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kitas. Penkios paskutines 
buvo našlės. Paskutinioji 
pati yra 78 metų amžiaus ir 
jau du syk buvo ištekėjus.

NUPEH bulių
4 k

Geneva. -~
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Krikščionys darbininkai vie
nyki t ės! Bpicskitės į vieniu* 

lėlę darbo žmonių organiza* • 
Giją Ąmerikojc LtetiiviiĮ 

Darbininkų Sąjungų, ū R c H

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo / 

Darbininkų Sų-gos 1
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8ŪBAT0MI8.
UMrabdyJ metams ■
Bostoną ty apylinjcflį jnotama . ty.00

“DABBUnNKAB”
866 Broadvzay, BoiM

Sovtk Bomok 820.

KAS Už IR KAS PRIEŠ 
, ♦ MUS.

Geneva, rugsėjo 21. — 
Tautų Lygos plenumas nesi
tikėjo, kad Taryba jam pa
ves rišti lenkų-lietuvių gin
čų del Vilniaus. Tokiu bū
du tas pailgys plenumo dar
bų. Taryba savo iniciaty
va tų padarė. Tai yra pir
mas atsitikimas, kur Tary
ba pripažino sujungtų juris
dikcijų Tautų Lygos Tary
bos ir plenumo ginče šitos 
rūšies.

Tuoj kaip tik Taryba pa
vedė Vilniaus ginčų plenu
mui, tai politiškoji plenu- 

. mo komisija paėmė pasiūly
mų Lietuvų priimti Lygon. 
Prof. Askenazy, lenkų atsto
vas, griežtai stojo prieš Lie
tuvos priėmimų Lygon, pa
matuodamas savo priešingu
mų tuo, kad būk lenkai esu 
persekiojami Lietuvoj, 
siūlė pertraukti darbų, 
kai veik visi komisijos 
riai kalbėjo už Lietuvų,
jis pasakė atšauksiąs savo 
įnešimą, jei plenumas priža
dės pasiųsti komisijų į Lie
tuvų ištirti lenkų padėtį.

Komisijoj balsuojant prieš 
Lietuvos Lygon priėmimų 
balsavo .tik lenkas Askena
zy, rumunas Jonescu ir ju- 

’ go-slavas Spalaikovič.

|| .Į H.ĮĮ -Į

sienių reikalų ministęrių 
konferencijas ir įsteigimų 
darbo sekretorijato, kuris 
neturėdamas ‘jokio, spren
džiamojo balso būtų įkurtas 
politikos ryšiams . palaikyti. 
Toliau Lietuvos delegacija 
sutinka padaryti tsu lenkais 
militąrę apsigynimo kon
vencijų prieš bendrus prie
šus, bet tik tuomet jei di
džiosios valstybės pripažins 
Lietuvos ir Lenkijos sienas.- 
Lietuva nesipriešina pada
rymui ekonominės sutarties 
su Lenkija, bet ji nesutiks 
panaikinti muitų sienų. Ši
ta sutartis turėtų būtų gali
ma panaikinti, dviejų metų 
bėgyje pareiškus apie* tai 
norų vienai susitariusiii ša
lių. Vienok lenkų delegaci
ja su šiais pasiūlymais nesu
tinka ir laikosi pirmojo pro
jekto. Tautų Sųjungos Ta
ryba nutarė pasiūlyti abiem 
delegacijoms galutinai pri
imti antrų j į P. Hymanso 
projektų, jei jos nesutiktų 
jo priimti, tai referuoti 
klausimų Tautij. Sųjungos 
plenumui.

atiduotų -Vilniaus lenkams 
ir atsispirtų nuo unijos su 
Lenkija sudarymo. Jei da
bartinė valdžia to padaryti 
nesugebėtų, Seimas turėtų 
tuojaus jų pašalinti ir 
statyti kitų vyriausybę.

DEL CENZŪROS 
LIETUVOJĘ.

Washingtonas, IX. 14 d. (L. 
Inf. Biuras) “Lietuvos Ūkinin
kas” atsakydamas į savo skai
tytojo paklausimų del laiškų 
cenzūravimo, šiaip sako: Lietu
voje* “yra tiktai karinė laiški} 
cenzūra. Jeigu Tamsta gauni 
laiškus nuo kokio nors komu
nisto, tai gal juos ir cenzurpja. 
šiaip nei' pašto, nei geležkelio 
stočių tarnautojai neturi teisės 
atplėšti laiškus ir skaityti. Jei
gu Tamsta matui taip daran
čius, tai skuskie Pašto valdy
bai'Kaune.” Del laikraščių, tai 
Lietuvoje taip pat yra tiktai 
karo cenzūra, kuri, esant kare 
padėčiai, prižiūri, kad' laikraš-’ 
čiai neskelbtų tokių žiniii apie 
Lietuvos kariuomenę, kurias 
būtų reikalinga žinoti priešui.
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BALSAVIMAS LIETU
VOS REIKALE LYGOS 

PLENUME.
Geneva, nigs. 22. — Šian

die priimta Tautų Lygon 
trys naujos valstybės. Jos 
yra Eštonija, Latvija ir 
Lietuva. Tų tautų Lygon 

■priėmimas buvo nubalsuota 
šį rytų Lygos plemiųio posė
dyje.

Eštonija buvo pirmiausia 
priimta. Priimta vienu bal
su. Jugoslavijos ir Čeko
slovakijos atstovai nedaly
vavo. Latvija taip-gi vienu 
balsu priimta, bet 10 valsty
bių atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. Lietuvos pri
ėmimui Lygon niekas nebu- 

' vo priešingas plenumo posė
dyje. Lenkų delegatas, — 
kurs komitete griežtai varė
si prieš Lietuvos priėmimų 
Lygon nedalyvavo dabarti
niame posėdyje. Čeko-Slo- 
vakijos ir Francijos atsto
vai būdamai posėdyje susi
laikė nuo balsavimo.

LIETUVA BUS PRIIM
TA TAUTŲ SĄJUN- 

/ GON.
Vašingtonas, IX. 22 d. 

(Liet. Inf. Biuras). — Šeš
toji Tautų Sųjungos Komi
sija, kuriai yra pavesta ty
rinėti norinčių įstoti Tautii 
Sųjungon valstybių prašy
mai, yra nutarusi pasiūly
ti Tautų SųjUllffOS T'ln’ūnT'yii 
Lietuvos prašymų patenkin
ti ir priimti jų į Sųjungos 
narius. Šiomis dienomis ga
lutinai šį klausimų suręs 
Tautij Sąjungos plenumas.

TAUTŲ SĄJUNGA 
SPRENDŽIA LIETUVIŲ 

LENKŲ GINČĄ.
Vašingtonas, IX. 20 d. 

(Liet. Inf. Biuras). — Šian
dien gautomis žiniomis Lie
tuvių delegacija priėmė pas
kutinį P. Hymanso projek
tų su pataisomis valstybinės 
kalbos, .kariuomenės rekrū- 
tavimo ir kantonų klausi
mais. Lenkų delegacija 
griežtai su tomis pataisomis 
nesutinka. Klausimų šian
dien sprendžia Tautų Są
junga.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
APIE GRĮŽTANČIUS 

AMERIKOS LIETUVIUS.
WaRhingtonas, IX. 14 d. (Ii. 

Inf. Būtais) Lietuvos Vokiečių 
laikraštis “LitauisdRe Rundsc- 
hau” savo straipsnyje “padėtis’ 
Lietuvoje” (“Die Lage in Li- 
tauen”) mini grįžtančius Ame
rikos lietuvius, kaipo ižymij fak- 
torį Lietuvos atsfaftyme. '‘/Lie
tuvos atstatymui,” -sako lai
kraštis, “turi didelės reikšmės 
dabartinis' grįžimas Amerikos 
lietuvių iš' Suvienytų Valsty
bių, kurie ątsineša su savim 
netiktai turtingos praktikos ir 
žinių, ypatingai prekybos ir ra
cionalaus žemės ūkio vedimo 
srityse, bet. ir suteikia šaliai 
naujų žymių lesų.”

)VĄ.
- Tautų Raudo

nojo Kryžiai s sostinėje reiš
kiama didel s pasibiaureji- 
mas Ispanijos Raudonuoju 
Kryžiumi už t'ai, kad jis 
rengia bulių kovų savo nau
dai. Bulių kovos rengiamos 
naudai sužeistų* kareivių 
Moroke.

NEATVYKS.’
Be-rlin. J- Maximilian 

Harden, garsusis Vokieti
jos laikraštininkas ir kalbė
tojas ketino vykti Ameri
kon. Bet savo pasiryžimų 
atmainė ir nevyks.

IŠVEŽĖįMAISTO.
— Amerikos šelpi

mo administracija išleido 
traukinį iš 28 vagonų su 
maistu į Kazanę^ To mais
to užteks išmaitinti 50.000 
vaikų per vienų mėnesį.

'' —
NELEIB^UŽŠALTI 
PRIEPLAUKAI.

Maskva. — Valdžia pa
skelbė; jog Petrogrado prie
plaukai šių‘žiemų neleis už
šalti. Dėlto iš Sibiro bus at
gabentas1 -vienas laivas le
dams laužyti, du iš Anglijos 
ir keletas iš Finlandijos;

' BAISI NELAIMĖ.
Magence, Vokietija. 

Chemiškoj dirbtuvėj mieste 
Oppau ištiko baisi eksplio- 
zija. Žuvo 1.400 darbininkų 
dirbtuvėj ir antra tiek su
žeista. Veik visas miestas 
griuvėsiuose nuo baisios 
ekspliozijos. Tai viena iš 
didžiųjų pasaulinėj istorijoj 
nelaimių. Ekspliozijų paju
to ir aplinkiniai miestai. Su- 
drebėjimas jaustas už 35 
mailių. Mannheime, kurs 
guli už 13 mailių nuo Oppau 
sutruko visi langai, keletas 
žmonių užmušta ir 36 žmo
nės sužeisti.

V ŽIAVIMAS.
Indianapolis, Ind. — At

sidarė pusmetinis angliaka
sių suvažiavimas. Delegatų 
yra arti 1.500. Sveikino val
stijos gubernatorius ir mies
to majoras.

VEDĖ SEPTINTU 
KARTU.

Atlantic, Ga.—Fred Har- 
ris, 90 metii amžiaus, vedė 
septintą pačią ir visos buvo 
sesers. Jų tėvas Peter Yost 
yra iš Milwaukeę. Pirmiau
sia vedė vyriausią Yosto 

(dukterį, o paskui paeiliui 
' . i t-v , • V r.

DARBININKŲ VADAI 
REIKALAUJA DAU

GIAU VALIOS.
Lopdon. — Anglijos orga

nizuotų darbininkų vadai 
pradėjo nurodinėti, jog rei
kia mainyti taktikų kaiku- 
riuose atsitikimuose. To rei
kalas pasirodė po didžio ir 
nepasekmingo angliakasių 
streiko. Tris mėnesius dar
bininkai streikavo ir susi
taikė išlygomis, kurias dar
bininkų vadai išanksto pa
tarė priirriti. Bet tada eili
niai darbininkai tam prieši
nus ir streikas tęsėsi, o tęsėsi 
be naudos. Todėl dabar dar
bininkų vadai aiškina, kad 
darbininkams jais labiau 
reikia pasitikėti ir daugiau 
jienrrtiSflfoš duoti. -t.

. .. , VIAMS/
. Melburnas, Australija, 

Australijos valdžia buvo p^ 
skelbus $50.000.000 pasl 
ex-kareivių naudai. Tai 
nai tuoj buvo išpirkti ir vi* 
sa minėta suma bus išleista 
ex-kareivių reikalams. * j- 

... ............... ' *
GAL ĮVES SVAIGALŲ ; 

MONOPOLIJĄ.
Geneva.—Šveicarijos. mie- ’ 

ste Lozanoj anti-alkoho- ’ 
liniame kongrese buvo užsi
minta apie alkoholio vėrtę : 
medicinoj. Šveicątijos dak- ; 
tarų Sąjunga tam tikrų me- -s 
morandumu atsikreipė į 1 
Šveicarijos valdžių įvesti 
prohibicijų tokių, koki yra 
Suvienytose Valstijose. Bet ; 
kadangi hotelių savininkai ; 
kol kas labai galingi palai
kyme svaigalų, tai prašoma 
valdžios paimti svaigalų biž* 
nį į savo rankas.

NUPIGINO PERG A
BENIMĄ.

