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T-TARNINKAS; RUGSE,JO 27 D., 1921.

■FldtfalMS ana ffi«tribt»t«tt tinta* per* 
'(No. 584)' inihorlMd by the Act 

' pf October 8,1*17, oh fil< at toe Port 
Ofhce of Boaton, Ma*«. By order ©f 
the Prealdent, A. S. Bnrteeon, Port- 
■uurttr GeneraV* u ix it ix a

■ »»»By - 
Krikščionys darbinihkaivie- 
nykitės! Špieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių

Darbininkų Sąjungą g-R g Q.
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Organas ’Amerikoa lietuvių 
w R. K. Švento Juozapo | 

Darbininkų Sų-goa ■* 

“D ARBININKAS’*

UTABNINKAIS, KETVnRGAlS » 
SUBATOMIB. 

' UIrtibelyJ metama
Boatone ix apyjinldy metami ,...|5.0Q

"DABBnMKAB”
866 Broeulway, Btaton S?,
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LYGOS PLENUMAS NE

SIIMA VILNIAUS 
KLAUSIMĄ IŠ

RIŠTI.
Geneva, rugsėjo 24. — 

Tautų Lygos plenumas šian
die viertu balsu užgyrė Ly
gos Tarybos pastangas iš
spręsti ginčą tarp Lenkijos 
ir Lietuvos dėl Vilniaus. 
Delegatai vengė imti vienos 
ar kitos pusę.

Apskritai imant įspūdis 
iš kalbų ir užsilaikymo dele
gatų pasidarė toks, kad ple-

v

PASINAUDOKITE 
PROGA.

Šiomis dienomis Mass. 
valstijoje lankosi su prakal
bomis gerb. Juozas B. Šaliū- 
nas, Lietuvos Finansinės 
Misijos įgaliotinis.

Lietuviai, kur tik yra ren
giamos jam prakalbos turė
tų skaitlingai susirinkti. 
Kalba gyvai ir tik, apie Lie- 

pumas krypsta prie to, kad ‘tuvos reikalus ir jos padėtį.
Kalbės šiose kolionijose:

Rūgs. 27 d. Brighton, Mass.
Lietuvių Salėje, 
26 Lfucoln Street.

Rūgs. 28 d., Norwood, Mass. 
Bažnytinėj Salėj.

Rūgs. 29 d., Lawrence, Mass.
» ‘ Šv. Marijos Salėje,

i Haverhill St.
Rūgs. 30 d., Gardner, Mass.

Robillard Hali,
104 Parker St.

Spalio 1 d., Athol, Mass.
Bažnytinėje Salėje.

Spalio 2 d., Greenfield, Mass. ir 
Sunderland, Mass.

Spalio 3 d., North.am.pton, Mass. 
Knights of Columbus 
f Salėje, ’ 
30 Pleasant Street.

Spalio 4 d., Easthamptoh, Mass. 
Spalio 5 d., Springfield, Mass.

Salėje Centrai Labor 
Union Bldg., 

19 Sanford St.
Spalio 6 d., Hudson, Mass. 
Spalio 7 d. Westfield, Mass. 
Spalio 8 d., New Haven, Conn.

Bažnytinėje Salėje.
' Spalio 9 d., Thompsonville, Conn. 
' Spalio 12 d. Stamford, Conn.

Russian Hali.
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' Lenkija privalėtų atsižadė
ti Vilniaus.

Daugelis plenumo delega
tų ir publika galerijoj jautė 
apsivylimą, kad Lygos ple
numas negalėjo padaryti 
nieko geresnio, kaip tik pa- 
dėkuoti Lygos Tarybai už 
jos pastangas ginčą išrišti, 
prižadant savo pilną para
mą. Kartu plenumas atsi
kreipė į Lenkiją ir Lietuvą 
susitaikinti ir tokiu būdu 
palaikyti pasaulinę taiką.

Po sesijų buvo privatiškai 
kalbama,' kad po to, kai ple
numas išreiškė savo paramą 
Tarybai, tai dabar jai drą
siau būsią galima tvirtai sta
tytis ir greit klausimą iš
spręsti.

Lenkų atstovas Askenazy 
per posėdžius šaukė, kad 
Lietuva esanti Lenkijos pro
vincija su mažu nuošimčiu 
lietuvių, kuriems buvus pa
žadėta autonomija, bet to 
nenorėdami lietuviai su 
Maskvos pagelba norį nepri- 
gulmybę ingyti.

“Portugalijos atstovas An- 
drade sakė, kad Lenkija 
privalanti atsižadėti Vil
niaus.

. Anglijos atstovas Lordas 
pasakė, kad Želigoskio žy
gio jokiu būdu negalima pa
teisinti. Jo išvalymas iš 
Vilniaus, sakė jis, geriau 
negu bile kas kitkas paleng- 
vįntų klausimą išrišti.

Danijos atstovas Zahle 
atsišaukė, kad lietuviai ir 
lenkai atsimintų savo seno
vės gerus santikius ir susi
taikintų.

Francijos atstovas Bour- 
. genis pasakė, kad plenumas 

turįs laikytis neutraliai ir 
nestoti nei už vieną, nei už 
kitftpusę, J
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Po tų visti diskusijų pri
imta rezoliuciją, kurioj už
ginama Tarybos žingsniai 
sutaikinti abi pusi.

PRANEŠIMAS.

I

DETROIT, MICH.
2 d.- Spalių visi Detroito, 

lietuviai susirinkite 3 vai. į 
Harmonie svetainę (E. 
Grand River ir Centre Str.) 
Kalbės žymūs mūsų tautos 
žmonės ir mūsų brangūs 
svečiai: Atstovas g. Valde
maras Čarneckis ir Steig. 
Seimonarys Mikolas Bagdo
nas. Grieš orkestrą, dainuos 
choras.

Komitetas.

\

LAWRENCE, MASS. 
Bonų prakalbos.

L. L. Paskolos bonų pardavinė
jimui prakalbos bus seredos va
kare, rūgs. 28, pobažnytinej sve
tainėje. Kalbės gerb. kun. Juš- 
kaitis, ką tik grįžęs iš Lietuvos.

Antros bonų trenksmingos pra
kalbos bus ketvergo vakare, rūgs. 
29, Šv. Marijos " erdvoje salėje, 
Haverhill St. Čia kalbėk nuo Mi
sijos pasiųsti kalbėtojais Šitos tai 
bendors ir nepaprastos'prakalbos !

Laukiami visi LiotuJbs vaikai. 
■Rengėjai. 
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PRIEŠ SAUSUOSIUS.
Į KOVĄ SU SAUSAI

SIAIS.
Geneva.—Prasidėjo tarp

tautinis “šlapiųjų” suvažia
vimas. Posėdžiauja slapta. 
Delegatų suvažiavo 12 vals
tybių. Yra delegatų ir iš A^ 
merikos. Steigs centralį in
formacijos biurą, iš kurio 
bus leidžiama žinios, atre- 
miančios prohibicionistų iš
vedžiojimus.

ATIDARĖ VALGYKLĄ.
Maskva. — Amerikos šel

pimo administracija atidarė 
pirmą valgyklą Kazanėj. 
Joj bus maitinama 350 vai
kų. Netrukus dar dvi val
gyklos bus atidarytos.

r

KIEK TURI AUTOMO
BILIŲ.

Albany, N.' Y. — New 
Yorko valstija automobilių 
turi 721.488. Ant kas 14 as
menų atseina po vieną auto
mobilių. Trečdalis tų auto
mobiliu yra New Yorko 
mieste.

“HOT DOG” UŽDRAUS- 
, TAS.

Providence, R. I. — Lai
kraštis vardu “Hot Dog” 
pagal policijos viršininko 
paliepimo uždraustas parda
vinėti. 'Ant pirmo puslapio 
to laikraščio vaizduojamas 
kunigas pašiepiamoj for
moj.

