliulm 
15,ddl. Yra tai tikpradžia. Yra 
tikimasi; kad ir daugiau pana- i 
šių draugijų atsiras, nes šiam 
reikalui yįsi turime būtinai dė- 
ti.kiek katras galime. Ypatin
gai tikimasi gauti paramos nub 
lietuvių biznierių, nes argi jie 
praščiau myli Lietuvą, kaip ir 
kitit • Visiems aukotojams -ta
riame nuoširdų ačių. .

Amer. Mak. Par, Komitetas.
1 ’ 4 '

DĖKINGAS PACIENTAS
Dėkoju jums, gydytojau, 

už prirašytus vaistus. .
— Gerai jums “mačijo?”
— Labai gerai. . '
— Kiek jūs isgėrėte tų 

vaistų?
—Mano dėdė nuo vieno t r

šaukštuko persikėlė į kitą 
pasaulį ir man visą savo tur
tą paliko.

X 1

Rūpindamies kitų laime, 
mes randame ir savąją.

Platonas.
vr

- JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

“ŽELMENIJA”
Nr. 1. • ’ .

Botanikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trečią 

menesį.

t

*■

i

6EHHMM VTSUMĘNEi
( .■w„.-Rlllr h* *

Šiuomi praneŠameAkad pilietis 
J. Acus, Ar J. Jacus, jį* J“.. BenėLo- 
raitis (Bendor) jau esą pertrau
kę ryšius su Atlaso Rūbų ^Ben
drove/ir nuo 15-tos dienos Rug
sėjo -jau nerepręzentuoja mumi; 
kas .duos jiems orderius ,po5 taij .. 
dienai, tai 'Atlaso Bubu Bendrove 
neatsako už juos.

ATLASO RUBŲ BENDROVE,
• 343 Broadtvay, 

South Boston, Alass.

Authorized by Board of Direc- 
,tors„ Sęptember 8,1921.

. • / - Per F. J. ŽURIS, .
. Secretary.

*

-AMERICA’S MAKING 
PAROPOS REIKALE.

Rugsėjo 6 d. vakare/Ameri- 
ca’s Making Parodos Komite
tas turėjo savo susirinkimą. Su
sirinkime buvo apkalbėta, kas 
yra jau nuveiktą ir kas mano
ma dar veikti. Rugsėjo 20 ir 21 
dienose yra rengiama Block 
Party. Ji bus ant Ten Eyck 
Str., tarp Lorimer ir Leonard 
gatvių, BroOklyne.

Pranešta taipgi, kad chorai 
jau praktikuoja-ir rengiasi su 
žaismėmis. Chofų praktikos 
būna Apreiškimo Pan. Šv. pa
rapijos salėje. ‘ Kun. Petkus, 
klebonas, davė salę dykai.

Staklės jau dirbama. Išrin
kta komisija surasti ratelį taip
gi skietus ir audėja, kurios ir 
gi turėtų ateiti susirinkiman ir 
pasitarti, ko reiks prie’ audimo1.

Pasiųsta taipgi atsišaukimai 
visoms draugijoms, kuopoms, 
kliubąms ir kitiems. Taipgi vi
siems lietuviams biznieriams ir 
kriaučių kontraktoriams. Pir-

BUVO NASHUOJ.
Pereitą nedėldienį Pr. 

Gudas ir Pr. Šivickis, Chi- 
cagoą universiteto studen
tas, kalbėjo Nashuos lietu
viams miesto teatre. Pra
kalbų vedėju buvo gerb. kun. 
Daniūnas. Studentas P. Ši
vickis per vasarą savo moks
lo srityje (zoologijoj) dar
bavosi Woods Hole, Mass., 
kur yra Marime Biological 
institutas.

• *

/
“ŽELMENI.TA” yra šios rū

šies lietuvių vienintelis žurna
las.

“ŽELMENĮJOS” No. Į (pir
mas) su paveikslais. '■ Tilpo 
400 suvirš {vairių, augmenų— 
“žolių” vardui.

“ŽELMENĮJOS” prenumera-' 
tos .kaina Amerikoje ii- užsie
niuose metams $1.00.
Pavienio numerio kaina 50c.
Užsirašykite “ŽELMENIJĄ.” 

Adresas:

P. A. JATUL,
P. O. Bos 2128,

Boston, Mass.

MARŠALKA — Pranai Lukotoviiam,
> , 406 B. 7-th St, Bolton 27. Mot.

Susirinkimai laikomi kai/pirmą m- 
jMIdiml Hikvitno aalnmdo 8 vaL po 
piltu iv. Petru Batoyttaej 1*1BL So,. 
BortofitlIaM.Į LIETUVĄ.

Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge
ras. Valgis lr užtektinai jo. Didelis d6- 
nfe, su visais moderniškais naujausią 
laivą patogumais. j

I Red Star Dnb 
.. įt Laivai išplaukia 

kiekvieną savaite iŠ New Yorko nuo^ 
No. 58—€2 North Rlv^r Prieplaukos.
Samland į į Matnlnirfftį į Spalio 15 

(Tik 3-Čla kliąsa.)
f II New Yorko {* 

AnlfterpUf, 

V^AmericanLine
MtoneknhdaC Hanibiirg'ą ( Spali0 20 

Tlkietas tiesiog Plliavon.
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO.
116 laivu—1,250,000. toną {talpos.

84 Stato Street, Boston, Mass, 
Arba .pas vietinius agentus.

SALDŽIAUSIOS ŠIĖDIBS V.JBZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Antanai Kmitao, 
284 Fifth St, Boston 27, Mos* 

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

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

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 
.. 182 Bowen St, Boston 27, Mds> 

KASIERIUS —* Jurafcj Kanovičius, 
174 Bolton St,.Boston. 27, Mass

Elnland 
Zeeitmd 
Kroonland 
L aplami

---  ■ . - ---- ■...........- - •.... - ■■ .....- -----

O. L. K. KBISTVŠIO DRUJOS VAL 
DVB08 ADRBSAI, BOŠTON, MASS.
PIRM. — .Motiejui Verseckaz,

41 Gatės SU So. Boston, M«as. 
VICSE-PIRM. Juozas Bijokas,

807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Ant Moclejunas,

450 H. 7th St., So. Boston, Mass. 
W. KAST,■ + |uoza«JKATalĮaiMkas,

200 D. Gottage St, Dorchester.' 
KASIERIUS —• Andriejus ZaUečkaa, 

1 307 E. S-th. St. So. Boston, Mass,
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

159 Boweu St,. So. Rpston, Masu. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus khs pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno • mėnesio po No, 694 
^hshlngton St, Boston, Mass. 6-tij v. 
vakare. Ateidami drauge ir riąuJu na
riu su savim atslveaMt prie musą d* 
los prlraiytt

Posmertlnės mąka $200,00. PaSelpa 
ano dienos susirgimo iki pasveikimo. «*»
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SV. JO2TO HV. BL. PAŠALPOMS 
DR4TBB VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. žloba,
689 E. 7-th St, So. Boston, lfasa. 

VICE-PIRM. — P. TnlsiMs,
180 Bowen St, Sa. Boston, Mass, 

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedSldienl 2-ą vai. po pietą Bažnytinei 
Svetalnčj. 
PROT. RAST. — K. Lutais,

47 Vale 8t, Sa Boston, Mass. 
FIN. RAST. — M, Karčiauskiene, 1

47 Vale St, So. Boston, Mara. 
KASIERIUS A. Naudžiūnas,

18 Vtafleld SL, So. Boston, MaM 
MARŠALKA —- Steponas Navickas.

1 PIRMAS KONCERTAS 1 
t sIg RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 27 KUOPOS ■ 

g- CHORASg Po vadovyste P. M. KALIŪN0

BNEOeUOJ, RUGSėJO-SEHEMBER 25 0„ 1921 
Į| POBAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ,

g N0RW00D, MASS.
g * Pradžia 7-tą valandą vakare.

i

i
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IMdžttį Pasauly"
Laivai, šarmui ApsSjimaą 

SttKęIeivm,x
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miesto 

Ar netoli Ją. . - ,
• | Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą u? 
visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ. <

SANONIA — SPALIO 29
Cabln $1)5.00 3-čia klesa. $125,00 

Taksų $5.00.
Per Oherbouirg Seuthampton 

Liverpool ir Glasgow 
Al*BANIA ,.Rugsėjo 2< 
ALGERIA Spalio *I
AQUITANIA ...:.................Spalio 4‘
EMPRESS OE INDIA........ .Spalio 0

(SIOOTO 
Limtuvi 

Gydytojas ir Canril
Gydo aitrio lr chroniikas 

vyru, rnotertj ir vaiką. E| 
nuoja kraują, spjaudalus, i 
mą tr tt savo laboratorijoj, 
teikia patarimus lallkaia kitur 
v^nantlems. Adresas:

506 BrgawaY,
South Ma&l
Kampas G St. ir Broadvtay

16 Mitų South Bosrošn

D R. H. S. STO N
Akiu Speoialibtas

399a W. BĘ0ADWAT |
VAiakdob: Nuo i) r. iki 7 v. vak. gį 

5®®®®©®®®®
■t

[dr. PAUL J. JAKMAŪh]
?(JaJdm&vBm) I

609 BABT BR0AI>WAY I
TBtRPHONEBGg. Į

Keliauk saugiai lr smagiai
3 ant vieno iš didelių lalvij Red 

Star Linijos, VVliite Star Li
nijos arba American Linijos.