Washington. — Iš Kali
fornijos ir kitų vakarinių 
valstijų pergabenimas vai
sių'ir daržovių geležinkeliais 
nupigintas /ant 18 nuoš. ;

*

SVARSTYS NEDARBĄ.’
ĮVashington.—Prez. Hąr- 

dingo sušautoji 
ei j a nedarbo Klausini#svar
styti susirinks ateinantį pą- 
nedėlį. Taip skelbia, koiiier - « 
ei jos sekretorius Hooyer.

' i
z • ■' ' ». NELAIMĖ.

Laiurence, Mass. — Dvi 
mergaiti, 8 ir 6 metų am
žiaus, bovijosi su degtukais. 
Vienam degtukui užsidegus 
užsidegė vienos . mergaitės 
drabužiai. Ąbu tėvu buvo 
dirbtuvėje. Į mergaitės kli- 
ksmą atbėgo kaimynai ir iš
gelbėjo nuo mirties. Tėvai 
vadinasi Vutykiras, gyv. 271 
Chestnut St.

. RUSIJOS PASIUNTI- 
NIS VOKIETIJOJ,

Beritu. — Lepnid Kfassin ■ 
ir Lunačarski atvyko iŠ Ry
gos' Berlinan tartis apie j 
užvedimų prekybos tarp Ru- 
sijos ir Vokietijos.

. - Hr
■........................ ....... i , 11 !■ ■ »•

NEĮSTENGĖ ATŠILAI- : 
KYTL

London. — Graikų kam* į 
panija Mažojoj Azijoj apsi
stojo del ginklų ir amunici- < 
jos stokos. O turkai to turi ’ 
užtektinai. Todėl graikų 
jėgos turėjo apsikasti^lt į 
bandyti atsilaikyti per visų . 
žiemų. Tuo tarpu rengtis 
pavasarį pradėti ofensyvą, 
jei per tų laikų nebus su<- 
taikvta.f

ANGLIJOS NOTA 
RUSIJAI.

London. — Anglijos val
džia pasiuntė Rusijos val
džiai aštrių notų, kur bolše
vikų valdžiai prikišama agi
tacija prieš Angliju Centra- 
linėj Azijoj ir Afganistane. 
Reikalaujama pasiaiškini
mo. Anglijai ir Rusijai pa
darius pirklybos sutartis, 
abi šalys pasižadėjo nevesti 
propogandos viena prieš ki
tų. Taį Anglija dabar pri
kiša bolševikams pasižadėji
mo laužymų.

NUSIBODO ŽODŽIAI.
Washington. — Tobin, A- 

merikos Darbo Federacijos 
iždininkas, rezignavo. To
bin pasakė: i‘Mes kenčiame 
nuo perdidelio kalbėjimo 
Washingtone. Ko bedarbiai 
nori yra darbas, ne padau
ginimo kalbos.” Tobin sako, 
kad Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, galįs tik kalbėti ir kal
bėti. ' O nieko negalįs atlik
ti del bedarbių.

LAPKRIČIO 11 DIENA
ŠVENTĖ.

* Wrashington. — Preziden
tas Harding armistieijos 
dienų lapkričio 11 d., pa
skirs visuotina švente. Tų 
dienų atsidarys nusiginkla
vimo konferencija. Po vi
sus miestus bus demonstra
cijos, kad visam pasauliui 
parodyti konferencijos svar
bą. Tų dienų bus tik atida-- niais automobiliais uzataka- 
rymas konferencijos.

N0RW00D, MASS.

RENGIA PUIKŲ KONCERTĄ 
L. Vyčiii 27 kp. Choras po ba- 
dovyste P. M. Kailiniu) Tengia 
nepaprastai puikų koncertų. 
Jis įvyks nedėlios vakarė, rug
sėjo 23 d. pobažhytinėj svetai
nėj. Prasidės apie 7 vai. vak. 
Choras smarkiai mokinasi ir 
galima sakyti, kurie jį iš girs 
tame koncerte tikrai gėrėsis 
Nors viršminėtas Choras nese
nai susiorganizavo, bet galima 
sakyti, kad geriau padainuoja 
negu senieji. Susideda iš jau
nų, energingų vaikinų ir mer
ginų, o žinote kad jauni daug 
gali. Jei netikite, "ateikite ir 
persitikrinkite. Programas sm 
sidės iš 34 šmotelių. Be to dar 
bus ir sve.čių—solistų. Atvyks 
garsieji dailiinkai iš Cambrid- 
giaus V. Sereika ir S. Paura. 
Maname, kad nei vienas Not- 
voodietis neliks į' šį koncertų 
neatsilankęSi

Rengėjų Draugas.

ATAKAVO DISTI- 
LERNŲ.

Bloomfield, Kg. — Virš 
20 ginkluotų vyrų su aštuo-

KALTINAMAS PAČIOS 
NUŽUDYME.

Seattle, Wash. — Maho- 
ney, 38 metų amžiaus,’įtar
tas nužudyme pačios 67 me
ti], amžiaus. Jis ją vedė defc 
to, kad ji turėjo $200.00,0. 
Pereito balandžio 16 d. ji ne
žinia,

Flaiškeliailietuvūn
L Su gražiausiomis ir nau- 
Į ‘jausiomis eilėmis ir pasvei- 
Į kūlimais gaunami “Darbi- S

JĮ įlinko” knygyne. Tai yra® 1 
JĮ naujausios laidos IhiČkėlįtti ■ 

S 1) Pas Brolį, >
S 2) Pas* Seseri.
S 3) Pas Tėvelius.
£ Tinka visiemf
S T) Lok balandi į ta
J
g 2) Aks tie lenkai, 
S tie fadošiai.
S Parsiduoda pigiai:
J? 1 tuzinas laiškeliu ir fenh “ 
: w vertu * *»t
n . 100 laiškelių ir 100 kon- . 
B vertų ...4V5
■j. Su užsakyme ^siųskite > 
!; pinigas.
! “DARBININKAS,»
!: 366 Broadwayi
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tanunistas kartais grįžta su 
didžiausiu apsivylimu ir pa
smerkia Rusijos valdžių:
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Nuo trijų dalykų negali 
žmogus- išsisaugoti: -nuo ne
prašyto patarimo, nuo 'mo
ters ir nuo mirties.

vo distilemę. Nu\pjo sar
gybų, įsibriovė vidun ir pa
sivogę degtinės už $12.000 
pabėgo.
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DERYBOS ŽENEVOJE.
Vašingtonas, IX. 2Ę d. 

(Liet. Inf. Biuras). — Lie
tuvos Delegacija savo kontr-1 
pasiūlyme sutiko, kad Vil
niaus gryčiai būtų duota kul
tūrinė ir administratyvė au
tonomija. Griežtai atmesda
ma bendrųjį sprendžiamąjį 
užsienio politikos, organų, 
Lietuvos Delegacija siūlo 
perijodines abiejų šalių už-

LIETUVA BUDRIAI DABO
JA, KAD DERYBOSE SU 
LENKAIS NEBŪTŲ UŽ

GAUTAS JO SUVERE
NITETAS.

Vašingtonas, IX. 20 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Ei
nant deryboms Ženevoje vi
soje Lietuvoje jaučiamas pa
kilęs ūpas. Miestuose, mies
teliuose žmonės renkasi į mi
tingus ir. nervingai laukia ži
nių iš Ženevos. Pavyzdžiui, 
užvakar rugsėjo 18 d. Vilka
viškyje susirinko 5 tūkstan
čiai žmonių į mitingų įr iš
kilmingai pasižadėjo remti 
valdžių ligi ’ paskutiniųjų 
kad tik valdžia apgintų Lie- 

neprildausomybę, ne-

■ ■»' . ....................... ■

PO GIEDROS AUDRA.
Rgtnas.—Po didelių kait

rų oras staiga atvėso ir ūžė
jo baisiausias lietus? SU lCr 
dais. Gatvės virto į Upes. 
Namų rūsiai pribėgo van
dens. Užlietas buvo ’ ir 'Va
tikano rūsys. Ledų krito teip 
daug, . kad nuo jų įlūžo sto
gas Di Santo Spirito ligoni
nes.

KĄ BELGAS SATYRE- 
RUSIJOJ.

Bruselis. Vienas Belgi- 
jos finąnsištas buvo Rusi
joj ir sugrįžęs papasakojo 
indomių dalykų. Sako, kad 
jei bolševikų valdžia įsilei
džia nekomunistą,. tai jį ge
rai aprūpina, kad jam išrū
dytų, jog Rusijoj viskas-ge- 
rąį. O kąi įsileidžia iš kitur 
komunistų, tai parodo viską 
taip, kaip yra. Todėl ir pa* 
aiškėja tas, kad nekomunis- 
tai, atsilankę Rusi j o j labai

ŽYDAI NIEKO ' 
t NEPEŠ®.

Pereitų • panedėlį '^mūs 
žydų veikėjai buvo atsilankę 
pas majorų prašyti uždraus
ti pardavinėjimų Fordo lai
kraščio “Dearborn Indepen- 
dėnt.” Tų konferencijų šau
kė majoras dėlto, kad jM 
daug prašymų gavo už
drausti minėtų laikraštį, nes 
jis esąs prieš-žydiškas. Ma- 

priėlankiai pakalba, d tikras joras atėjusiems žydams pa
sakė, akd neturįs jokios le
galūs teisės uždrausti to lai
kraščio pardavinėjimą..
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Draitgai darbininkai! Lie- 
tiivbs darbo žmonės/ susi- 
jiingę Vienon krikščioūiškon 
orgariiždbijon kui-ia yra 
^Liėtdvos Darbo Federnci- 
įdf’ karštai sveikina šį A- 
riiėfikds Lietuvių Darbinin
kų Šųjungos seimų, ir linki, 
kad šis suvažiavimas padėtų 
štiįiriūs pamatus broliškam 
niusų susijingimui. Svei- 
kiiiddihi Jus linkime taip 
pat, kad šis Seimas atras
tų naujų kelių ir priemonių 
dąrbo žmonių būviui page
dauti. . Draugai Darbinin
kai! Šių metu visuotiname 
Lietuvos Darbo Federacijos 
skyrių atstovi} suvažiavime 
buvo atsilankęs Jūsų orga- 
no“ Darbininko” redakto
rius p. Gudas. Męs sutikom 
gp.Gudų didelių džiaugsmu 
ir karšta riltinu, kad Jūs, 
gyvenantieji Amerikoj ir 
mėS; /gyvenanti •. Lietuvoj 
greitai sujungsimi gavo dva
sinesir materiales pajėgas 
mūsų idealams įvykdinti, 
musų . Tėvynei atstatyti! 
Deltb,. sveikindami šį Jūsų 
Seimų mes tikime, kad Jūs 
greitu laiku surasite būdų ir 
Įr priemonių nuolatiniam 
kontaktui palaikyti su Lie
tuvos Darbo Federacija. 
Neikia pasakyti, kad iki šio
leiįo kontakto tarp Jūsų ir 
mūsų per maža tebuvo. Kas 
čia kaltas, mes apie tai ne
kalbėsime. Tuo reikalu mes 
tegalime tik konstatuoti, 
kad be pasikeitimo vienu ki
tu laišku iki šiolei nieko dar 
rfSrū padaryta. Mes tiiri- 
ihe įrisipažiliti, kad dau
gink ir' iiegalėjom’e padary
ti, Nes Jums pdtieiris gerai 
yįa.žiiiUmū, keikias sulikids 
kOvUs iries Turime vėsti šų 
srivo Tėvynės neprieteliais; 
isįMfos pusės, mūsų pajėgos 
pačioj pradžioj buvo men- 
įbs. Taip kad vienam aš
vieniui, tekdavo dirbti hele- 
tį: dlfbi} ir po 18 valandų į 
dienų. .Ii4 visos tos mūsų pa
jėgos tūrėjo būti kreipimuos 
kOvai su mūsų vidaus ir iš- 
ttfinįųis neprieteliais. Ko- 
yį& buvo slinki ir darbas bu- 
yM' Ail&iišk^.' Tas sunku
sias dar labiau didėjo ir del- 

kad hies buvome hepa- 
jyginarnai sunkbsnese inate- 
rialėse ^lygose. Mūsų biau- 
riausi priešai bolševikai 
nuolat gaudavo įr tebegųuna 
didele* pUMKUKumiu iš Maa