VIEŠAS PAKORIMAS.
Crestvieu’, Fla. — Du 

žmogžudžiu buvo nuteisti 
pakarti. Korimas buvo 
viešas ir žmonių susirinko 
arti 10.000..

PAŠOVĖ MOTERĮ.' * X *•
Providence, R. I. — An- 

tone Roederick piršosi mote- 
rei Mary Sousa. Ji turėda
ma vyrą, atsisakė. Tuomet 
Roederick šovė į tą moterį, 
ją sužeidė, o pats nusišovė.

♦ t
LIEPĖ IŠSINEŠTI.

. Paryžius. — Alijantų am
basadorių Taryba paliepė 
Vengrijos valdžiai ištraukti 
Savo jėgas iš Burgenlando. 
Tą provinciją taikos konfe
rencija yra pavedus Austri
jai,. o Vengrija geruoju išr 
ten nenorėjo pasitraukti..
' > . * ■
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NUSKENDO LAIVAS.
Neto York. į— Laivas Ala-

* L* **■

crita, plaukęs į Barceloną iš 
New Orleaną'nuskendo At- 
lantiko viduryje. 30 žmonių 
išsigelbėjo. -

DĖL POTVINIO LIKO 
BE PASTOGES.

Mescico. —- Meksike dėl iš
siliejimo Paųtico upės daug 
žmonių mijį&ntėjo. Arti 
20.000 Šeimynų liko be duo
nos ir be pastogės. Dėl smar
kaus lietaus«upė buvo ištvi- 
nus.

UŽSINUODIJO ALY
VOMIS.

Connellsville, Pa. — Pas 
moterį Ollie Luce per var
duvių pokilį 40 asmenų užsi
nuodijo alyvomis. Pašauk
ta daktarai, kurie visus iš
gelbėjo nuo mirties. •

NETIKĖTĄ SKUNDIKO 
MIRTIS.

Worcester, Mass. — Ed- 
ward Staford buvo patrau
kęs teisman strytkarių kom
paniją, reikalaudamas $10.- 
000 atlyginimo. Prieš tūlą 
laiką Stafford važiavo auto
mobiliu ir į jį trenkė stryt- 
karis. Teismui einant skun
dikas išėjo lauk ir norėjo ei
ti kavos išsigerti. Bet gat
vėje apalpo ir staiga mirė.

ŠUNSAPRYTAS 
SERGA.

Providence, R. Z.—-James 
McCohey, 136 iš Aubum 
rugpj. 10 d. buvo pasiutusio 
šuns aprytas. Tuoj nęsigy- 
dė, o dabar pradėjo blūdyti.

ŽUVO LAKŪNAS.
Etampes, Franci j a.—Ka

pitonas de Romanet, kurą 
pasižymėjo kaipo greičiau
sias lakūnas, krito iš augšty- 
bių žemėn ir užsimušė. Lėkė 
180 mailių valandoj, 650 pė
dų augštumoj.

NUSIŽUDĖ.
Kopenhagen. — Vienoje 

smuklėje rtusižudė Suv. Val
stijų laivyrfb oficięras,

KALTINA VAGYSTĖJE.
Portland, Me. Robert 

Bean ir Ėlla Mackey;* banko 
tarnautojai kaltinaini pasi- 
savinime $257.000.
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NERANDA TINKAMO 
ATSTOVO.

Varšuva. — Lenkijos val
džia nesuranda tinkamo ats^ 
tovo Washingtone. Dauge
lis siūlo Pademvskį, bet šis 
neapsiima.

Nauju Lenkijos premjeru 
vra ,Ponikowski.v x

LENKAI ERZINA 
RUSIJĄ.

Maskva. — Leon Trocki, 
Rusijos karo ministeris, pa
skelbė, jog Lenkija atsiun
tus ultimatumą, reikalauda- 
-ma-iki-spaUo- 5-d. -pasižadė
ti pildyti taikos sutartį ir 
pirmiausia išmokėti pažadė
tus 30.000.000 auksinius rub
lius. Trockis pasakė, kad 
Rusijos diplomatai padary
sią tą, kad netik lenkų dar
bininkai, o ir buržuazija.pa
norės taiką palaikyti. Bet 
taika galėsianti pasilaikyti 
tik abiem pusėm nusilei
džiant. Trocki sakė, kad 
nors nemanąs, kad įvyktų 
karas, bet sako nereikią už
simerkti ir sėdėti rankas su
dėjus. Sakė, kad Rumuni
joj suirutė, o Lenkija parsi- 
baigus su savo nupuolusia 
marke.
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PABRANGO ANGLIS.
St. Louis, Mo. — Minkšto

sios anglys, kurių kaina bu
vo ta pati nuo bal. 1 d. š. m., 
pakilo ant 25c. ant tonos.
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Ryga. — Bevieliniu tele
grafu iš- Maskvos pranešta 
apie lenkų ultimatumo gavi
mą. Sovietas priėmė rezo
liuciją, kur išreiškiama no
ras taikos. Bet persergėjo 
savo neprietelius, -kad jo
kio priešininko užpuolimas 
nerastų Rusiją besnaudžiant 
Rusija trumpu laiku galėtų 
išstatyti pusę milijono gerai 
organizuotų kareivių prieš 
Lenkiją ir Rumuniją. Yra 
aišku, kad Lenkija karan 
stodama prieš Rusiją, negali 
tikėtas Estonijos, Latvijos 
ar Lietuvos talkos.

MOTERIS NUŠOVĖ 
MOTERĮ.

New York. Mildręd 
Hanau, pasak policijos duk
tė mirusio turtuolio Alfr'ed 
P. Hanano, gavo tris kulkas 
beeinant iš savo naihų 
Brooklyne. Į ją šovė luta 
moteris Grace. Laives. Savo 
draugę pašovusi pati nusišo
vė. Juodvi buvo susiprovo- 
jūsios dėl vyro, už kurio abi 
norėjo tekėti

■
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GRĮŽTA Į KANADĄ.
Montreal. — Kanados 

valdžia pradėjo rūpintis ap
gyvendinti darbininkus ant 
farmų. Tas sekasi ir 300 
Kanados šeimynų iš Naujo
sios Anglijos sugrįžo ir pa
ėmė valdžios teikiamas far- 
mas.

KIEK IŠLEIDO BE
DARBIAMS.

London. — Anglijos kolo
nijų mfrusteris Churchill 
skelbia, jog Anglijos val
džia bedarbiams šelpti ‘nuo 
Įapkr._ 11,^1918 įšĮęįdn dąiv 
giau kaip pusę bilijono do
lerių. Sakė, jog panašaus 
dalyko niekur ir nekuomet 
nėra buvę.

PATARS PALIUOSUOTI 
DEBSĄ.

Washington. — Atty Gen. 
Daughęrty ištyręs ' Dėbso, 
socijalistų vado bylą, netru
kus prez. Hardingui paduos 
rekomendaciją jį paleisti iš 
kalėjimo.

b

Daugumas puikiai pašne
ka apie gėrę vardą, dorą, 
tik, deja, dažnai užsimirš
ta, kad»tie žodžiai apsunkins 
juos teismo dienoje.

DOVANOMS

FONTANUI 
PLUNKSNĄ 

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 

Reikalauk Katalogo. 
“DARBININKAS, 

366 Broadway
• . Boston 27, Mass

KIEK-ŽUVO. ; r
Pernai Massachusetts vai* 

stijoj automobiliai suvažinė
jo ir užmušė 480 žmonių, o 
sužeidė 2.100. Dirbtuvėse 
pernai užmušta 3743 darbi
ninkai, o sužeista 12.000. 
Tas žinias skelbia Mass. 
Safety Coųncil, kurs nuo 
rugsėjo 21 iki spalio 1 pa
skyrė kaipo “No-Aeeident 
Week.” -

ŽJ
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LENIN MEDŽIOJA. j 
. .Maskva. — Lenino syęiįįar a 
ta labai nusilpus ir jis ilsįsTVI 
'Maskvos pri'emiesčiubse.Ųž-'' j 
siima paukščių šaudymu. |

Trocki dabar yra Odesoj 3 
ir ten organizuoja armiją?"* 
nes yra pavojus, kad reikės 
kariauti su Rumunija ir '* * 
Lenkija.