Artymi susisiekimai i visas 
dalis Europos.'Geras maistas 
lr apsčiai jo duodamai Užda
rytos kajutos. Visi moderniš
kų laivų patogumai.

^zRed star IumezV 
ĮtenteRUMB a? American Lixe
INTBKNATIONAL AIŠKINS COMFANY
.Bostone ofise: 84 STATĖ ST. arba pas vietos agentus.

n g • n jįa
(! n ni$ n

ii 
J

IV. KAZIMIERO lt. A. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

. SO. BOSTON, MASS.
SIBM. — Jonas Pranaitis*

524 0. ūth St, So, Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — J .Andruliunas, * “

278 — 4-th St., So. Boston, Mass. 
?ROT. RAŠT. — V. J. Jakfitas,

147 H St., Boston 27, Mass* 
TIN. RAŠT. — Juozas Juflka, 
- Merycllff Academy

Arltaghton Heigtiu, Mana. 
2D. — Leonas švagždls,

111 Bowen St, So. Boston, Mass. 
IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas,

8 Jay St., So. Boston, Mass. lr 
Antanas Kmltas,

284 5th St, So. Boston, Mass. 
IARSALKA — Povilas Laučka,

01 Story St, So. Boston, Mass, 
Draugijos antrašas reikale:

806 Broadway, So. Boston, Maso. 
Draugystes susirinkimai laikomi kas 

^utrą nedšldienj mšneslo 1-ą vai, po 
■tetą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
loston, Mase.

Tel, So. Boston 270 I 
DR. JOHN MlcDONNEU, M. D. I 
Galima tutikallMl (r lietiivilkai. I 
Otjtbo VAiaivpob: ■

Rytais |k 9 vaL I.
Pp pietą 1 iki 8 vaL ■ 

Vakarais nuo 6 ĮM 9 ■ 
536 Broadway, S. Boston I

F.J.KALINAUSKAS 
! ADVOKATAS 
! 414 Broadway,
E S. BOSTON 27 MASS.
[ j Tel. S. B. 0441.
t Antros lubos—Viriu j L. P. B-vis
Į GYVENIMO VIETA:
1135 Rowe St., Auburndale, Mass. 
1 Tel. W. Newton 1016—R.

c

/

DRAUGIJŲ ATYDAI!
VA^®^av9' Kokardą, visokią Ženkleliu, Gazlkučią, Ant- ULLM ųiA. V v SpaU(iij jr kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir j ūsą dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Nėwark, N. J.

Generališkl ‘agentai dėl ’ CENTRALINES lr RYTINES'. EUROPOS 
North Gerinau Lloyd Bremen

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

K nuo laivo ant laivo.
HUDSON ..........................................................Spalio 15 lr Gruodžio 3
PRINCESS MATOIKA ........................................Spalio 22 ir Gruodžio 10

POTOMAC ........................................................... Lapkričio 5'ir Gruodžio 24

«

I REIKALAUJAM

I JAUNO VYRO 

dirbti į

NATIONAL BANKĄ'
(Fcrcign Departmen tą)

Prisiųsk savo aplika
ciją ir paveikslą kartu 
jeigu galima .

1 L. A. S.
| 510 Union National Bank 
| SCRANTON, PA.

J©©®®©@©©©©©®©

705 Main St.,Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Broekton 5112-W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUŠKAS)

DANTISTAS

OR. F. MATULAITIS
Gido Visokias Ligai 

Pbiskima. AKnoui. 
yalandos: (r 7—8 P, M.

17 Millbury Street 
WOROESTER, MASS,

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

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

u:

Reikalavimai
Reikalavimu kainos 2c. už žo* 

dj ui kiekvieną syki.
.

TeL So. Bpstpn 828, 
lAErrrmi PAsagęriia 

DR. M. V, OASĖ&B 

(Kasparavuta^ 
Laikum pcrksie į . 

425 Bboadvat, Sa Bobton, Mjum. 
Gfiao VšbuOOK 

M Iki ryti lr 
- 1:30-0 Ip O^D-O B K 

Ofisas uždarytas subatos v»> 
karais ir nedėllomlS.

W ųt>

p

PAGERINK SAVO 
BŪVĮ!