kv.os ir kitų šalių bolševiKų. 
Jie visur veikia papirkimu. 
Ir tik a'Čiūi eųšrį&gam mū
sų veikimui ačiū nesudrums
tam mūsų darbįninkų pro
tui, ačiū karštai mūsų dar
bo žmonių Tėvynės meilei, 
ttitims pasisekė laimėti ko
vų! Taip? Draugai Darbi- 
ninkai, sveikindami Jus šia
me seime mes galime drąsiai 
sakytį? kad iki šiol mės ko
vų laimėjome. . Paskutiniai 
rinkimai į Savyvaldybes 
Lietuvoje parodė tai aiš- 
kiūiisia. Kaūiie per siiios 
rinkimus bolševikuojantieji 
eleiiifeiitai iitlštOjo pusę to, 
kų pernai turėjo. Jų vietas 
užėmė Lietuvos Darbu Fe- 
derabijoš atstovai! O kituo
se Lietuvos miestuose; kur 
ypač daug bolševikai darba
vosi,- kaip pavyzdžiui; Šiau
liuose, Panevėžyje, Mari
jampolėje, Vilkaviškyje ir 
kitur mūsų atstovi}, yra ab
soliuti dauguma. Bolševi
kai ten gavo tik vienų kitų 
balsų. Mūsų organizacija 
lidėja, į jos tarpų nuolat į- 
aina naujų pajėgi} kjaip iš 
paprastų darbininkų taip ir 
lygiai iš inteligentų tarpo. 
Savo tarpe mes turime daug 
įmonių baigusių augštųjį 
noksiu: juristų, daktarų, 
nžinierių, publicistų ir tt. 
Šių dienų didžiausiu mūsų 
•ūpesčiu yra tai sustiprini
mas ti} pozicijų, kurias 
mums teko iškovoti ir kraš- 
o atstatymo darbas. Pir- 
noj eilėj čia turime galvoj 
'sėmės reformų. Tiesa, Stei
giamasis Seimas pagrindinį 
sėmės reformos įstatymų tė- 

^*a priėmęs dar tik antruoju 
skaitymu. Ir tik galutina* 
ų įstatymų priėmus ptasi 
lės žemės reformos vyki] 
mas. Bet nereikia mailvA 
kad iki šiolei „pas mus n 
-sėmė* reforma vykinama 
vairiais įstatymais m 
valdžios žinion yra pai 
irti pusė visų Lietuvos d 
’T}. Iš jų arti 200.000 t 
/ra pavesta dvarii darbiimi- 
kams arba smulkiems maža
žemiams. Tiesa, jie kol kas 
‘ų žeinę ‘naudoja nuomos 
teisėmis. Bet išėjus pagrin- 
liniam žemės reformos įsta
tymui mes paskelbsime juos 
lų Sklypų savininkais. Jie 
ai žino, ir dėlto naudojasi 
la žeme, kaip tikri sayinin- 
kai. Statosi trobas, perkasi 
‘nvOntorių ir tt. Savaimi 
aišku, kad ekonominė jų pa
dėtis yra silpna, taip pat 
silpna ekonominė padėtis 
liūs ir tų, kurie dar gaus 
žemes ateityje. Suteikimas 
jiemš pagalbos įsikurti ū- 
kiūs yra didžiūsiu mūsų rū
pesčiu. Čia mes numatome 
reikalo steigimo ūkiu koopfe- 
iūtyvij, savytarpio šelpimo 
kredito įstaigų ir tt. ir. tt. 
Šių metu visuotinas metinis V t. .
Darbo Federacijos skyrių 
atstovų suvažiavimas yya 
nutaręs, kad grįžtantieji iš 
Amerikos lietuviai darbinin
kai tūri teisės gauti žemės 
tomis pat sąlygomis kaip ir 
visi kiti Lietuvos bežemiai 
ir mažažemiai. T. y. arba 
išfeipifklthui; arba už gry- 
nds pihigus. Tas mūsų nu- 
ši^tatylhaš yra Bf. Šuiino 
įrriiibtūš. Pažymėtina, kad 
iniUht žbiilėh riūkos kaina, 
už grynus pihigUs būš nulei
džiama Vibtm’s tos khiiios 
trečdalis; ; jėį 
kuris sklypas būtų 
tas 900 dolerių, tai įsigyjan

* ’l"
* »
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Į Mtų dtšitįkiinų kaip ir į vi
sų žemės reformų mes krei
piame ypatingus Jūsų db- 
mės. Mums rūpi, kad dali
namoji žeinč patektų ne į; 
kieno kitų, bet į lietuvių 
randas. Turėddini gi vienų 
kitų dolerį Žemės Lietuvoje 
Jūs visuomet galite gauti. 
Dei to, sveikindanii Jus šia
me suvažiavime, mes norė
tumėme, kad žemės refor
mos 1 klausymas Lietuvoje 
būtus Jūsų nuolat gvildena
mas. Nes mums buvo ir te
bėra aišku, ^ad be Jūsų pa
galbos pravesti'žemės refor
mų Lietuvoje, pravesti taip, 
kad ta reforma išeitų Lietu
vos darbo žmonių ir Lietu
vos respublikos naudai,— 
be Jūs pagelbos tas sunku 
bus pasiekti.

” Tai, Draugai, vienas ki
tus bruožas tų didžiųjų 
datbų, kurie stovi dar nenu- 
dirbtt ir kurių nudilbimųi 
mes karštai ir širdingai 
kviečiame Jus mums padė
ti, kviečiam talkon. Reikia 
žinoti, Dratigai, kad visi 
mūsų Valstybiniu gyvenimo 
darbai yra skubūs; jie yra 
tokio pobūdžio, kad nepra- 
vedus jų šiandien ar rytoj, 
vėliau gali atsirasti sunku
mų ir kliūčių. Šiandien mū
sų kaimynai Rusai, Vokie
čiai, Lenkija yra parblokš
ti ir silpni, ir dėlto negali 
daryti jokios įtakos, j‘okio 
spaudimo- dėl mūsų susitvar
kymo viduje, ypač negali 
kliudyti pravesti mums že
mės reformos. Ateityje gi 
gali atsirasti tam labai rim
tų •kliūčių. Ypač tas kliūtis 
stengsis sudaryti : Betikai. 
•Deltų neatidėliojant Jums 

eikia apsvarstyti kuo Jūs 
.alite prisidėti prie skubaus 
ir tikslaus žemės reformos 
pravedimo Lietuvoje. - Iš 
kitos pusės, mes nuolat 
turėsime savo politinių prie
šų viduje, kurie trukdys 
mūsų darbams. Steigiama
sis Seimas dabar praves pa
grindinius šalies tvarkymo 
įstatymus^ Gi paprastas 
parlamentas vykins juos gy
venime. Dėl to mums svar
bu laimėti rinkimus į pa
prastųjų parlamentų. Rin
kimų kova agitacija jau pra- 

• ^ijeda. jlr <[Čia' reikalinga 
būtina Jūs parama. Ir mes 
giliai tikime, kad tos para- 
įnos iš Jūsų susilauksime. 
Sveikindami šį Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Sujun
gus Seimų, mes dar vieno 
labai norėtume, būtent^mes 
norėtumėm būti >. suprasti, 
Mes žinom, kad apie miis 
daug pas Jus •yra inelo pa
leidę, apšaiikdaihi mus bol
ševikais. Dėl to iūes norė
tume kuo aukščiausio su Ju- 
inis kontakto, kad Jūs aiš-. 
Irių! galėtumėte suprasti tai, 
dulko mes kovojame, if tai, 
kaip mes kovoj ainė. Palai- 
kytlaiiii nuolatinius ryšius 
Vibiri su kitais mes lengvai 
to atsieksime. Trumpai tą- 
Hant, riiūsii policija Vais- 
ĮybinĮdmę ir visiioiįieidriia- 
m& gyvenime iki sol taip at- 
rqdo, IŠ pat pirmijjų. mūsų 
Valstybės įsikūrimu /dįeiių, 
įniiftž teųka kovoti; iš riu- 
nūs bdšeš, su Komunizmu) 
įš kitos? puseš šU ihHbįdJriz- 
įdd. fcomųnisW 
nlbdlšęvikąį^įba jtį paįiiik- 
tieji figeiitdi, ihaiuonistųs gi 
įmlaiku Dažūtoš jįūriŲū, 
Žemdii’bim in tįsi dvarinin
kai. Mes pasirinkom aukso
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liau.1 lies pasirinkom saii 
teisės ir krikščioniškojo tei
singumo kelių, ir juo eina 
šiandien absoliuti* Lietuvos 
visuomenės dauguma. Nei 
komunizmui nei mamoniz- 
mūi mes nenusilenkėme ir 
nenusilenksime. Tačiau, pa
sirinkdami teisės ir teisin
gumo kelių.ir išplėšdami jų 
turinį iki aukščiausio laips
nio,' mes gerai suprantam, 
kad inūsų sunkių kovų dar
bas dar toli gražu nėra baig
tas, Ir komunistai ir ma- 
monistai dar smarkiai mus 
tebepuola ir trukdo galuti
nam tikslui pasiekti. Dėl 
to mūsų pastangos ir pasiry
žimas tęsti kovų toliau turi 
augti ir didėti. Ir aukos, 
kiirias teks inutos duoti gal 
ir visai neilgtrukus mus nei 
kiek ne baugina.f Nes vistik 
jau atsidaro nauji garizon- 
tai, numatomos naujos per
spektyvos, kurie aiškiai 
mums sako, kad arti yra 
žadėtos žemės krantas, ir 
mūsų krūtinėse gimsta daug 
viltingo džiaugsmO. Ir tas 
džiaugsmas dėl mūsų Tėvy
nės ateities dar labiau didė
ja, kuomet mes numatom, 
kad artimiausioj ateity Jū
sų ir mūsų, pastangomis mes 
sukursime vienų'galiukų kri
kščioni!} darbininkų organi
zacijų, kuri bus Kristaus i- 
dealų ir Lietuvos darbo 
žmonių reikalų sargyboje. 
Mes tikime, kad Jūsų, Bro
liai darbininkai, padedami, 
Lietuvos darbo žmonės ne- 
ilgtrukiis užbaigs ilgas 
'skausmo kovas. Tuomet Jūs 
ir mes, broliškai padavę 
viens ŠJtam rankų galėsime 
visiškai atsiduoti ramiam 
kūrybos darbui. Tuomet 
J ūsų ir mūsų krūtinėse, vi
sų Lietuvos darbo žmonių 
krūtinėse gims didžiausis 
džiaugsmai, — darbo kūry
bos. džiaugsmas. Ir aiit se
nų mūši} brangios Tėvynės 
griuvėsių pražydės tuomet 
naujas, gražus gyvenimas!.

Dėl to, te gyvuoja Ame
rikos Lietuvių Darb. Sąjun- 
ga!

Te gyvuoja Amerikos Lie
tuvių Krikščionių darbinin
kų ir Lietuvos Krikščioniš
kųjų darbininkų organizaci
jų vienybė!

Te gyvuoja Lietuvos dar
bo žmonių Respublika! Va
lio!

K. Ambrozaitis, 
St. Seimo narys.

P. Duthoit, nurodydamas daug sųžinės 
betvųrkiškumų, sdko-. 4 Šios pražūties aky- 
vaįzdoje nebūkime , paprastais tik gydyto
jais/ bet atminkime, kad katalikai privalo 
rodyti visų tų, kų jų veikiantis tikėjimas 
pajėgia!”

ĮVYKIAI IR ČESNIAI. '
P. Jean Terrel, redaktorius “Chroni- 

que Sociale de France,” išdėstė savo asme
ninį tyrinėjimų dpie: 7^i«?(4ojriuo neteisy
bės atsitikimus visuomeniniuose- santihiu fa 
sef (galinamas pelnas iš nėgamingo. daikto 
be jokiu jame įdėto dąrb°, be jokių lęši}, be 
jokio pavojaus); eo labiausia apsimainy- 
muose (prekyboje), Jis. nurodęs Huosai su
tiktų sutarčių neatlikimų,, kas kenkia visam 
ekonominiam veiksmui. Paduoda skaitlin
gus' pavyzdžius iš aiškiai perdėtų grynų už
darbių arba neteisingai padidintų. Steng
damos nustatyti teisingą kainą, jis eina 
prieš liberalus ekonomininkus, kurie par 
duoda, kaipo kainos teisingų sutartį, Luo
šų abiejų pusių derybų. Abiejų dereūčiųjų 
pusių liuošvbė nevisuomet jam rodosi lygi 
ir jis paduoda, kaipo tvirtų pamatų teisin
gai kainai, tai visą padarytą išlaidą grąžą, 
kurios nereikia sumaišyti su kasdienine kai
na, kuri gali būti mažesnė už išlaidas arba 
didesnė.