» »’ 1

MIRĖ SENIAUSIA 
NEGRĖ.

5L- Louis, Mo. — Mirę 
Jane Burian; negrė, T14 me
tų amžiaus. Ji buvo vergė 1 ' 
ir liko liuosa po vergijos pa- } 
naikinimo. Paliko dvi dūk-, s 
teri, viena 89: o kita 82 me
tų amžiaus.

.nV
NUBAUDĖ VĄGĮU&
Readings, Pa. — 

kų vagys tapo ilgiems rue- 
tams nubausti ^kalejinili* 
Trumpiausias terminas y- 
ra 11 metų, ilgiausias 19. Jie 
buvo iš banko išplėšę $180; 
000.

Ū Su gražiausiomis ir nąu- .|jĮ - 
jaustomis eitomis ii pasvei-. < 

 

kirtimais gaunami “Darbi- > 
nmko ’ ’ knygyno. Tai yta^ 5

! . naujausios laidos laiŽkeliaiį

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

$ 1) Pas Brolįt
2) Pas Seserį.
3) Pas Tėvelius.

Tinka visiem:
1) Lėk balandi į ta

■ salį. '. .
2) Ak, tie lenkai, 

tie judosĮai.
- Parsianoda pigiai:

1 tuzinas laįškellij ir &>n* 
vortiį • • *■ »»»

100 laižkelty ir 100 tam*

Su užsakymu siųskite k 
J pinigus. ,

“DARBININKAS,” 
366

Bo4toni7» Mm

-■<; ‘» i * -
t

*<



k .

U t
c* .

¥
k

*
l. * K r

1.. /• *

ai

rl

r

Simono Sūnūs.

■š

♦

t

; ; ■ -i a 1 - ’ - > • r .

■

To Iamuamiak TįtĮ-Į^avKZ.% 
Eobllibed averj Tue^ay, Thuntfay,

vamar R.C. AasociATioir o* Labom. 
gUBSCHIPTION RATESh- 

yearly •*'*.....«»• f a*•• ...$4.90
and suburba.
katrie* JMKHt •••••*•IpJOG

. 12, 1915 a t ti»; po< at
Maac, uaWm

Act oTOcL 8į t91L
12,1918.”

kįško universiteto. Tai jai 
dųbfci Kauna “Laisvė” ne* 
šykštauja paaiškjnimip Jei 
“Lietuva” ir po to nesu
pras, tai pasirodys prasta 
mokinė. * *

f

[ “Lietuvos,Balso” num. 56 
pranesapia, kad išėjęs pa
šaipos laikraštis “Ragutisl” 
“Daug noro šaipytis, tik 
'pusės negalima suprasti, dėl 
ko šaipomasi. O religiniu 
motyvų. trave$tacija tiesiog 
šlykšit” 'Taip rašo “L.B.” 
Ta pašaipos šlamštelį leidžia 
K. Šliupas*
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mūsų, bot visose Suvienytose Vai- nu pritariant M. Pranckaitei. A. 
Mtijoee. Bet Conn. valstija manau Petrošaitė smuiką ir M. Prane- 

i » ‘tė pianu Sugriežė duetą, 7u- 
jfijo atkartoti žmonės buvo pil
dai patenkintu Pelno, kuopai li
ko iį34.00, - ‘

• L. L. Paskoįos bonų pardavinė- 
girnas •' prasidėjo. Leiy.iston’ųi 
‘paskirta devota $1,000.00. Mes ją 
tifrime ir galime lengvai išpirkti. 
Tereikia tik 20 žmonių, kurie 
pirktų po boną ir ta suma pasi- 
darytiį. Nejaugi čia neatsirastų 
tięk žmonių išgulinčių įsigyti bo
ną. Bet istikrųjų neperdaugiau- 
sial rasime tokių, kurie prie gerų 
norų negalėtų pirkti bono, nors 

: ant išmokėjimo^ Bet vis paš dali* 
rgelį tebėra, koks tai keistos abe* 
s jojimas/ iš kitos pusės bolševiku 
jluj nepamatuota agitacija. Jie 
Įparsitraukė įvairių lapelių su ku
riais bando, tamsesniuosius atgrą- 
syti nuo rėmimo paskolos* Jei 
mes jų klausysime, save labai pa
sižeminsime; pasirodysime labai 
tamsūs,, kad leisimės komunistė
liams už nosies vedžioti. Atmin- p ■ . ■
Irime, kad prošepanas Žulikauskis 
tebesėdi Vilniuje ir ten mūsų 
viengenčius kankina. Skolinda- 
mi-L. valdžiai pinigų prisidėsime 
prie jo išvijimo is ten. Be to yra 
ir bizmškas išrokavimas, nes gau
sime 5 nuošimtį, ko bankose ne
gauname ir ta paskola užtikrinta 
visu Lietuvos turtu. Todėl imki
me ir išpirkime 3 sykius tiek, 
kiek mums paskirta. L. L. P. vie
tinės Stoties nariai lankosi po stu- 
bas, todėl neatsisakykiee užsira
šyti po boną.

kolibhijose, tuomet kelios ortimesr 
ngs. dr-jos fSnšitelkt gaWgj$ nu? 
piriiti tam tinkamą ūkę ir ten j- 
štei|šini0 našlaičiams uainą/Tuo^ 

■priglauti. visus li^ 
tuvių nsiįkičius ir |j$ęgttaiw S#. 
neliuB. Mums jąu Senai reikėjo 
tas pgdsrjfti Daug šilaičiu ta
po ištaūtintų. svetimtaučių prieg« 
laudose; nemažai, ir senelių sve
timtaučių tarpe liūdi laukdami 
mirties. Laįkas mums ’aubrųsti 
toje srityje ir d&tis išvien, tuomet 
:ąreit atsieksime savo tikslą pa
statysim našlaičiams namą. Kur 
vienybė, ten galybe. Kurioj ko- 
lionijoj tverdąmosi' Labdaringoji 
Dr-ja norėtų gauti informacijų, 
tai tegu kreipiasi šiuo adresu: 
Kun, X X Jakaitis, <6 frOįtfidenne 
£t,, Wo®ęe»teiį Maifc

Labdaringos Dr-josValdyba; 
‘Pranas Maukus, pim, 
Buįm proUrašt.
A.. ^idatni0ne> fM; rašt. 
A<jUpkauskiei^ ižd.

rdaugiausia nuo to kenčia,, nes 
Conn. valstijoje mažai - kitokiai 
dirbtuvių randasi kaip žalvario 
Ir geležies. Karo metais buvo 
j darbo užtektinri vimema ir mfc 
kestis buvo' menkas. Papras
tas darbininkas daugiau : galėjo 
uždirbti į dieną Gontu valstijoje, 
negu kur kitur. Tokiu būdu ir 
privažiavo daugybė darbininkų į 
šią kolioinją ir dar daugiau bū): 
privažiavę jei būtų buvę galima 
gauti gyvenamų namų. Vakarais, 
ir šventadieniais daugybės žmonių 
vaikštinėdavo gatvėmis, o dabar 
kur nekur tik tematyt. ir tie pa* 
tys suvargę, susirūpinę, be ener- 

; gijos ir gyvumo vaikščioja gatvė
mis per ištisas dienas. Kas atsi-' 
tikėt Kur dingu tie darbininkai 
it jų ramumas t Užėjęs nedarbas, 
kaip kokia viesulą išblaškė juos 
pu visus pasauliu kraštus, kartu 
nunešdamas su* savimi jų gyveni
mu laimę ir ramumą- Vieni pa
likę savo šeimynas išvažiavo į ki
tus miestus darbu ieškotų; kiti iš
keliavo į savo gimtinius kraštus, 
o tie, kurie nenorėjo ar neturėjo 
kuo ir kur keliauti, "pasilikę slan
kioja be darbo miesto gatvėmis. 
Sunkus yra ji| gyvenimas, bet kas 
žino, gal būti dar sunkesnis, nes 
šalta žiema jau artinasi. Reikės 
kuro ir šiltesnių drapanų pasirū
pinti, o čia nei darbo nei pinigų 
turi. Kas tuomet daryti?' Tuo
mi ir miesto valdžia rimtai pradė
jo rūpintis.. Paskelbę bažnyčiose 
ir spaudoje, kad visi bedarbiai ei- 