Darbininkai, pagerinkite 
savo būvį. Bedarbė aiškiai 
kiekvienam parodė, kad to- I 
kiame stovyje darbininkai 
turės skursti amžiais, jeigu 
jie patįs nesirūpins iš to 
skurdo pasiliuosuoti. Darbi
ninkams trūksta' apšvietos-— 
mokslo. Darbininkas netu
ri kapitalo, kad, galėtų me
tęs darbą lankyti mokyklą. 
Bet darbininkas gali lavin
tis — šviestis liuosame lai-* 
ke nuo darbo namuose, Dar
bininko mokykla yra geros 
ir naudingos knygos. '

( 

Gerbiamieji Norwood’o ir 
Apieliįįįės Lietuviai!

vSsminėtas Choras nors nesenai susiorganiza- S 
vęs, bet kadangi susideda iŠ jaunų, pilniu energi
jos darbuotojų,riad spėjo prisiruošti su šiuomi pla-r 
čiu programų, kuris susideda iš 34 muzikos šmote
lių, kuriuos stengsis tinkamai išpildyti, kad atsi
lankiusieji būtų pilnai užganėdinti. Programe da
lyvaus ir svečių solistų iš Cambridge: V. SEREI
KA, S. PAURAS ir kiti. Tad nuoširdžiai kvie
čiame kaip vietinius/taip ir apielinkės svečus at-

Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK CO31PANY, Ine. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. 

UNITED AMERICAN LINES, Ine.
Managing Operators for the United Statės Shipping Board

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.
AMERICA............................ Rugsėjo 28, Lapkričio 1 lr 30

• GEORGE WASHINGTON ........................Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8

Paieškau savo draugo Juozapo Sta- 
delninko. Paeina iš Vilniaus radybos, 
Trakų apsk.. Miguičlunų kaimo, Dus- 
menų parapijos. Kas apie JI žinote, ar 
Jis pats atsišaukite sekančiu antrašu, 
nes turiu svarbų reikalą.

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

DR. W. T. REILLY
Pirmos Klesos Dantistai

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

r
Paieškau pusseserių Jurevičlutlų, 

taip-gi tetos. Jurevičienės, paeinančių 
iš Kaund rftt, Šiaulių apsk. Girdėjau 
kad nekurtos pusęserės randasi Amert- 
ke. Aš labai norėčiau su jumis susi- į 
rašyti Lietuvoj arba Amerikoj. Todėl 
meldžiu atišauktl sekančiu antrašu: j 

ANTANAS A. BUKNIS, |
8065 Witt St., Detroit, Mieli.

Bell Phone: Poplar 7545 /
ADOLPH F. STANKUS [

TIKRAS LIETUVIS 
G R A B O R I U S 

1023 Mt. Vebnon St. J 
PHILADELPHIA, PA.

a s

S
S ■- 4£ 
£
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£ 
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£ 
£ siląnkyti, nes turėsite smagų laiką ir dar tuomi pa- g 

Remsite mūs parapją, nes PUSp PELNO SKI- B 
RIAMA PARAPIJOS NAUDAI. §

ĮŽANGA PRIEINAMA: H
• Nuoširdžiai kviečia RENGE J AI. £j j

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
________ O BBOAimy NtU' YORh.N.IO buoadvvay

r
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S. S. LITUANIA.. .Lapkr; 2
S.'S. ESTONIA....Spalio 5

arba kaip senai sergi 1
kant sveikatos. Aš esu ---- -------- .------------- .
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš gal&lu tavo sveiku padary
ti taip kaip lr Šimtus kitų, kurie yra ant naujo kelio sveikatos ir ku-

4

DfiiO valandom;

-**s.
' ’ X-*

* r

■■ t'1

Be jos mes negalime gyvenimą links- 
« mai praleisti. Kada mes susergam yra 

labui svarbu- kad tuojau pas gera ir 
prityrus! daktarą nuėitumėm, kuris ži
no kuli) sveikatą galima kuogrelčlaą- 
siai sugrąžinti.

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

Aš gydau kaip naujas taip lr užsi- 
senčjusias Ilgas per daugeli metą lr 
mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuogreičiausial išvaryti Ilgas ir sutelk- 

. , ti mano liaouiama gerą sveikatą J 
IĮ trumpiausi laiką su lengviausiu budu 

ir už mažiausią kainą.
Aš ŽINAU KAIP

.ir.-mauo ofisas yra pilnai aprūpintas • 
su viskuo ką tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga 

ir nepaisant klek kartą buvai apviltos belefi- 
i pasirengęs ton parodyti ką guliu padaryti, ir 
mo priomra, aš galėsiu tave sveiku padaty-

aip Turi būti. t ■
visicai^ prieinamo*—patarimuo duodu oJ/kuK 

220 Tremont- Street, Mostau, Mms. 
Priešais Majestic Teatrą.

v. r. iki S Utį p. p. *
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