P. Terrel, gvildendamas padarytų eko
nominių neteisybii} pasekmes, prieina prie 
šios išvados : kad ir tai visuotinas kainų pa
kilimas, o ji} pakilimas išaukė algų pakili
mų. Algų gi pakilimas kenkia patiems al
gininkams, nes jos nevisuomet eina kartu 
su daiktų pabrangimu ir jos iššaukia išlai
dų perdėjimų. Algininkai tampa išlaides- 
ni, o pardavėjai papranta vis branginti da
lykus. Galutinai dar yra dvi įdomi žmonių 
padali, kurios nesinaudoja iš šios brange
nybės, tai dar nedirbantis vaikai”‘ir dau
giau nebegalintįs dirbti useniai,” kurie gy
vena iš išsitarnauto senatvei užlaikymo "ar
ba iš savo sutaupystės. O skaitlingos šei
mynos tai labiausia kebčia, nes joms pri
dedamos sulig vaiki} algos vis mažesnes, kuo 
šeimynos narių skaitlius .didinas. Mdt už 
pirmus vaikus pridedama daugiau, negu už 
.sekančius. Valstybinių tarnautojų pragy
venimui ir algoms brangstant, valstybinės 
apkrovos didėja. Ši valstybinė našta pasi
daro nepakenčiamai sunki visiems mokan
tiems ir daugina visuotinų kentėjimų.;

Didelis kainų nupuolimas turi taipogi 
nemažiaUs svarbias pasekmes. ^Nes, kada 
kasdieninė kaina nusileidžia žemiaus išlai
dų kainos, gamintojas, visai sustabdo išdir- 
byštę ir beildra padėtis pasunkėja dvigubai. 
Kapitalai, negaudami^ užtektino atlygini
mo grynu uždarbiu, nyksta ir išdirbystė vi
sai siikripsia. Taip galima eiti nuo brange
nybės krizio į atpigimo krizį tol iki teisybės 
įkūnijimas apsimainyme neprives prie e- 
konominės ramybės.

Tėvas (jėzuitas) Cavallera, Lyono ka
talikų universiteto profesorius aptaria tei
singą kainą teologijos žvilgsniu. Jis sako, 
kad teisinga kaina yra toki kaina, kuri ata- 
tinka teisybės reikalavimams apsimainomo 
(mainos) sąntikiuose ir, iš dorinio atžvil
gio, yra lygumas atsinešime to, kds ekono
miniai vadinas “ vertė.*” Kiekviena kaina
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Už Lietuvos Darbo Fede
racijos Vyriausio Sekreto
riato -Pirmininkų.
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V. Berzanskify pus teisinga, kuri sutinka sū dbjektive vef-
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Už Sekretorių.
Prierašas. Šį raštą-pasvei- 

kitiimų atvežė M. Bagdonas, 
Lietuvos St. Seimo narys ir 
jis jį perskaitė LDS. seime. 
Šiomis dienomis Bagdonas 
tų raštų atsiuntė . indėti 
^Darbininkam” •*

St. Seimo narys.

jy , , ,

SVARBUS PRANEŠIMAS? .

L. Vy«ių N. Y. ir N J apskri
čio . Suvažiavimas įvyks įiedčlioj, 
spalio 9 d. 1921 m. Paterson, N. 
J. ; ; . /• . • .
/ Tįd^i. gerbiiįiiios kuopos malo- 
hbldte delėgiittis, nes šia-
hib turiine a^tafil
daftk svarbių, dalykų/kurio būti
nai roikalirigi deį įpilsų brangios 
brgimkariib& įodbi pageidau
jame, kad kiekviena* kuopa pri
siųstų kuodaugiausiai savo atsto
vų

z

se veiksmuose ir grynų spekuiecijos įnetel- 
singo uždarbiavimo) persieriiimį, apgaulys- 
tę, tokio pelno ieškojimų, kuris nėra lygus, 
nei suteiktam patarnavimui, nei sunaudo
tam darbui. Reikia ypatingai tų vis$ pri- / 
taikinti pinigams, kurių išiidudoj atneš ne
teisybes tankumas statė išrišimo klųusinįį 
ir soeidlės ekohoibijos katalikų mokyklos y- 
ra visokeriopai jį išrišūsios.

Vieni, senų .teorijų, (mokslų) laikyda
mos, atmeta pinigų gamingumo ypatybę ir . 
jie pidifeuusd Lieko dahgiau nemato, kdiją ' 
paprastų apyvartas dalelę; kiti-gi iūdto Pi
niguose daugiau: tikrd kapitalų, gaiMiįgų 
daiktų, kaip kiekvienas kapitalas .ir labai 
teisingai galinti būti paskolos sutarties 
daiktų tokioje pat prasmėje, kaip namas 
arba mašina. Gal būt, kad visuotinai da- 
leisti ^dėsniai, kaipo bendradarbystės me
džiaga arba kaipo mainos pamatinis prie
žastingumas, gUletų kibk nusviesti šį pini
gų klaiisimų.

Bažhyčids teisių kodeksas pritaria kas
dieniniam pinigų veiksniui ir teisėtina jų iš- 
vįršutinę prasmę, kurių jau nūo* seniai te
ologai daleido. '

Tėvas (jėzuitas) Dubruel pasakė labdi 
žymę kalbų: pa&nycHos^ mokslas.apie turtą 
naudojimą^ Turtai yra teisėtiųi būtinai rei
kalingam gyvybės užlaikymui, žmonijos pla- 
tihimuisi, bet jų< suvartojime, kad žmogus 
nebūtų prie turtų aklai prisirišęs ir kad jis 
galėtų save pilnai valdyti, tų gali tik žmo- 
giii įkvėpti vienintelė Jėzaus Kristaiis mei- ‘ 
lė. Turto įgijimas yra teisėtas dalykas, bet 
jis yra nuo teisingumo prigulmingaš, kaipo 
socialį veiksmų turįs. Tūrio išteklius (lie-z - 
kanos) .privalo būti duotos tiems, kurie jo 
yra reikalingi. Davimo gausumas yra sai
kuojamas ištekliu ir reikalais. Kad gerai . 
suvartojus šio pasaulio turtus sulig bendrų
jų Bažnyčios teisių nurodymų, reikia būti 
liuosu nuo jų.

EKONOMISTŲ DIENA.
P. Emile Gounot, Lyon’o katalikų uni- 

versito teisių skyriaus ir prekybinės mokyk
los profesorius, skaitė labai įdomių paskai
tų: neleistina spekuliacija (neteisingas už
darbiavimas).-

Plačiausio žodžio prasmėje spekuliaci
ja yra tai pelno ieškojimas, uždarbio iš- 
skaitliavimas. Šis gryno uždarbio gaudy
mas paeina iš prekių ir kitokių vertybių 
kainų stovio permainos. Žinoma yra ir vi
sai leistina spekuliacija, kada ji yra protin
gai' ir teisingai varoma. Ji gali būtį net 
gera patarėja, jeigu ji, kaipo gera ūkinin
ke, kuri rūpinas rytojaus diena,’ padaro 
rytojui išteklių tame laike, kada kasdien su
vartojamų daiktų yra pilna ir pigu. Dreki- 
ninkas labai protingai daro, kad jis prisi
perka daug ir pigiai visokių reikalingų pre
kių, o paskiaus, kada visuomenė yra šių 
daiktų reikaliiiga, jis parduoda juos ir to
kiu praktišku būdu jis atlieka toliau savo 
socialį veiksmų visuomenės reikalams pa
tenkinti. Jis šičia ieško tik iš savo veikimų 
gauti daugiatriia leistino gryno uždarbio. 
Kada prekėja .(pirkliai) daro, užpirkimus 
ateities sutartimis tuojau užbaigtomis pra
tęsiamomis, kdd aprūpinus pramonės ir pre-‘ 
kybos teisėtus išteklius, tai netik kad toki 
Spekuliacija yda leistina, bet ji dar turi ne
abejotinų socialę naudų, Bet yra taipo-gi, 
kaip mes labdi gerai žinome, įr neleistina 
spekuliacija.. Ši neleistina spekuliacija nė
ra toki, kokių yla parodę kai-kuriė teismai. 
Vienils tik paprastas įvykis, kad rasta ne
apsakomai dideli pelnai jau apkaltinta spė- 
kukcijoje, arba taipo-gi yra visai neteisin
ga, kaip kad kai-kUrie dabartiniai teisių pa
teikimai, kurie siekia sutverti persižengi- 
mų spekuliacijoje kaip i{nepaprasto pelnb 
gavimas.” Neleistina spekulecįja bus tik- • 
tai tada, kada yra neteisingas grynas uždar
bis (pelnds). Jis yra esybiniai neteisybė 
ir toji neteisybė gludi ar tai pačiame numa- 
tomame veiksme (išnaudojimas vieno iš su
sitariančiu kituomi: profesinės grupės deį . 
to, kad ji Riksmo nežino, arba ištisos net 
visuomenės, tyčia, iššaukta brangenybė, atpi- 
gimo prilaikymas, kainos augštumo palai
kymas melagingomis sutartimis, daromos ' 
suiyūtės rimtai profesinei prekybai prie- 
puolaniais špekuleniais ir tt.

Adomas Viliinu^ 
(Bus daugiau)

v
■ • ■ ... V:...;,. : ...».........
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4e (bėndravęrte). Kaipo praktiškų taisyklę 
vertei hustdtyti, školastikai (katalikai) Šv. 
Tomė filozotijos pakraipos teisingai dalei- 
džia bendrą nuomonę tai yra bėridta vienos 
apylinkės užįdoiiiautos visuomenės nuomo
ne apie teisingų kainų. Šičia yra bendra nuo
monė netik gainintojų arba įšdirbėjų, bet ir 
suvartotųjų, jų nuomonės bendrumas- ati
daro preldHetes teisingų ir bendrą kainų. 
Šis aptarimas atmeta kainos mainymus, ku
rie tankiai paeina iš skubaus pirkėjų Reika
lavimo arba iš patdavifco paimto monopo
lio (parduoda tik jis vienas). Nes, priešin
gai, kiekviena tikra valgomųjų daiktų per- 
inaina vertėje, privalo atatikti teisingos 
kairibs pefmaiiiai. . (

Šventi.Bažnyčias Tėvai ir daktarai la- 
bįdhšia Buko siisii’ūpinępašMos ir skolini
mo klausimo pavojumi, kuriame lengvai į- 
sįškvęrhia skoliniiiko išnaudojiįnas. Bažri^“ 
CĮa.Vislidtnet laikėsi griežtai tdki.0 .dfeBio, 
ktd įrišk’oB nito daugiau iiegHi teikti sko- 
tabjdi, negit paskdlmto daikte grųŽInOb 
teisę arba jb l^gteftę, be jokius prito tek 
sės sudarymo (nuošimčių), Paskolai-plati
nantis įvairiose išvaizdose, galima rasti iš-
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2r religija privatinis
Žmogus? privalo religijų gbrbti. Kas 

to nedaro, kas religijų tolio ųririaeillh <|- 
lykti, tas idsaiJbs iieiur^ Ditos feaįįffius 
tooga|m širdyje ątt daūg k|lot ilk negalim^ 
WJisbtltųfenaiinf tojySfoįh TaSykudfe 
skiria* Jam antrųjų vietų—jokios neskiria.
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“Liet Ūkininko” nurh. 
įaŽbmaf Jkad i fecddškib 

išlenkta 
3įž atstotu.i iŠ ktiiitį 17 su- 
daroktikšČioiiiŠkajį bloką, o 
1^ - lidudiniŪKiJ
blokų. Tai Wfečmhy& de
mokratui, ttašM&kfoję* Ui- 
dzitiiha valdybon išrinko vi- 
sūs saviškius. Socijaiistai- 
liaudininkaEtųda visai išėję 
iš valsčiaus Tarybos. 
Ūkininkas” peikdamas kri- 
kšČioiiiiį dėBbtadtiį4dfetiką 
jpelkia ir saviškius ttl išėji- 
iną iš Tarybbs, uiięs te to
liau nuo visuomenės darbo 
stovi, nuo to ir visuomenė 
toliau stovi.” Kitame to 
laiifraščio straipsnyje išro- 
dinėjama, kad Lietuvai at
statyti nereikėtų bijoti įsi
leisti Svetimas kapitalas.