į Chamber of Commerce užsi
registruoti. Ten užrašo vardą, pa
vardę, kokios esi tautos, vedęs ar 
ne, jei vedęs kiek turi šeimynos, 
ar senai be darbo, kur ir pas ką 
dirbai, ar turi skolos ir kiek, ar 
turi banke pinigų ir ar senai gy
veni Waterbury. Daugumas nu
ėję užsiregistruoti melavo, tas ne
gerai ir vargu išeis ant naudos. 
Kadangi valdžia pirmiausiai ištirs 
ar viskas yra teisybė, kaip sakė 
užsiregistruodamas ir kokia pa- 
gelba jam reikalinga.' Tiems, ku
rie nedirba, žada parūpinti kokį 
nors darbą. O tiems kurie reika
lauja kitokios pašelpos ir gi žada 
suteikti. Labai būtų ■ gerai, kad 
jie savo pareikštus žodžius išpil
dytų. Pagyvensime, pamatysi
me, kaip viskas nusiduos.

SkSbeikis.

jonierėnis. Daugumą nustebino jų 
iškalba. Sako; “Nebūtume 
kėję, kad lietuvių moterų tarpe 
rastųsi tokių Įkall)ėtojųf kurios 
tiek suprastų moterų reikalus?* 
Clevelandietęms būtų, naudinga 
turėt panašių Jokubaitei, Abrai- 
tei arba Jankjenei. Lauksime jų 
pasirodant. Sąjungietės, į 'dar- 
dją! šioje' kolionijoje' yra dirva 
plati.., Valio, katalikės mote
rys! Valio L. B. K. Moterų Są
jungai

f - - Ohio:

Rugsėjo 12-13 dd. š; m. Lietuvių 
Halėje buvo A, L. R. K. Mot. Sąj. 
;VU seimas. Pirm sešijų atstovės 
buvo susirinkę į ”sv, Jurgio baž
nyčią ir klausė šv, Mišių.. Mišias 
taikė kapelionas gerb. kun. Urbo
nas (» Fa-R Pritaikah-
tą pamokslą pasakė gerb. kurt. V. 
G. Vilkutaitis. Po pamaldų visos 
atstovės nuėjo j salę prirengtą dė
lei sesijų.

. Pirmos dienos vakaras.
Vietinės Moterų Sąjungos 26 

kp. buvo įrengtas turiningas va
karas, iš vaidinimo, solių, eilių, 
dainų n? prakalbų. -Pirmiausia- už
grojo Kanklių Orkestrą, vadovau
jant p. J>Mušinskui. L. Vyčių 
25 kp. vaidino komediją ‘ ‘ Geriau^ 
Vėliaus Negu Niekad.” Vaidini
mas išėjo gerai. Vaidintojai bu
vo : St. Stepullonis, M. Vaizbūniu- 
tė, A. J. Kunigiškis, M. Mickeliū- 
niutė, J. Versiackas, Br. Šerkšniu- 
tė ir J. Brazys. Visi vaidintojai 
užduotis atliko rūpestingai, tai 
ir maiomj įspūdį darė į žiūrėtbjus. 
Kalbėjo gerb. kun. V. Vilkutaitis 
apie moterų balsavimo svarbą. 
Kalbėjo A. Nausėdienė (iš Chica- 
gos, Ilk) ir O. Jankienė (iš Bos- 
ton, Mass.). Abi, matyt, yra ge
ros kalbėtojos. M. Vaizbūniutė 
sakė eiles: Pasveikinimas A. L. R. 
K. M. S. delegačių (S. Kimueio). 
Iz. Žebriutė sakė ėiles “Linksmy
bės Žiedas” (U. Gudienės). Kaip 
pirmos, taip antros eilės išėjo ge
rai, nes buvo tam pritaikintos. 
Dainavo Į solo kelias daineles M. 
širVaitienė (iš Detroit, Mich.). 
Tos dainos labai patiko publikai, 
tluv.o iššaukta atgal • dainuoti. 
Taip-gi dainavo vietinė . spįistė;J. 
Baltrukoniutė. Jinai gerai padai
navo. Pianu lydėjo A. Jasiiis- 
kiutė. Dainavo abu choru kelias 

i dainas C. L. Teat. choras ir L. Vy- 
ieių 25 kp. choras. Dainos išė
jo vienos labai puikiai, kitos kiek 
■silpniau. Baigta programas Lie-
l

Įtuvos himnu., dainuojant L. Vy- 
įčių 2.5 kp. chorui priešaky ir pri-. 
įtariant visai publikai. Progra
mą vedė Br. Žitkienė. Žmonių 
:buvo daug. Žmonėms išeinant iš 
salės grojo maršą, Kankliij orkes
trą.

t

“Lietuvos” num. 196 pa
duodama S Ežerepų. apskrv 
Pegtidiij valse., Girsiu k., 
Mąr fUpiiusi iš AmeiL 
kos Jonį Jursij kamine už
sidegė suodžiai, & sudoge 
$£000 ir daug auksfmp Išvi
so nuostolių: 400.000 auksi
nų. Pinigai buvo bonkoje. 
Mat nors Amerike buvo, o 
nežino, kad pinigus reikia 
laikyti ne bonkoj, o banko j.

■

Brooklyno ‘ ‘ Vienybė ’ ’ 
rugsėjo 20 dienos laidoje ra
šo, kad Tautu Lyga Lietu
vos1 “priėmimų laikys kaipo 
primasinimą, kad lietuviai 
parduoti} arba savo nepri
klausomybę arba Vilnių len
kams.” O rugsėjo 22 d. 
Tautų Lygos plenumas nu
balsavo Lietuvę, priimti sa
vo narių skaičiau. “Vieny
bė’ ’toliau savo nosies nema
to.

N0RW00D, MASS. 
Kapitalistai tyčiojasi iš 

, darbininkų .
Odų išdWrt& W. B. &'Smith 

kompanija, kur -daugiausiai. lie
tuvių dirba, matydama, kad be- 
darbių gatvėse netrūksta, sumanė 
darbininkams iškirsti šposą. Rug
sėjo 15 d., dviejų departmentų 
darbininkai, vakare gavd prane
šimą nuo “bosų,” kad jiems dau
giau nebėra darbo. Tapo pašauk
ti ofisan paskutinį mokesfį atsi
imti. Kuomet jie ten nuvyko, tai 
dirbtuvės užveizda juos išbarė, 
kam jie karo metu streikavę. Ga
le gi pasiūlė: jei. norite dirbti už 
35 ir 40 centų į valandą, tai dar
bo bus užtektinai. Tai matote, 
broliai darbininkai, kur nėra vie
nybės, ten nėra. galybės. Karo 
metų,'minėtos kompanijos darbi
ninkai visi buvo organizuoti — 
prigulėjo prie I. U. of America. 
Bet kapitalistai ir tuo laiku ne
snaudė, bet stengėsi visokiais bū
dais nesusipratusius darbininkus 
mulkinti. Pavyzdžiui: kada uni
ja reikalavo pakėlimo darbinin- 
ikams algų, tai kompanija užgir
ius pirma pakeldavo darbinin
kams algas ir da^ daugiau, negu 
unija buvo ketinus prašyti. Is to 
daugelis nesusipratusių darbinin
kų pradėjo manyki, jog kompani
ja ir be unijos pakelia mokestį ir 
dar daugiau. Kiti manė jog ,tai 

;prez. "Vyilsono nuopelnas. Tai 
;kam dar unijai mėnesinę mokestį 
mokėti, manė daugelis. Tokiu 
būdu unija turėjo nuslopti. Šian
dien jau daugeliui ateina mintis 
į galvą, jog jei dabar būtų tokia 
vienybė, kaip karo metu, tai kom
panija negalėtų taip sauvališkai 
elgtis.

Taip, broliai darbininkai ir 
žiogas vasarą linksmai praleidęs 
žiemos sulaukęs pamato savo klai
dą. Taip nekurie kalbėjo karo 
metu, jog nereikia unijų, bet da
bar pamatė savo klaidas. Todėl 
pasirūpinkime, kad tokių klaidų 
ateity neįvyktų. Spieskimės prie 
darbininkiškų organizacijų, ku
rios auklėja darbininkišką susi
pratimą. Tolda organizacija yra 
LDS. Todėl ir spieskimės prie 
•jos.

............  ii hT_. m į

r-ATSWAUJJŠ KBAUJG ’ 
; PRALIEJIMAS.
Angliakasių pusmetinia

me suvažiavime, kurs šiomis 
dienomis Tndianopoliįe pra
sidėjo, unijos vicė-preziden- 
tas Philip Murray pranešė, 
kad atšaukus federalę ka- 
riuomenę iš W. Virginijos, 
te kraujo praliejimas atsi- 
naujmsias. Murray aplan
kė visur tos valstijos neramų
jį distriktų. Jis bandė ang
liakasius sulaikyti nuo grie- 
bimosi ginklo, bet angliaka
siai jau perdaug buvę įtūžę, 
kad jo, žodžiai nieko negelbė
jo..

Angliakasiai griebdamiesi 
ginklo nieko nelaimėjo. Ne 
tuo budu galima laimėti. Bet 
angliakasių, pasielgimų gali
mų’ pateisinti. Angliakasyk- 
p kdmpanij os W. Virgini- 

F joj baisiau negu bile kur ki
tur kovoja prieš darbininkų 
unijus, baisiau, negu bile 
kur kitur persekioja darbi
ninkų organizatorius. Kom
panijos turi savo detekty
vus,' turi savo šnipus, turi 
savo galvažudžius. Kompa
nijos ranka veikia teismuo
se. Kol šitokia dųlykiį pa
dėtis bus toje valstijoje tol 
ten .railiuriia nebus. Darbi- f- * .» 1

■ . ninkai turi gauti teisę orga- 
; nazuotiš* ir rūpintis savo rei- 

► kalų apgynimu bendrai, per 
linijas.

AR KAS NEATSIKĄS.
, Nelabai senai visiems 

gaibniinko” skaitytojams 
Jfergo Poetą — Le- 

pnas Vitkauskas pranešė, 
įfęg pssffiirosavęs iš kariuo- 

eisįęs mokslus. Kol 
t kas. jis dirba Kaune prie 
! Lietuvių Perkybos B-vės. 
Jis užsiminė, kad Amerikos 

; lietuviai jam prigelbėtų eiti 
mokslus.

zIkšiol “Darbininko” skai- 
yra jam suteikę arti 

$60. Varant agitaeiję, kad- 
) ir dabar nedarbo laike, bet 
galima darbininkų prieteliui 

J siiaųkuoti. Bet ar negeriau 
i butų, kad atsirastų keletas 

gąraširdžių, kurie siųstų 
jam. nuolatinę paramų iki 
jis pabaigs augštus mokslus. 
Ar neatsiras tokiu, kurie 
pasižadėtų reguleiiai teikti 
įteteę darbininkų priete- 
iitii,

4

B tooklyno ‘ ‘ V ienyl
num. 66 rašydama, • 
“klerikalai” Lietuvę v 
Lenkijos globon sako:‘ ‘ ( 
pė St; Seimo nariij ir L - 
vos veikėjų net jautėsi 
versti viešai paskelbti ; 
testų prieš sutartį, 
lietuviu delegacija 
priėmusi Bruselį. ’ ’ 
“Darbininkas” priminė, 
kad.Brušelio sutartį liberali} 
vadai pasirašė, tai “Vieny
bė” atsikerta, kad girdi ta 
delegacija, nors liberališka, 
mot ‘D-ko,’ tinkamai gynė 
lietuvių reikalus.” Tai mat 
kol “Vienybė” nežinojo de
legacijos. sustato, tai jos 
darbas buvo lenkams nau
dingas, o kai pamatė, 
delegacija liberališka, 
jos darbas geras.
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buvo 
Kai

kad 
tai

“Tėvynė” nlim. 38 rašo: 
“Štai tamsybės apaštalai 
jau garsina naujų vajų au
kų, kad surinkus 50.000 dol. 
tarpe Amerikos lietuvių mi
nimam ‘katalikiškam uni
versitetui’ įkurti.” Jei 

-“tamsybės apaštalai’ ’tokių 
sumų statosi surinkti savo 
Universitetui, tai kiek “švie
sybės apaštalai” turi surink
ti savujui? Ar nekeista, 
kad “tamsybės apaštalai” 
duosnesni mokslo reikalams, 
•negu ‘-šviesybės apaštalai.”

s\.

Sinagiomis žiniomis iš 0e- 
JEnevos gali džiaugtis tik tie 
y lietuviai, kurie turi .po te 
fnąii Bėboniai turi nosį nu- 
IleisiL '
■r.V •

—   J ■■ ■ ' '

“Draugas” num. 221 nu
rodo iMMiuosęklumę lenkų 
užtarytojų. Nurodo, kad vie
nas tokių prietelių Hoover 
skelbia, kad Lenkija ekono
miškai kįla, derlius buvęs 
geras, o-tuo tarpu Amerikos 
šelpimo administracija mai
tina 700.000 lenkų vaikų.

Brooklyno “Laisvė” pasi- 
bažydama užtikrinus, kad 
Vilnius ir. visa Lietuva par
duota Lenkijai, dabai* turi

“Lietuva” prisipažino ne- tylėti, kuomet viskas kitaip

. Antros dienos vakaras.
Pasibaigus sesijoms, apie 7 vai. 

vak. buvo surengta puiki vakarie
nė. Pirm valgio, visiems susto
jus, gerb. kun. klebonas kalbėjo 
maldą. Laike vakarienės kalbė
jo gerb. kun. Vilkutaitis. Jis tei
kė gerus linkėjimus Moterų Są
jungai.' M. Jokubaitė (iš New 
Haven, Coiui.) plačiai nurodinė
jo moteių teises: ką jos turėjo se
niau ir dabar, ir ragino sąjungie- 
tes prie uolesnio darbo. Dainavo 
solo M. Širvaitienė (iš Detroit, 
Mich.) Dainos išėjo gerai. To- 
liaus kalbėjo gerb. kun. F. Kemė
šis, apie pradžią Moterų Sąjun
gos bei dabartinę jos reikšmę. 
Gerb. kun. Urbonas teikė nęmažai 
komplimentų vietinėms sąjungiė- 
tėins, už jų darbštumą • išgyrė da
bartinę naują ęievelando lietuvių 
bažnyčią bei mokyklą. Gale gra
žių išsireiškimų pasakė M. Vaičiū
nienė (iš Grand Rapids, Mich.) 
:ir V. Abraitė (iš Brooklyn, N. Y.) 
tProgramo vedėją, buvo Br. Žitkie- 
■inė. Po vaakrienės prasidėjo, šo
kiai. w Šokių laike daugumui buvo 
proga susipažinti su kitų kolio- 
nijų sąjungietėmis-veįkėjomis. Vi- 
•sąs vakaras praleista tinkamai* 
Matyt sąjungietės turėjo didelę 
■užuojautą nuo vietinių lietuvių, 
lies pilnutė sale buvo prisirinkus 
per abu vakaru.