Brooklyno “Vienybe” pa
rode mielaširdystę Lietuvai. 
Savo num. 66 sttriko: Vil
nius atitenka Lenkams, o jau 
num. '70 Vilnių sugrąžino 
Lietuvai* ir dar magaryčių 
pridėjo Klaipėdą. Tame nu
meryje “V;” sttriko: Vil
nius ir Klaipėda Lietu
viams. . ■

f

Pagalios soeijalistai pasi
sakė savo nusistatymų pas
kolos klausime. “Naujienų” 
nųm. 217 štai kas besą:

“L. S. S. Pildomasai Komi
tetas savo posėdy, rugpiūčio 16 
d. 1921, pasitaręs delei Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komiteto laiško iš ge
gužes 13 d. §. m., Suranda, kad 
iiiusų draugų (Lietuvoj) parti
jos deiitro Komiteto įrodymai 
pilnai dtatinka dabartinį Pil
domojo Komiteto nusistatymą 
laisvės <paskolos klausimu. Tų, 
būtent,, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia yra pasiturinčiųjų 
sluogsnių reiškėją, kuri siste- 
mačiai klasinį Lietuvos darbi
ninkų judėjimų puola ir, kai
po tokia, Amerikos lietuvių 
darbininkų paramos nėra ver
ta.”

** *
u

*-

• i*?;

♦
t

KUN. JULlijS ČAPLIKAS,«

Providnee, P, L lietuvių klebonas} būvusis ik
šiol iVorcestePiolietiivių parapijos vikaras. 
Pereitą nedėtfiienį pirmų sykiu gerb. klebonas 
laikė pamaldas savo parapijiečiams.. Žmonių 
bažnyčioje per sumų ir per mišparus buvo tiek, 
kiek nekuomet Providence nėra'buvę.

i

tojas mokintis lietuvių kal
bos pats ‘pirmame šaltinyje 
suklupo.

Nors atmesti, jie. išnaūjo 
prašėsi į T. Sąjungų, ir šiiid 
kartu pilnai jiems pavyko. 
Kantrybė viskų pergali.

“Lietuvos Balso” “num. 
55 mok. J. Trečiokas prane
ša, kad M. Tveno “Princ i 
nišcij” esąs išverstas ir ren
giamas spaudai. Tai yra 
veikalas Amerikos garsiojo 
lumoristo Mark Twaino 
The Prince and the'Pauper. 
Gailaj kad neatsirado vertė
jo tą veikalų iš originalo iš
versti.

“Apsisaugokime nuo jii 
visų viliugysčių, nes jie ga
li tuos visus surinktus pini
gus už Bonus sunaudoti pir
kimui ginklų ir žudymui 
Lietuvoje apsireiškiančių 
laisvai manančių spėkų.” 
Tai išiimta ne iš Brooklyno 
“Laisvės,” bet iš “Sanda
ros” num. 55.

Nežinomos šalies piliečiai 
turbūt liksis tokiais, nes jų 
So. Bostono skyrius sušauk
to j konferencijoj net nei dėl 
f brikos nesutikta išnešti re- 
zbiiiiėijoš bonų pirkimų už
ginančios.

►

Biįvcj laikai, kada apgai- 
. lestaudavome latvių bičiu- 

liavimąsi su lenkais.. Dabar 
tas turbūt yra pasibaigęs. 
Štai “Kuryer Codzienny” 
Bostone leidžiamas, savo 
mim. 172 rašo, kad paėmiis 
bile kokį Rygos laikraštį ir 
būtinai jame rasi, “jakis 
falšz, oszezerstwo lub insi- 
iiūacyę przecivįo Polsce.”

Tarp Amerikos lenkų 
skleidžiama obalsis: “Anei 
cento parti jinei kovai * Len
kijoj.” Mat Lenkijoj susi
darė 14 partijų ir visos šau- 
kiasi į amerikiečius para
mos. —

h........  ■'
Ohicagos dienraštyje The 

Baily News rugsėjo 17 die
nos laidoje Skaitytojų sky
riuje Tarnas Šeimis paaiški- 

. iio aįie Vilhiaūs lietuviŠku- 
in|.

»

1

n Sandaros’* nūn. 38 
štrdifeiiis^^oklnktmės lie- 
iaviiį. kalbos*■ šitaip prasi
deda bghs; kūita hėiho- 
ka nei rašyti, nei skaityti, 
yra kurtus.”’ Vietoj kurtus

“Lietuvos Balsė” num 55 
rašoma apie Telšių rajono, 
žemdirbių susirinkimų Tel
šiuose. Kalbėjo be kitų Sme
tona ir Voldemaras. Matyt 
pažangiečiai eina į žmones.

Šerk vilką, -o jis tau kan
da į ranką. Lietuviai sku- 
biai siunčia badaujantiems 
Rusams 50 vagonų maisto, o 
Rusai Maskvoje nutarė nu
žudyti 21 žymiausių mūšų 
visuomenės veikėjų.1 Anot 
“Echo” (žiūr. Kauno “Lai
svė” No. 187) III Interna- 
eijonalo- Komitetas nutarė 
pradėti raudonąjį terorų už
sieniuos, pirmoje eilėje Pa
balti jos Valstybėse. Mas
kvoje Kremliuje 5 num. 
kambary nutarta: Suomijo
je nužudyti 63 žmones, Ės
tom joj — 48, Latvijoje — 41 
ir Lietuvoje — 21. Į Lietu
va jau atvyko užmušikų 
kuopelė — 10 žmonių. Veik 
visi jie Rusai. Pasikėsini
mai jau prasidėjo. •

Amerikos komunistai be 
abejo patars Lietuviam^ že
miau nulenkti sprandus, kad 
žmogžudžiams būtų lengves
nis darbas o liberalai visą 
atsakomybę suvers ant klįe- 
rikalų.

čia buto, Startavę j. mjįnta 
moksleiviai : J. SndąuskąB i| 
valtis, vėliau: P. Iląužvardis,■, 
Slifeį Ptaifeyš it Balčihnas. W 
čia lankėsi Lietųtiiį Prėkybo? 
B-ves reikalais, Rūgs. 16 d. f Įsi 
minėti moksleiviai išvažiavo į WI- 
parąisą tęsti itaksl^ toliau, u 
ApvąMdoją 25 m. jrakaktuvM,
Rttgšzlš’d. S. >

Kazimiero Draugystė iškilmingai 
paminėjo. b&Vo 25 mėtų gytėvitao 
sukaktuves, šv. Jurgio baŽnyŠįbj 
buvo iškilmingos šv. mišios, ifa 
mišių klausyti buvo užkviesta 41- 
sos katalikiškos dr-jos bei kuopos. 
Apie 6 vai. po į>ietųrpfasid^jd pa
radas ant E. 67-tos ,g-vės. Apėji 
kelias g-vęs ėjo į Lietuvių Salę. 
Parodoje ‘dalyvavo šios dr-jos: Ė. 
T. Benas, Šv. Kazimiero dr-stė, į/. 
•D. K, Vytauto Ūr-siSj fa Jurgio 
Dr-ja, Moterų AuŠtbš Vartų pr- 
jd,. Šv. Juozapo Bisja ii L. S. fa- 
Kazimiero Gvardiją.

Salėje buvo prakalbų ii? dainų. 
Angliškai kalbėjo dū miesto tary
bos. nariu ir municipalio teisihb 
teisėjas Dembsy. Lietuviškai kli
bėjo gerb. kun. Vilkiitaitis, adv. 
V. Pageria; J. Urbšaitis, P. Skuns- 
kis (gfaboiiusj, Vaišvila ir Dėne- 
liavičiųs,/ Dainatb & Ii. T. cho-- 
ras.. Dainės išėjo getai, tik labai 
nuobodžios, nes tos daiiibš jau bu
vo keli^ kartotos: rĮo'gfaihaš 
baigta Lietuvos hitiinii. Po ptog- 
ramo prasidėjo šokiai.

Lauiriainas £ėfb. tfarnėtfos.
ftūgš. d. čia rengiamasi pri

imti Lietuvos atstoviį gerb. V: 
Čarneekį. Manoma pasitikti gėrb; 
atstovą ant New York Centrai 
stoties E. 105 St. Iš tek bus pa
imtas automobiliumi ir atvežtas | 
Vinton Hbtbl. Tėfi bus parengta 
pietūs. Vakare, Lietuvių Salėje į- 
vyks prakalbos.

Pageidaujama, kad kuodam 
ginusia žmonių atvyktų pasitikti 
gerb. atstovą* Kurie turi auto
mobilius turėtų su automobiliais 
atvažiuot. Norintieji" dalyvaut 
ant pietų, tūri pasirūpint išanks- 
to tikietus. Tikietų galima gauti 
pas rengimo komisiją Jtiėi pas L. L. 
P. Bonų Stoties narius. Tinka
mas prisirengimas pasitiki Lietu
vos attsovą, tai ^ra kėlimas var
do Lietuvos.

Tad pasitikim tinkamai! .

iągnfo vife tapįįjnta irjfegąjh 
•fes lakyti ątaitėįnita felykląBr 
jttfe tį fepdį taitadOfe tąfe 
tata&ta fefedūtata■'įr tt Jb w|- 
takiems patiko.., fepjriėą išėjĮ 
kalbėjo, jog. tat iife tiesa, kąip 
tas.stufetąą

P. Degėsiutės dar* pagrojo

fe |ąfd feafettii 
kvietė dtai JŪ&fetafe Atsieta* 
jo visiem fehfeiečiams žinotall

Gudas aiškiM.Įtaikė: Žmonių K- 
rinktas Steig. Seimas, paąiškinfe 
mas; kak jį ištifilto ir kbkie žnįd; 
neš jame yHL Dfū ktausš; K& 
dėl dabartinė valdžia , profesinei 
šąjiuigai nepritaria? Atsakytai; 
kad ji m fel# taiaiįą fe y& 
linkusi komunistų fesėn. Kitas* 
dar.tiŽkląūsS’.J'^as gi yrą tie fe 
muniataii” pinotas pradėjo bAĖ 
šiai juoktiš, kad būdanias patž 

, komunistu ir iiėžino kokie tie Ru
sijos komunistai. Turbūt jis Ma
nė, kad jie lkb'ai kalife. Tris 
metus rengė rojų^o prirengė žmo
nėms pragaią-ba3|. z

iJbri visokių' nuomonių būvį' 
žmonių; bet tvarkoj tlžsiląife 
net ir tuomet, kai visi juokės 
iš komunistėlio, kurs iš popierių 
skaitė-užklausimus; —matyt nal 
mie buvo jiti ŠtiSirUšęs kad kari 
tais nepamiršūs; <

Laikraščių , išpardavė apie 260 
egz;

Ptalcaibbs tašiseke Ubai gerai 
nes žmonės buvo visi patenkint 
jomis. Ačiū rengėjams prakali 
bū, taip pat fe kalbėtajains. Užl 
Smaigus piŪtii|amš, (įfbar šlęaiU 
iihgai Iataosi žfenieš į feifebitai 
Tad ištarime daugiau tokių įfe 
mių prakHlbiį.

Ė. Vytis:

• *

• Vi
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ŽVALGO PASTABOS.
Lietuvos kantlybc ir tak

tas pradeda apsimokėti. Štai 
laikraščiai praneša, kad 
Tautų Lyga nusprendė pri
imti Lietuvą į Tautų Sąjun
gos narius. Lenkų atstovas 
Askeiiazy - smarkiai' užpro
testavo pasiremdamas tuo 
kad Lietuvoje,' girdi, žiau
riai apsieinama su Lenkais. 
Tas nieko negelbėjo, ir visi 
beveik vienbalsiai nutarė 
priimti Lietuvą į Tautii Są
jungą. Priešais balsavo tik 
trys atstovai: Lenkijos, Ru- 
ųiunijos ir Jugo-Slavijos,

Tas faktas daug ką reiš
kia. Išrodo, kad Lietuva 
netrūkus bus pripažinta de 
jure ir Vilniaus klausymas 
bus palankiai išrištas. Tas 
taipgi parodo, kad Lenkų 
arogantiškos pretensijos vi
siems pradeda įkirėti. O 
buvo Idikas kuomet Lietuvos 
padėtis Taktų Sąjungoje iš
rodė labai tainsi. Lietuva 
buvo padavusi aplikaciją, 
bet Sąjungininkai Lenkui 
kurstomi ją atmetė. Tai bu
to’ mūsų Tėvynei hfeniąžas 
pažemįnitno smūgis. Bet 
Lietuviai čia parode nema-

JĮ.