Bendra išvada, 
r . * ‘ ■ ■ * - ■.
Į Šis Moterų Sąjungos seimas ne
buvo skaitlingas, bet daug gyvu
mo paliko mūsų kolonijoje. Gal 
ineupšiirifeįu- pasukęs,* K.ad. ir Cle- 
jvH«ndfr{. sąjungietes pb neilgam 
laikui galės, sakyti “spyrius,” 

kkaip čia pasirodė geri), delegatės, 
kaip tai*, A. Nauaįdįettė, įtrukie- 
nė, ^aigiūn^hė beLJ^ubaitė ir

Išleistuvių vakarienė.

LDS. 3 kp. buvo parengus va
karienę, rūgs. 11 d., pobažilytinėj 
salėj, atsisveikinimui ir pagerbi
mui savo draugų — LDS. narių 
iškeliaujančių Lietuvon. Dėka 
pasidarbavimui mūsų šaunių gas- 
padinių M. Didžbalienės ii' S. Ak- 

.štinienės vakarienė buvo suruošta 
gardi. Prasidėjo L. himnu. Iš
keliaujantiems nariams išreikšta 
daugybė linkėjimų. Kadangi L. 
D. S, nariai-ės yr& susipratę dar- 
bininkai-ės, tai netrūko nuoširdžių 
kalbelių. Kalbėjo ii’ mūsų gerb, 
klebonas, kun. V. Taškūnas. Pri
siminta h' apie sergantį mūsų kuo; 
pos narį D., Saliutą,, kurs dabar iš-, 
keliauja Lietuvon. Jam sumesta 
keliolika dolerių. Iš musų kuo
pos iškeliauja, šie nariai: J. Kašė
ta, I. Kavaliauskas, S. Stadaliiin- 
kas ir D. Saliutą. J. Kašėta ir I. 
Kavaliauskas užsirašė “ Darbinin
kų” metams Lietuvoje. Laimin
gos keliones niūsų vienminčiams 
it uolaus darbavimosi kidltšeioniš- 
kui darbininkiškoje dirvoje.

Vylyčįa.
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Tėvynainis.

LDS. kuopos balius.
LDS. 37 kp. rengia puikų balitj 

subatoje, 1 d. spalio, šv. Baltra
miejaus d-jos salėje. 
6:30 vak. 
ginimais.

Prasidės 
Bus su įvairiais pamar- 
Atsižymėjusieji gaus 

dovanas. Bus gera muzika. At
silankiusius stengsimės pilnai už
ganėdinti. Įžanga 25e.

Kviečia—Komitetas.

t,

I

/
GRAND RAPLDS, MIOH.

LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks ijttnedėly, 3 d spalio, 7:80 vai, 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 
svetainėje. .Vist nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

« Kviečia Valdyba.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimus 

{vyks pėtnyčioj, 7 d. spalio, 7:80 vai, 
vakare Lietuvių Svetainėje. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba,

CAMBRIDGE, MASS.
Antradienio vakare rugsėjo 20, 

buvo nepaprastas visų (apart bol
ševikiškų) Cambridge 'draugijų 
susirinkimas. Vadovavoz p. A. 
Vaisiauskas, raštininko vietų užė
mė p. C. Kavolis. Senojo rašti
ninko p. Juozo Naujalio nebuvo, 
todėl ir protokolo neturėjo, nebu
vo ko skaityti. (

Pirmininkas A. V. paaiškino su: 
sirinkimo tikslą, būtent: surengt 
L. bonų pardavinėjimo prakalbas 
ant rugsėjo 25,, ir pradėt rengtis 
prie didelės miesto parodos, kuri 
atsibus spalio 12. Tada Cambrid
ge’io visas miestas iškilmingai ap
vaikščios trijų šimtų metų gyva
vimo sukaktuves. Lietuviai šio
je parodoje žada gerai prisirengt 
ii' gražiai pasirodyt. Nutarė pa
siimt savo beną, par ėdy t, įžymiai 
kokį “flotą” ir maršūot konodau- 
giausia. Geros pasekmės.

Vietinis.

MONTREAL, CANADA.
. LDS. 92 kuopos susirinkimas 
įvyks 2 d. spalio, š. m. Susirih- 
khnas bus tuoj po pamaldi? pobaž- 
nytinej svetainėj, 72,0 Porthenois 
gt. Todėl gerbiami broliai ir se
sutės, malonėkite kiekvienas į šį 
susirinkimą atsilankyki. Turime 
svarbių reikalų aptarti dėl kuopos 
ir pačių labo. Ateidami atsives
kite naujų narių prisirašyti prie 
šios brangios darbo žmpnių orga
nizacijos, nes atėjo laikas visiems 
spiestis krūvon. Nebegalima 
snausti matant, ką kapitalistai su 
neorganizuotais darbininkais iš
darinėja.

Kviečia. Valdyba,
i

LEWIST0N, ME.
■ L. Vyčių. 2 kp4 bulius* įvykęs 17 
d, rugsėjo gerai nusisekė. -Pirnu 
K ValMaitS mi kitomis mergai
tėmis gražini ižij^ svėt 
liavamis.

lįė svetainę- vė- 
5įšpild$ vietį-

WORCESTER,MASS.
;■ Labdaritthn Draugija po glo- 
Įba MotinosiKtdingos turėjo sa- 
’vo susirinkimą, rugsėjo 19 d. vą
škare, bažnytinėj svetainėj. Narių 
j prisirinko skaitlingai. Susirin- 
jkinias atidaryta su malda. 'Pro- 
įtokolas priimta. Iš ligonių lan- 
• kytojų raportų pasirodė, kad jie 
i uoliai ligonius lankė, kaip namuo- 
;se, taip ir ligonbueiuose, o neku- 
•rios. lankytojos ne tik lankė, bet 
■ ir sušelpė sunkiame padėjime e- 
[ sančius. Tokiom mielaširdingom 
narėm dr-ja taria širdingą ačiū. 

-Tuoj pasipylė iš visų pusių širdin- 
gos dėkonės pasveikusių .‘ligonių, 

i Vėliau į susirinkimą pribuvo ir 
kvietinis klebonas kun. J. Jakaitis. 
Dr-ja jį patiko su pagarba — ran- 

<kų plojimu. Vedėjas paprašė jį 
pakalbėti, Gerb. kun. J. Jakai
tis suteikė nemažai gerų patari
mų dėl draugijos. Nurodė, kad 
draugija gerai stovi turtu ir na
riais ir yra atlikusi daug miela- 
širdingų darbų. Ragino, kad ir 
toliaus taip nenuilstančiai darbuo- 
tūsi. Sakė jūs pildote Dievo pri
sakymą ir dirbat prakilniausi dar
bą, todėl dirbkite jį įr toliau, o 
Dievas jums už tai tinkamai atly
gins. ' Taip-gi ragino užbaigti 
konstituciją. Tam tikslui išrink- 

'ta komisija iš kun. J. Jakaičio 
pirm., F. Mankaus ir rašt. Sida
brienės. Pirm, pranešė, kad bus 
vaidinamas veikalas vardu “Šv. 
Kazimieras.” Ragino nusipirkti 
tikietus išanksto. Jų galima gau
ti pas pirm. F. Maukų, rašt. Si
dabrienę ir klebonijoje. Visi, 
broliai ir sesutės, rengkimės į šią 
pramogą atsilankyti ir paremti 
labdarybės darbą.

P. S. Mes VTorcesterio Labda
ringoji Draugija atsišaukiame į 
visas lietuvių kolionijas Suv. Val
stijose kad susidomėtūmtįt šiuo 
darbu. Matote, koks prakilnus 
ir naudingas Labdaringos Drau
gijos darbas. Ji šelpia našlai
čius, aimrgtisias šeimynas, ap
lanko ligonius, juos suramina ir 
reikale sušelpia. Broliui, ir sesu
kės, vardan mūsų Šv. Katalikų Ti- 
įkėjimo, pasirūpinkite kiekvienoj 
Įk:oiionijoj įsteigti Lahdarlugą Dr- 
’ ją, Pagvi<>ujama būtų, kad kle
bonui sav 
Žmonės prie

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki? 