Mūsų padangė pradėjo at
siduoti vanagiena ir dar su
puvusia. ■ Nekuris ex-veikt- 
jas, pradedąs jau eiti antro
sios kūdikystės amžių, labai 
pamėgo nešvarų vanagienos 
kvapą.

Skanaus apetito, jeigu 
jam taip patinka pašvinkęs 
maistas/, bet kam juo vai
šinti visuomenę $

K. K. K.

PRANEŠIMAS. ~

L. Vyčių Naujos Anglijos 12- 
įas suvažiavimas įvyks spalio 16 
d.f 1921 m., 1 vai. po įlietų, 20 
Webster St., Montello, Mass. Šis 
suvažiavimas bus pusmetinis. 
Tai-gi gerbiamos kuopos, rengkū 
tės prie šio suvažiąiimo, neš bus 
vienas iš svarbiausių? Stengkitės 
kuodaugiausiai delegatų prisiųs
ti ir jiems gerų sumanymų įteik
ti. Bus išduotas raportas iš L, 
Vyčių 9 peimo ir šio apskričio bu
vusios gegužines. Bųš ir kitų 
svarbių . dalykų. Pirma kubpa 
jau rengiasi delegatas joriiinti ko- 
geriaiisiiii. '

P. S. Visos kuopos maloųė^ito 
atsiųsti visus tikietus, nes tą die-% 
ną jie buš vartojami. Siųskite 
aįiskiučfe yfeiifetai etai Shtota- 
vičiutei, 237 Prospect St,, Law- 
į’cnco, Mass.

Via. P. Stankui,

f. £
Rūgs. 18 d. Tremont salėj bu

vo didelės prakalbos. Žmonių su
siėjo .apie 400. Gal taip daug Nu
sirinko, fefid įžanga buvo veltui- 
Kolėktos ir-gi jbkioš nebuvo.

Kun. i*. Janiūnas vecle progra
mą. Sesutes V. ir J.. Degčsįutės, 
viena smuiką, antra pianu gra
žiai sutartinai pagįiežč. Publika 
prašė daūgiau pagriežti.

Paskui perstatė Pr. Gudą, kurs 
veik valandą’ kalbėjo apie dabar
tinį gyvenimą LiettivOj. Nors ir 
daug staej buvo žmoniij, bet taip! 
įdėmiai klausė, kad ir paskutinė
se sėdynėse sėdžiaht girdėtis Bu
vo.

Sulig jd paaiškinimų šiai ką 
reikėtų įsiddinėti: kam gerbi Iiib- 
tuvoje’gyventi ir kam J*
kurtėms patartina grįžti iėvynčii 
ir kuriems ne. Kurie čia gyven
dami mylėjo, šelpė Lietuvą, to
kie ir pagrįžę fenoii džmūgUši 
ir dirba dėl još. Kurie gi čia gy- 
VehdKtai*jibikią sąvo tėvynę, fe 
užėjtts bėdatbėms, pargrįžta Lle- 
tiivon, tai tbkieifeten itegetid,- 
Nėl Amerika, tai Lietuvą tokieihs 
iiegeta,’*o/ gii’iathaji Rtaijta {ojun 
važiuoti netari. Patarė grižti a- 
matninkams ta kūme ttaypiniįų 
ūkid pagėtininiui. neįmigų ir be’ 
jfdfad tai.fe fe sta*
ku. ViOtaŠių ^yvtaimšs dta mta 
Itėsnis; d fpuč libiiividtliS ten ta- 
pakenčiamas, koi fe gyvenimta-. 
jis patdflč taiiimi n »- 
febš, L: MidŠi &1“ 
rtal iitaiim MtalMė 
mus Ženklus ir dageli kitokių 
daiktelių;

lh’i
- f

dėjų.didenybę. jaučiuos ireikali 
"Žij? jtikrai yrą. Kiek 

UęšiuodiU 
imM pasigirti visuo- 

jvy^^aą - aufaaidintr- katalikus!, 
taiį įaŽ4. . Tiesr fa feasimięih 
Mją* įųvd retaaĮayus - atskaito^ 
■per.įŽ^Bkkdar 1919 ta, 
ptaeJ’M kond’o sbitaą. Taė rta- 
wtadtaąa tuvų išpiidįdna Jp, F. 
|0itaį Ik y. pilna atakaiU išdub
tą ir fa KaOitao drįįu $u ta ąt- 
ąitdilą. Biitiko-ir taieikMląvo iki 
Mot joįių atši&itų, itas jos yrą i& 
dūbdątaoa pta Bbįtaį kas inetaš ta 
fe ląįkrąŠČius- fe trys meiie- 
B«į z Vist pažangesni katalikai, 
kurie Skaito feąlikišfe iaikraš- 

Čitai aiškihi mato visas atskaitas. 
O jąf. rftSdaši yiėtūia kitas taiftšli- 
feuį kdtaliBiiUsvtariahiįh tol-

♦ •

LEynŠTdN,ME. 
ir. Vyčių pramoga.

Itagisejo 17 d. L. Vyčių 2 kuo
pa biivo parengus balių stl puikiu 
programų.. Nors blogos' valiok 
žmonės visokias paskalas apie Vy
čius leidžia it kaiktiriė silpnesni 
įsiklausę tų jpletkų nbtyęia prade- 
iU št)$jb'li apie Vyčių siekių pra- 
kiintiffli ir tankiai patys priė tų 
plėtkiį palaikymo prisideda. Bet 
kuomet Vykiai kokią pramogą su
rengia; tai visi pasigėri, ir pri- 
^d^sta, kid Vyčiai iihiidmet ką 
dbrš . gtazSųs parėŽĮgia* jei Vengia: 
į sį balių, žmonių prisirinko labai 
daug. Tiek į balius niekad Čia 
riėsūėidafo. Buvo ifet iš ifuin- 
ford, Me trys automobiliai jauni
mo atvykę. Visi linksmai šoko ir 
žaidė. Programą išpildė mergai
čių fekoras. (Mat, rifešigmiaht, ga
lima pasakyti; kad čia mergino! 
veįkimę. užima Vadovaujančią vie
lą).' Minėtasis choras padainavd 
keletą gražių dainelių. Dainavš 
taip-gi duetų ir kvartetų. Progr^ 
irią ffiidėjb Vyčių himnu. — t>di« 
gė Lietuvos himnų. Tik Ūni Įtai
kaus įspūdžio uždėjo juodą dėm| 
pora bobelių- (turbūt Italijos “ro^ 
jaus davatkos), kuries giedant L1 
himną it lepsės sėdėjo. Kitka^ 
įsbjb gražiai. Vidurnakčiui prii 
šiartihūs žmones pilni malonui 
įspūdžių akirstMArtittbif. Kį$ 
pai iš to turlnĮt nemažai peilio 
liks. VyW matai if
kokį veikalą perstatyti. Nors tani 
yra didelių kliūčių, bet ghlime ti
kėtis,

ševikų ląikraščiams, o kątallkS* 
kų neskaito,, nėra ko stebėtis. 
piek aš žinau, daugelis tafliį yrą 
labą! pasipiktinę Ribinis “V?* 
kbresp'ohdehcijomis. Nereikia did
vyrio apšmeižti asmenis ar įstal* - 
įaš, ią ir ^Šeškas/’ geriausiai at
lieka. įet prie 'feakiltasnto .flfe 
So męs jo nematysime. ’

■ #
A

............................ įį.Į

ihĖWittMisATsAkVAiAi.
iifelfli |t ir. J: Rj . 

terf ury, Conn, Tamstų žnničlų 
negalime laikraštin. dėti, nes ta- 
pąslrašeie suirti tikro vątdo ir fe 
vardės.

.y,,. —-----—----------- ----- H—**..

Mokytojas.—Karkly Kfe 
te! Pasakyk tu ifiaiij kas į«I 

hhliš?

lis i Tai išsipūtęs taškas.

t nOMERTd

V
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rengia Lietuvos vyčiu si kuopos
z CHORAS

Po vadovyste P. JI. &ALIUN0

*'■“U RUGSįJŪ-SEPTEMBER 25 D, 1921Į
POBAžNtPlNžj SVEilhilSj,

I

H

t

JrČRAVOOD, MASS. ’ 

, Pradžia V-tą Valandą vakare.

(jrėrbitimiėji Noruiood’o ir 
Apiėlinkėš tneiuviai!

Viršminėtas Choras nors nesenai susiorganiza- g 
= vęs, bet kadangi susideda iš jaunų, pilnų energi- 8 
| jos darbttbtbjų, tad spėjo prisiruošti su šiuomi pla- g 
S čiū plfolgrHmti, kdris Susideda iš 34 muzikos šmote- S 
5 Įiiį, kiiritibš stehgsis tinkamai išpildyti, kad atsi- “

f

„J

9

■| aunuos stengsis iinKaniai ispiiuyti, khcl atsi*/g 
K lankiusieji būtį pilnai užganėdinti. Prograiųe dy B 
E Įyvaus ir svečių solistų iš .Uąjpbfidge: V. ŠEREI- B 
g KA; S. P AURAS ir kiti. Tad nuoširdžiai kvie* g 
| Čiame kaip vietinius, taip ir apielinkės svečUs at- g 
g šilarikyti, hės iuiėsitfe smagų laikų ir dar tuomi pa- a 
S remsite dius parania, neš PUSE PELNO SKI- B| remsite iiiūš parąpjg, neš PUS® PELNO SKI- į 
g RIA11A PARAPIJOS NAUDAI. J

ĮŽANGA PRIEINAMA. ’ g
Nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI. 1i

•t

*

i

į-

prato ta reikalauja’ 1$' 
dilfett fe .fetaHfatl < 
aipuldinėjimums ant katalikilfe 
visuomenė*. Man gyvanant toje

t
Agentūra Uždėta 

1910 iii.
’ j ' i • > v

* l . 
•r i • 
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ir įš LIETUVOS parduodu įfer Botterdafiliįf 
AHtwėfpėhą, Ą^burgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Kdraliaučįiį, us, ir LieįjOjtį ant geriau-
siįf ir |rmČidųsiųdaiyų. Paspbrtus išreikalau
ji! kčMjantiems ;į LIETUVĄ Ptni-
kį.šiutamįs lt^mainymas'pagal dieninį kuršį.

; JšvfettdjMf LoetUvų nitojdii pinįgdš ūeprį-
8 foMhiiįė'. •.A|vaOojanŠruš iš Mtų miesfiį.prftih- 

&t štotieš. ir bagąžius pristatau ąht laivo..
‘ Jii HsbtoJ^įmacfjpiinš kreipidtės yp~ 
tisW MbU $$ laiškų pa< senų ir užtikrintų

MmaBs a-KŠr
tišlidįiiifi ir mano geru
įĮtirilaviihiĮ, uiganMu^ ^ugtan^taŽgaiiČdinšlu ir juk 
- A- . » .X ♦ \ km-.-’j .

DttbtuveVSiMi’^^
Rtibtactafti KatefetaSampelv, puiymttit* te dr-«fa

•THUBM
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EXTRA! f
SVARBUS PRANEŠIMAS.

. Rugsėjo 19 d., A m., jau pa
darėm sutartį raštu su Dan
gaus Vartų (Gatės o£ Heaven) 
parapija, kad nuo 1 d. spalio, 
1921 m, nuosavybė po num. E. 
Tth Str., kur kitados gyveno 
a. a. kuu. Gricius, nuo minėtos 
dienos pereina į lietuvių /ran
kas, tai ‘ yrą, tampa šv. Petro 
lietuvių parapijos nuosavybe. 
Sutartis padaryta su tokiomis 
išlygomis: Dangaus Vartų pa
rapijai reikia atmokėti $3000.; 
500.00 turi būti atmokėta 1 d. 
spalio, š. nt, o likusieji 2500.- 
0Q bus. ųtjuokami po 500.00 kas 
metai. Reiškia juos reiks atmo
kėti laikė 5 metų. Už tuos pi- 

. nigus reikės mokėti 5 nuošim
tis. Dar yra 3600.00 morgieių 
mokėti bankai. Išviso, atgau- 
nat nuosavybę lietuviams kai
nuoja 6,600.00. Žemės yra 14,- 
728 ketvirtainės pėdos. Ant tos 
žemės yra daili‘ir patogi sve
tainė dėl šokių ir įvairių susi
rinkimų: jos plotis — 24 pėdų 
ilgis -w- apie 90 pėdos; yra na
rnas kurio apačia paskirstyta 
į kliubų kambarius viršuje 
yra apie 5 kambariai dėl gy
veninio tos nuosavybės prižiū-

’ lėtojo. Visas namas ir svetai
nė yra šildomi garu (steam he- 
at) i? apšviesti elektra. Pagal 
mano apkainavimo ši vieta 
verta apie $15,000.00

Kaip man atėjo mintis 

vietų atgauti nuo airių.