, inas įvyks nedėlioj, 2 d, spalior tuo
jaus po painaldų Šv. Jurgio parapijos 
-svetainėj. Visi nariai malonėkite prl- 

, būti, nes turime daug svarbių yelka- 
, lų aptarti. Atsiveskite ir naujų-na

rių.
Valdyba,' 

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

LDS. 87 kuopos susirinkimas Įvyks 
, :2d. spalio 1921 m. pobažnytinėj salėj, 

■ tuojaus po antrų šv. Mišių. Kviečia- 
' ini pribūti visi nariai ant susirinkimo, 
nes bus išduotas raportas iš buvusio 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi atsivės- 
kit nors po vienų naujų narį prisira

šyti.
Valdyba.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis suslrinki- 

; mas įvytar 2 d. spalio po pamaldų. 
Į šį susirinkimų kviečiame visus narius 

į kuoskaitlingiausia ateiti.
Valdyba.

KENOSHA,WIS.
LDS. 80 kupos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 2 d. spalio, tuo-1 
jaus po sumai šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti.

Valdyba,

NEW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 2 d. spalio, tuojaus 
po sumai, antra, valanda po pieta baž
nytinėje svetainėje 556 Broome St. Sią- 
me susirinkime turėsime daug svarbia 
reikalų aptarti.

Valdyba.;

CHICAGO, ILL. .
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas ivįks ketverge, C d. spalio pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naujų narių atsjvesti pri
sirašyti. , ■

Valdyba.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimus 

įvyks utarnlnke, 4 d. spalio' parapiji
nėje salėje, 20 Webster St. Į šį susi
rinkimų kviečiame visus narius ko- ' 
'skaitlingiausia ateiti.

Vėlttytyh

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopoC inčnėsihis feusirln- 

ichnns įvyks neilSlioj, 2 U> spalio Nek* 
Dras. parapijas salėje, 1-rną vąl. po 
plotų. Visi nariai Širdingai kviečia* 
ml atsilankyti ir- uepanilržkltv atsives* 
ti naujų narių..
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baugiausia gautu iš Lietuvos knygų, tinka pastaokL 
nimui skaitymo, rasybbs, kalbos, skaitliavimo ir apsįpaži- 
nimuisukiMs svarbiais šių dienų Mausimais.

** Besiartinant šaltiems žiemos vakarams skaitytojai 
' pasirūpinkite įsigyti tinkainų vadovėlių, kad nepraleidus 
liueso laiko be naudos. *

Daugelis važiuoja ir rengiasi važiuoti į tėvynę Lietu
vą. Pirmnegu važiuosite, * išmokite gerai lietuviškai ra- 
šyti, skaitliuoti ir tt. ir taip-gi apsipažinkite su kitais 
Bvarbiaisvklausimais, kuriuos kiekvienas lietuvys turi ži- 
noti. /

Tad, dabar proga įsigyti labai naudingas knygas, ku-. 
rių neperdaugiausia išleista, o dar-mažiau gauta Čia A- 
menkoje. ’ . • !

Tamistos žinote, jog Lietuvoje kad ir leidžia* knygas, 
lai neperdidžiausią" skaičių egzempliorių, nes popiera ir 
atspausdinimas gaila brangiai atseina. Šių skelbiamų kny
gų gali- ir Lietuvoje pritrūkti. Tad pasiskubinkite su už
sakymais.

\ Žemiau talpiname surasa knygų gautų iš Lietuvos. 
Ą , LDS* nariai nuo pažymėtos kataloginės 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 gaus nuolaidų 25 
imoš. arba 25 centus nuo dolerio; .

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

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

Knygynams speciąle nuolaida.
' Su užsakymu siųskite ir pinigus čekiu arba money 
orderiu žemiau padėtu adresu:

_ _ _ _ _ L
ALGEBROS UŽDAVINYNAS. n dalis: Laipsniai. Šaknys. 

Kvadratinė^ ir ankstesniųjų 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 knygutė. ...................................... .........................................

ARITMETIKOS TEORIJA Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi
nisterijos Knygų "Leidimo Komisijos leidinys. Naudingą 
knyga kas nori išmokti gerai skaitlitfvimo įvairiose sakose. 
Pusi. 139. ........... ......................................................................

ARB^METIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64.................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000)^ 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų...........' .25

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu
ropa,^. Azija, A Afrika^ 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė. 
Amerika, 7. Australija, 8: Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 

~ rasės. Paruošė S. Ftanckevičius. Kaunas...............................
AUGALŲ FIZIOLOGIJA. Šioje knygoje aprašoma apie įvirins 

augalus, v Parašė M. Stankevičius. Pūsi. 134—1920 m. Su 
augalų paveikslais «.-«

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

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun., V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). H dalis 

(Naujieji Amžiai). Abi dalys ...........    $1.00
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas, Kaunas, 
Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį _ 
vadovėlį įsigyti $1.00

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eiles. Pa
rankiojo Liudaš Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karų pamarginimui. Pusk 190. ..................................................

DAINŲ ATSIMINIMAI Iš LIETUVOS ISTORIJOS. ‘ Parašė M. 
Biržiška. Vilnius, 1920 m. PusL 143. ......................................

DOROS OBJEKTIVINGUMAS'. Parašė Ė. Čibiras. Kaunas, 
1919 m. I^usk 19.

DUONELAIČIO RAŠTAI. . Mokykloms parinko ir paaiškino
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini
mai. Kaimas, 1921 m. Pust. 202. Ketais apdarais......$1.00

ETIKA. Paraše 4* Skrnodys. šioje knygoje skaitytojas ras 
; nurodymus, kuriais vaduotis savo elgimosi u darbuose. 1920 

m* Pusk 140. ...«...
FARIZIEJAI. Trijų veiksmų drama. Lošime dalyvauja 6 mo

terys ir 7 vyrai. Vertę A. Rucevičius. Kaunas, 1920 b. 
Brisk 64< «..«,»•• .^............

GAM^O^^BADGIAMOKSLIS. 1 dalis. Negyvoji gamta. Že
mėj Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas, švietimo Ministerijos 
brttfeiyk.. Popiero apdarais. Tilžėje, 1920 m.. Pusk 112....» 

GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusk 
79.. •«.■* .... .... .... .... .... ..«« .,...

GYVENIMO AKORDAI Parašė Vaidilute. Telpa šie Vaizde^ 
liah 1) Kaip rudena lapas, 2) Dianą, 3) Jausmų pančiai, 

„ Pu». 164-im
Iš A. MlCKRViČIAUS RAŠTŲ. parinktieji teks

tai ir jų vertimai lietuvių kąlbon. Pusė lietuvių ir pusė len
ini kalba. Puik 247. Vilniui, f ’Į m. Drūtais $190
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iBTO&iJOS APYSAKOJ IMum* Stek *
a PuikffiB apri^^nąi aattfcrt apyį&biS& YeiStB

A. Miiiteiku. Kaunas; Pusk 164. M
JONO BUU» BASTAI. FaVeiksbf, #Bytatax fceilat ĮSI.

ŽSje, 1913. Pusi. 143 •« * C -r •'*-*,į*-*- • „S* '
KAIP ŽMOGUS ZEMBJB ĮSIGALĖJO. Jungti nokite JUMS*- 

kojimai. Paraše Pr. Maiiutaa. Puiki knygels pasiakaHy- 
nmi. Su paveikslais. Pusi; 44..

KAS TAI YHA! KONSTITUCIJAI Paralg P. Vi&uIfis. Kau- 
nes. P^usl. 14. *

KELIONĖ APLINK PABAUIĄ PER 80 DIENŲ. Verti Bal
čikonis. Knyga apdaryta puikiu epalvnetu viri^liurit^ apa^i 
aprašymo^kelionės puošia dar kiekvienos Šalies paveikslai 
Pusi, 228. < j.»t *...«-«?»ė»»4

KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis.1920 nt Pust 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai,_ Gegužis,

Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlėš telpa vienoje ,kny« 
goję ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja Bęfija Čiurlio
nienė (Kymantaite).; PusL 157. Švyturio B-ves leidinys.