šią
f

. Man gyvenant arti šios vie
tos, tankiai tekdavo pamųstyti 
kad’’čia juk yra lietuvių nuosa
vybė, o airiai ja naudojasi. 
Taip, vienų kartų nuėjau pas 
musų gerb. klebonų, kun. K. 
Urbonavvčių pasikalbėti, ar 
nėra kokio būdo bei kelio, kad 
-mes tų žemę galėtumėm atgau
ti. Gerb. kun. Urbonavyčius 
atsakė, kad tai sunkus darbus- 

"Bet aš priminiau jam, kad ga
lima. Ir pats pradėjau dirbti.

Aš pirmiausiai tų įnešiau 
laike Šv. Jono Ev. dr-jos susi
rinkimo. Visi noriai tų su mie
lų noru priėmė. Ir taip perė
jau per draugijų susirinkimas 
įtaisęs tam tinkamų peticijų, 
kur 11 draugijų pasirašė pri
dėdamos savo antspaudas ir 
pažymėdamos kiek narių kiek
viena turi. Kuomet peticija bu
vot gatava, tai vėl kilo abejo
nė, kad Kardinolas nenorės su 
manim kalbėtis, nei m,usų klau
syti. Taip mųstvdamas,birže
lio 29 d. 1921 m., nunešiau sa- 
vo peticijų, bet. neradęs Kar
dinolą namie palikau šiaip ku
nigui. Po poros savaičių gau
nu laiškų nuo Kardinolo sekre- 

.toriaus, kad Kardinolas no
rįs mane matyti- Taip mes trie- 

. nuėjome pas jį. Jis mus pri
ėmė labai mandagiai ir parodė 
musų peticijų, taipgi įrodyda
mas, kad Dang. Vartų parp. 
jdarč*daug pataisymų toje vie- 
to už kuriuos užkokėjo 6,877., o 
ūži nuošimčius ir kitų lesų bu
vo 1,558.00, taip kad išviso pa
sidaro 8,435.00.

Jis, kalbėdamas pasakė, kad 
šitolrihmO atsitikime abi pusi 
turi pralaimėt ir kad iki cen
to negalima atsilyginti. Jis 
paprašė, kad mes apsiimtumem 
Daug* Vartų parapijai atmokė
ti 4,000.00 ir atmušdamas už 
randas 2,000.00 mums jau do
vanojo 2,435.00. Bet mes šiuo 
kartu nieko nesakėm,' nes mes 
panorėjdm pamatyti, kur tie pi
nigai buvo išleisti. Mes apžiū
rėję antrų kartu nuėjom ir dar 
1,000.00 išsiderėjom. Tai beli
ko tik 3000.00 užmokėti Dang. 

' Vartų parp. Dabar klausymas 
už kų tuos 3,000.00 reikia mo
kėti! 
kurie 
parp.

. vis priešingas geriems užmany- 
• mams< .

Trumpa istorija atgautosios 
nuo airių žęmės.

Apie 1894 met, a. a* kun. Gha 
. ęįus tapo įšventintas Šv. Jono 
Seminarijoje ir paskirtas So. 
Bostono lietuviams. ’

Iš pradžių visi lietuviai dar
bavosi i&vien ir 1895 m. gruo
džio 2d. lietuviai nupirko vietų 
po 492 K. 7 už 6,700, įmokė
dami 1500.00. Taigi liko mor- 
gicių 5,200.00. Vėliau lietuviai 
susipyko su a.»; kun. ,Griciumi 
ir matydami, kad negali jo nuo 
vietos prašalinti, nes buvo na
mas ir jau jis tame name gyve
no, bet lietuviai pirko žemes ki
tur ir pastatė darbartinę bažny
čių be pagėlbos jokio kunigo 
ir ji buvo uždaryta apie 3 me
tus, nes a. a. Arcivyskupas no
rėjo čia' kun. Gricių įstatyti, 
bet lietuyiai nepasidavė. Kun. 
Gricius’ant šios žemes gyven
damas labai, mažų liet, dalį te
turėjo,, kurie pasjį lankęsi. Čia 
buvo mažas namukas kurį jis 
perdirbo į koplytėlę ir joje tai
kė pamaldas. (Mat ant šios že
mės buvo du namukų J Nelai
mei atsitikus koplytėlė sudegė 
ir morgjčius savininkas gavo’ 
$1000.00. apdraudos ir kun. 
Gricius atmokėjo 600.00, taip, 
kad viso atmokėta buvo 3,100., 
o 3,600.00 liko iki šiol. Po su
degimo a. a. kun. Gricius pasi
stengė sau pasistatyti kitų baž
nytėlę ir padidino sau namų, 
; )el tų statymų jis išleido tarp 
7000. ir 8000.00. Jis čia pragy
veno apie 17 metų ir pridėjo 
apie 9,600,00. Lietuviai 1500. ir 
Dang.Vartų par. prisidėjo apie 
6,877.00, taip, kad pasidaro 
17,977.00, o dar pridėjus lėšas, 
kurias Dan. Var. par. priduo
da 1,558-00 tai pasidaro 19,535. 
Ir dar randasi tokiu kurie sa
ko kad 6,600.00 perdaug mo
kama. Kur dabar yra šv. Pe
tro lietuviij bažnyčia ir klebo
nija tai už vien žemę niokėta 
12,500.00, o žemės tėra tik 14,0- 
61 ket. pėdų o ant 492 E. 7.th 
Str., yra 14,728 ket. pėdų ir dar 
namas su gražia svetaine, kur 
lietuviams tereikia užsimokėti 
6,600.00,

Kaip šį nuosavybė pateko.. 
airiams.

> Dar a. a. kun. Griciui čia be
būnant, tai nekurį laikų šv. Pe
tro lietuvių parapija mokėjo 
visokias išlaidas. (expense) už 
tų žemę, nes ji skaitėsi lietuvių 
nuosavybe, gi kun. Griciui jų 
neužmokant ši parapija turėjo 
mokėti, bet kun.- T. Žilinskas 
nieko nesiklausęs sudėjo visas 
bilas tos žemės ir pasiuntė 
Kardinolui, pasakydamas, kad 
jis daugiau tos žemės bilų ne
mokės. Tas visas bilas Kardi
nolas pasiuntė Dangaus Vartų 
parapijai it sykiu tų nuosavy
bę priskirdamas prie tos para
pijos- r A. A kun. Griciui išva
žiavus, apie 9 metai atgal, Dan. 
Var. parp. laikė tų nuosavybę 
iki dabar. Tai mat tas viskas 
įvyko per kun. T. Žilinskų. Ai
riai gi' nemanydami, kad lietu
viai čia kada reikalaus šios vie
tos darė daug pataisymų, už 
kų dabar mes turime, atmokėt, 
nors ir ne už viską — kitus 
mums dovanojo. Visgi negali
ma rugoti už tai bet tik padė
koti. M. Žioba.

»

EKTRĄ SVARBUS 
-SUSIRINKIMAS

T. W TT PnaATflAiaA® a
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Randasi agitatorių, ku- 
mano kad Daug. Vartų 
gauna tuos pinigus už 

dykų. Bet aš prirūdysiu,’ kad 
Daug. Vartų parapija tikrai 
tiek išleido dėl šio nuosavy
bės, ir tie, kurie kalba leidžia 
tarpe parapijonių turės nutil
ti, ypač Je Adomavičius, kurs

*

Labai patygjoj vietoj, lietuviais 
apgyventojfr prie pat lietuviškos 
bažnyčios., Taip-gi ir arklys su 
visu vežimu. Savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Parsidnoda visai p> 
giaV .Kas tuomi indomaujate, 
kreipkitės “Darbpiinko” Admi
nistracijom

t

' r

' ą.

. ■ . ■ *

• v

*

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

“ŽELMENIJA”
Nr. 1.

Botanikos mokslo žurnalas, 
‘ leidžiama# kas trecią 

mėnesf.

i*'

A. L. R/ K. Federacijos 3-čio 
skyriaus susirinkimas 29 rug
sėjo, Šv. Petro parap. pobažny
tinėj svetainėj, 8:00 yal. vakare 
Visų draugijų atstovai ir vei
kėjai yra kviečiami ant šio su
sirinkimo, nes yra labai daug 
svarbių dalykų kuriuos reikia 
neatbūtinai apsvarstyti. Beto 
da bus raportas iš Federacijos 
Seimo. Delegatai sako, kad 
daug turi ko papasakoti susi
rinkimui. Todėl ąnt šio susirin
kimo visi kas gyvas ir rupi 
tautos reikalai — ateikite.

Valdyba.

r
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Rtitfs 519-519 -Art fJtvugVOJO 49*4(^40 <

Norma Talmadge-— 
j “ženklas ant Durų J’

ąBO“MV| OjJdfcl^krUV* JŲ
Y ’ r* *- * * *

Constance Talmadge—-
’ r iitmilii»>

‘ BZJOADIFAY' SAVAlTIittS
į pavojingas, ciznis

M F
• PRO A tfttr/fV SAVAlTINiS

ŽINYNAS. \ . ŽINYNAS.

Komedija—*,
"Komedija—-Heraid Lloyd^-į

‘'Robinson’s Trauseaū,” į “The Fall Guy”
Lew .Cody— * - k ' ' * - . /

į “Pavojingas laiko A Lois weber Produetion—
. ..

. praleidimas,” “Kas vertas tuo tarpu.”l/
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I' BROAbWAY ^šale Pašto) SOUTH BOSTOk. |

EDEMOMIS DIDELIS KONCEIITAS.
Prasideda nuo V-tos ir tęsiasi iki11-tos vai. vakare. ®

rt ......  _ . įzzl

Didžiau^ Greičiausi Paaauly^ 

Laivai, taunui Apėjima* 
Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentą* Jūsų Mieste 
Ar netoli Jo. .

| Įdetuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas paltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ. ’ .

ŠAKONIA —'SPALIO 29
Cabin$145. 3-čia klesa $100,

’ , Taksų $5.00. ,
Per Cherbourg Southampton 

Liverpool įr Glasgow 
ALBANIA i •••« rt Rūgėjo 27 Į 
AX*OĖIMA. »41»m«««»i»iit«X‘

. • • į ♦»• • ♦ • • • • * SįSpoRo 4 
EMPRESS OF INDIA........ Spalio 0

Per Angliją ar Hamburgą į
DANZIG $110.00—LIBAU U120.00 

HAMBURU $100.00,

>ZMNZ*Z%^/ąZW\Z\^^R^A^^ą^/V%Z\ZSZ^Z*ZMl\Z

. . T*L So. Boston 14U

DR.J.C. 1AND1IUS 
(BltMOUR) į - Lii»uyis 

(Gydytojas ir Chirurgas 
t Gydo aitrias lr chroniškas Ilgas 9į 
įvyrą, motorą k Vaiką. lOgsamfe 0 
J nuo ją krhują, spjaudalus, Mlapū- 
i mą lr tt tavo laboratorijoj, Sa- 
į tefikia patarimu* ląifikal* kitur gy« 
i vąnanttem*. Adresas: / 
|t 506 Broadway, l’ Sou^H'Bpbton, Mass. f Kampas G St įr Broadvray

r 10 Metu. South Bostonm

DR. H. S. STONE f- Akiu Speciamsias
I 399a W. BR0ADWAY 
j Nįjot 9 Vak,

DB. PAUL J. JAKM AŪH
. (JjJrimąvižiM)

509 J AST BXOAJ)WAI
Į ... ■ y .....

*
Ar Ju» Kuikiiia Pl*iik<rvo«? j* "

* NAUDOKITE JffįffleK I
Ar Jums G»lvo» oĄ Nieiti? . įĮ 
NAUDOKITE 
Ar įjtptl Plaukii*Sl»»lca? ( 
NAUDOKITE ,

Ar Jip Norit© Aptau^cnF Juo*? ,/ 
NAUDOKITE ’ 1

ųSlaiigmiui savo plaukų ^nzuua ir tankiai* z i
NAUDOKITE/tariGfeff |

Užlaikymui ^falvoa odos įveiiuuir tvariu I
Z NAUDOKITE

r

G6nerallškl agentai dėl CENTRALINflS ir RYTINES EUROPOS 
North German Lloyd Bremen

“ŽELMENIJA” yra šios rū
šies lietuvių vienintelis žurna
las.

“ŽELMENI.TOS” No. 1 (pir
mas) su paveikslais. Tilpo 
400.SuvirS įvairių augmenų— 
“žolių” vardai.

“ŽELMENIJOS” prenumera
tos kaina Amerikoje ir užsie
niuose metams $1,00.
Pavienio' numerio kaina 50c.
Užsirašykite “ŽELMENIJA.”

Adresas:

- P. Ą. JATUL,
P. O. Bos 2128,

Boston, Mass.

i

SCENOS MYLĖTOJAMS.
\

Idant tinkamai perstaeius' teat- 
ralius veįkalus, reikalinga įsigy
ti naujas seenerijas. Reikalaujan
tiems patarnausiu sąžiningai.

JONAS J. STOČKUS, 
Diman Vocational Schodl 

Fall River, Mass.

X

v

SALDŽIAUSIOS BIRDIES V. JĖZAUS 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

60. BOSTON, MASS,

PIRM. — Antanas Kmitas. ,
384 Fifth St, Boston 27, Man 

vrOE-PIRM. — Juozas Andrillunas,
273 Fourth St., So. Boston, Mass. 

?BOT. RĄiT. — Vincas VaUinorlus, 
178 Bolton 8t, Boston 27, Mass. 

HN. RAST. — .Pranu Sinkevičius,
132 Bovmn St, Boston 27, Mass 

CASIERTUS — Jurgta Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Man 

rfARMALKA — Pranas ImkofievIČIus,
406 BL T-th St, Boston 27, Mass. 

Susirinkimai laikomi ku pirmą ne- 
ladfanj kiekvieno mčneslo 8 vaL po 
tfąfa tv. Petro Bažnytinėj salčj, So. 
Saateo, si*

*
fV. JONO NV. BL. PAflALTTNlB

DR-6TSS VALDYBOS ADRBSAI,
t

ėlRM. — H. žloba,
689 B. 7-th St, So. Boston, Ifasr 

VKIB-PIRM. — P. Tuleikto,
180 Bowen St, So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nodfildienl 1-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Svetaine}.
t?R0T. RAST.— K. Lulnis, 

C7 Vale It, Sa Ėoston, Maso.
HN. RAŠT. — Mr.Karčlaužkieuė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. . 
KASIERIŪ8 A. Naūdžiunai,

18 Vlnfieta St, Sa Boeton, Masą 
MARŠALKA Steponą* Navickas. v 

-1 ' <■

. Dangus pyktsa ant mūs 
ųž mūsų nuodėmes, o žmonės 
už mūsų dorybes.

.' Talmudas.
7

I*

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

PIRM. Motiejų* Versecką^ r 
41 Gate* St, So. Boston, Mum.

VICE-PIRM, ~ Juoką* Blioka*.
807 E. 9-th St., So. Boston, Mass,' 

PROT. RAST. — Ant Mocfejunaa,
450 BL Tth St, So. Boston, Man. 

HN. RAšT. -A Jnosa* Kavaliauskas,
209 BL Cottaąe St, DorchNter. 

KASIBJRIUS **- Andriejus Zalleckas, 
_ 807 E. 9-th St, So. Boston, Masą 
KARIALKA — Antane* Gruodis,

150 Bowen St. So. Boston, Mas* 
. D. L. K. Keįatučlojfr-ja laiko mėne
sinius susirinkimu* ka* pirmą nedSI- 
dlenj kiekvieno sdfineslo! po No, 894 
VVashlnątęn St, Boston, Mafe 6-tą v. 
vakare. Ateidami draugą lr naują na
rtą su tavim ątrtrteldt prie musą dr- 
)oa prlraiyti, >

Posmertinta moka $200,00- Patalpa 
• nua titano* ausirglDMi 11d patvelklmo.;

J
EuffleB galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 

is iždirbėju perpaštft už 75e. bonkįt.
F. AD. RICHTER Be CO. 

Brooklyn. N. Y.

į

3 šeimynų 15 kambarių, su va
rnomis, šiluma ir piazais City 
Point ir kitas 3 šeimynų, 17 kam
barių su visomis vigadomis, su ši- 

■ luina įr iš pryšakio ir užpakalio 
piazai, ir 2’ automobilių gara
džius. Abu namai turi būti par
duoti iki 1 Spalio (Oetober). Pre
kė ir išlygos labai, geros. -

LIETHUANIAN AGENCY.

A. IVAŠKEVIČIUS,

W. Broadway, South Boston.

Tel. S. Boston 605.

361

<•

TsL So. Boston 270 
DR.JWNMięDONHEIl, M.P. 
Galimo <r IfefuoUfcot
Omto Viimut

Rytai* Ik 9 vaL 
Bd pieta 1 Ud 8 vaL 

r Vakarais nuo 611d 9 
536 Broadway, S. Boston

noannMBiMM

J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 BroadWay, j
. S. BOSTON 27 MASS. i

Tel. S. B. 0441. į
Antros lubos—VirSuj L. P, B-r3s į 

GYVENIMO VIETA: 5
135 Rowe St, Aubftrndale, Mass. e 

Tel. W. Newton 1016—R.

4

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

nuo laivo ant laivo.
HUDSON1................................... ........................ Spalio 15 ir Gruodžio 3
PRINCESS.įfATOIKA ..................................... Spalio 22 lr Gruodžio 10
POTOMAC"................. ...................... ............LapkidčiO 5 ir Gruodžio 24

T

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.
AMERIOA.\................... ....... Rugsėjo 28,-Lapkričio 1 Ir 29

GEORGĖ WASHINGTON ........   Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
Kreipkitės pas Agentus}

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

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

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

£

SV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS, 
PIRM. — Jonas Pranaitis, 

524 E. 6tb St., So, Boston, Man.
VICE-PIRM. — J .Andruliunas, 

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

147 H St., Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Juflka, 

Merycllff Academy 
Arllnghton Helgtha, Mase, 

IŽD. — Leonais švagždls,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnsįąs,
B Jay St, So. Boston, Mass, ir 

Antanas Smitas,
284 BtB St, So. Boston, Mases. 

u Ana a t,k a — Povilas LauČka, 
d Story St, So.-Boston, Man.

Draugijos antrašas reikale: 
806 Broadvrdy, So. Boston, Mase, 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
, tantrą nedSldlenJ mčnesio 1-ą VaL po 

pietą Bažnytinėj saloj ant 5 gt, Sa 
Boston, Mėsa.

•»

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
0 BROAbHAY NZW A OREI. N Y

Tiesi kelionė į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba per LIBAVĄ; HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi linksma mums pranešti,. kati mes pasitiarbavom itiaht musą 
pasažferial, O ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piliavą.

Lietuviai, važiuojanti | Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koritiorą) 
ir privalę turėti tiktai lietuvišką paspor,tą f jokių’ vizų nereikia.

Susinėsimas «ą Piliava tai yra nauja Šaka musų reguliariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpa* 
lr parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
ESTONIA ........ .. .  .Spalio 5 Į 1“" 1“‘ ’
POLONIA............ Spalio 19 [ LATVIA

. Taip-gi naujas tiesioginis kėlias tarpe
LIEPO JAUS—DĄKZIGO-HALIFAS, Kanada 

Visi laivai ^uri puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų, mieste.

t

«.«•••*«

«••••«•

Trumpas susisiekimas su> visom 
dalim Europos.'

“MOUNT CARROLL” Rugsėjo 29 * 
“BAYERN”..Lapkričio 6 

Laivai iš New Yorko išplaukia nuo 
Pler .Vov S6t North River—gale 

} Mest 4G-th Street.
Specialiai tiesioginiai traukiniui 

laukia Cuxliaven su prityrusiais lie
tuvių perl^albętojais. 275 svarai ha- 
gažiaus leidžiama veltui Iki i*ube- 
žiaūs.

Kajutes į su 2, 4 ir 6 lovom ant vi
sų šią laivų. Specialiai Valgymui, 

- rūkymu) lr sėdėjimui kambariai ir 
visi pasivaikSčlOjitndt ilėnial skiria
mi tiktai JHlos klasės pasnžieviants.

Užsiregistravimui vietos rašykite 
I bile agentą arba ...4.* . ♦ »

.  t .

MH*
k 4

LITUANIA............
• • •

Lapkr. 2 
..Lapkr. 9

i

.

i

Reikalavimai
-------- F—---------i—

Reikalavimą kainos 2c. už Žo*. 
dj nl kiekvieną syki-

-----------------r-- ;--------------- —----

Toledo . Computing SVARS
TYKLĖS ant pardavimo. Beveik 
naujos delei krautuves. Svars
tykles galima matyti 764—4-th 
St., Corner M St., So. Boston.

| 705 Main St., Montello, Mass.

| (Kampas Broad St)
I Tel, Brockton 5112-W.

DR. A. J. MAN
1 (GŪMAŪSKAS) ' '

I DANTISTAS

DR, F. MATULAITIS
Gtdo Visokias Ligas 

Piimoma Anujua. 
Valandos: 1HJ lr 7—8 E, Ma 

17 MUlbury Street 
WOROESTW, W? 
aaafiHKHaBHBB

Tel So. Bos ton,828. 
.tanrra .

DR, M. y. 
(Kaipmvičius) .

Ta < pavirina nfjm w> Mo* 1 
426BMUI>VATf SfeBOSTOJų MAM.

Ndo i*
* Xlr G:®*-® H*

Ofisas uždarytas subatos r va-. 
karais ir nedaliomis. . • •• •. *

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR, W, T. REILLY j
Pirmos Klęsos Dantistu I

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

Paieškau pusseserių Jurevlčlutlų, 
taip-gi tetos Jurevičienės, paeinančių, 
iš Kauno rčd., Šiaulių apsk. Girdėjau 
kad nekftrios puseserės randasi Amerl- 
ke. Aš labai norėčiau su jumis susi
rašyti Lietuvoj arba Amerikoj. Todėl i 
meldžiu atišaukti sekančiu antrašu:, i 

ANTANAS A. BUKNIS. I
8065 Witt St, Detroit, Mich.

1------------ --------------- 1--------- -—•——į----------- 1■ /*

Beit Phone: Poplar 7645 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS • 
G B A B O R I U S 

1023 Mt. Vkbnon St. 
PIIILADELPHIA, PA.

e

i

v

><

..Be jos mes negalime gyvenimą Iliks- 
mai praleištl. Kada meh susergam yra 
labai svarbu kad tuojau pas gerą lr 
prityrus) daktarą nueitumšm, kuris ži
no kaip sveikatą galima huogreičiau- 
siai sugrąžinti.

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

Aš gydau kaip naujas taip lr užsb- 
senejuslas ilgas per daugeli metų ir 
mano prityrimas mane Išmokino kaip 
kuogrėičiausiai išvaryti ilgas lr sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą I 
triinipįitųsl laiką su lengviausiu budu 
ir už mažiausią kalną.

Aš HNAU.KAIP
♦ *

___ t 
su viskuo ką tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga

JT^ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas

"■ ' I" . ..... 11 .............................■

JULIUS ROTTENBĘRG, Ine., 
, * Now Engiami Gteneraf Pašte. ' 

260 Hanotyr Street, Boston, Masti 
» • . * .

■

> AAAlftk 4lVjfUAlM.LLU AtUjf OYCUŲA AMŲ AljįO.

. arba, kaip senai sergi ir ^nepaisant klek kartų buvai apviltas beieš
kant sveikatos. Aš ėsū pasirengęs tau parodyti ką galiu padaryti, U 
jeigu tu pnslduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti taip kaip ir šimtus kitų, kurtė yra ant naujo kelio sveikatos ir ku
rio bus sveiki taip- kaip turi butL, v - -‘

. Muito kfllnos. pigios ir visiems prlciitamos-^Paiarimuo
. no linbnUEV Tmont 8^wt, Boston, Mass,
. Ulli InUilUliC I, Priešai? MajestiQ\Teatrąi '

*

l

r
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