KOOPERACIJA IR TAUTOS UŽDAVINIAI. Vertė iš Rusų 
kalbosP. Žalčius. Naudinga knyga.užinteresuotiems ko- 
peraeijos reikalais. Pusi. 76. « •’ i‘ « •' «- » « r V4 * •'- K «. «K

LAPKUS. Trijų- veiksmų tragi-komedija. Sulietuvino R Bu- 
seviičenė. Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru. Kaunas, 
1920 m. J?usl. 56.- ...6«..a«■<..

LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 
maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
dienos. Pagal kun. Fecht% sutaisė Kupranas. Vilnius. PusL 
277............. .............. ............................. .... .50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA Sutaisė J. Damijonaitis.
Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin
tis lietuvių kalbos. Pūsk 127. ........... .... ................................    .•

LIETUVA Pavasari, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 
tymėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ų? jų 
dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi., 124.... i..... ^ 

LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI. Parašė P. KIiinas. Pusl.170.
Plačiai aprašoma apie senobės lietuviu giminių gyvenamą
sias vietas, apie lietuvių kultūrą-ir tt.

LIETUVOS ŽEMĖS VALDYMO ISTORIJA (iki lenkmečių). 
Paraše Kilimas. I^usl. 65. • • • • •........

LIETUVOS ISTORIJA LIGI LIUBLINO UNIJOS. I dalis. ». 
rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Vilnius, 1920 m. Pusi. 87.*

LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA. Parašė li 
Biržiška. Gana plačiai, aprašoma senobės lietuvių didcnų li
teratūra, net iš 16 ir . 17 šimtmečio-. Vlniuš. Ptfel.* 119.;

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie tėatrališ-. 
ki veikalai: žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos; rašL 
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas., Kaunas, 
1920 m. Pusi. 124.................. ............ .. .................... .. .50

MAŽOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI ir žymesnie- 
; ji Lietuvių Kalbos Mylėtojai. Parašė Prabočių Anūkas.

Tilžėje,”1920, pusi. 127; .................................... ..
MILDA, MEILES DEIVĖ. Mytologijos Pasaką. Parašė Petras 

’ Vaičiūnas, Lošime dalyvauja 4 moterys iri? vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir-Žmonės. Viskas dėdasi 
Senų Senovėje,' Baltijos pajūryje. Pusi., 67. ..........

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ. Parašė J. Lesauskis. Labai
• naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas; 1920 m. PusL 32. 
MOKSLO PASAKOS. Su 23 piešinėliais. • Parašė Pr. Mašiotas, 

Kaunas, 1920 m. Pusi. 56. ................................ ..........................
MONOLOGAI, Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Ši- 

' mas oratorius..........................................  ... ̂
MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos.. Ir mazgelis-.nepadėjo. 

Kaunas, pusi. 12. ...»».• •.»•.....»•••..*• 
MŪSŲ .RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m.. Paraše M. Biržiš

ka, 1920 m. Pust 112. ...................................... . ........................
MŪSŲ ŽINYNAS. Karo,- mokslo ir literatūros žurnalas,, lei- 
į džiamas kas 3-čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jame 
j randasi labai naudingų’ aprašymų apie Lietuvį- m- tt...... .$1.00 
MŪS MAGIAUSIEMS, MŪS MIKLIAUSIEMS.' Parašė Pr. Ma

šiotas. Ilitistravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA I dalis. LigidM^os Bm- 
eūzų revoliucijos. -Vertė L. Noreika^ ir JL Pajaujų. Pusi 
124. ISZarna ...••.—•••.•••..-».j•«..•

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovą Krakovslrio. Lietuviškai 
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pusk 52..............................

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė. Paraše M. Stan
kevičius, Su įvairiais piešiniais.. Pusi. 90. ......... .50

PANČIAI. Teatrališkas veikalas. Tinka lošimui. Lošime 
dalyvauja.4 moterys ir 6 vyrai, du pažu ir karalienės pa
lydoves. 1920 m. Pusi. 45.«...*•

PASAKOS NEPASAKOS. Mažiems pasiskaityti.» dideliems pa- ‘

PASAKĖLĖS. Parašė Pr, Mašiotas. Labai puiki knygelė su 
paveikslėbais. Kaunas*. 1921 nr. Pusi 56.

’ nys. I Tomas a •-•*«,« e b < « • > f- tiitr 1>. 4‘- •• • * •»••••• ,
PUTINO RAŠTAI. Drama-^-Novelės. U Tomas . ....,. ..

Perkant abn tomų sykiu ..... **♦*-<*•** 4,..
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Sutaisė P. Klimas,' ' 
. Wsk 2^ Drūtais kietais apdaarfe.,,,.$1.25

Parašė>»$(&V,JTurgtt, 
t• 1$^-■ Puiti.-«»*««■*<«-«
STEPAI.
, lW, pu»i;80. Tinka lošimui.* Lošia 6 vyrai ir

2*mbteri į.«•■■•■ft....»

SUNKlAISIAJ^ lAiM^ (M mano atsiminimų). Parašė A. 
RuoeviČiii. Nušvitai- netollmoB mūsų praeities laikus

• ^pau^uiKraiaįmolaikus. Pusi;1920m.
XI ęėrbi^ atgijimų, pasakojimas. IŠ4 lenkų

^bai u&ąnti apysaką, Kąu-

81ETim iH gWl^ KWfAI- pwl Gorbunovfl-Fojado. 
va efaMtaitaė, ir'Ut. Pr.: MNai .Mftlfo' Ptait St- 

TAHpTAUTINB TEISI!!; P»«įe *. J. 8krttody«. Vilnius. 1921. 
f ,91. IMataąn. notfaiiiaiit stoi-

pažitaittfiMte Parf; 119,./..........
. STOTOS šrana NtttatMMdAltfaa aHkMmat Šaga

lo Patais 1920 m. Pusi. 1S2.
... kaina -< Kr* •' • m. c « *■ a f < ,» r a • •- * • « •

TĖVYNĖS KELIAIS Patašė ^iūdaa Gir&........... ..
TIESIANT NEPRIKLAUSOMYBEI 1916—

17 Parašė Vati^fSEtas. VUniu8. PusL 40. ..............
TRUMfTIKĖJIMO A&- 

GYNWA& Pagal' Ko. Sehnrfts’ą & Km B&rtjhiūtfškį, 
parašėKuaur.2ajasičkatti^ Kaunas, 1920.m. pųąl. 142.

■/ ■ Šk^js^ knygai makaiiikal aiškinama pagrindinės katalikų 
1 tikėjime!-fM ,.;b«4.«aa........e........o.........M 
VALKŲ ŽAISLUI Tryą vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas 

teisėjas; 2) Godus dakišraa^3> Barbės edukacija...............
VARGO MOKYKLAI- - Būrelio mokytojųrinkinys kalbos moks

lo reikalui.; Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis 
< kalbėtų Didi gėd&—savosios getai nemokėti?’ Kaunas, 

{M. 3M. Ėieiais pdpiero apdarais ..................... .... .$1.25
VARGŠAS TADAS. &jų vaizdų škicas. Vertė Trys. Tinka- 

. mas Veikalittkas lošimui. Dalyvauja 2 moteri ir 2 vyru. 
Ekun&s/ Pu?L 16. Didelio formato...................... .. ..... ....

VASARA ŠNEKOS, (Eilėraščiai); . Parašė .Tyri^ Dtiktė...........
'VISŪOMĖNil I® MĘDžUgINĖ -KGPERAOIJOS PRIGIMTIS.

IItušų* kalį0® vertė’jR. 8tad6čld& Šiauliai, 1921. Pusk 95 
Ši knyga yra viena iŠ geresnių koperaci jos literatūros kuri- 

w nfų. Nfe abejonės;, kad jį bus- pravarti perskaityti mūsų 
ko^^tĮtdnkaiks b^i visiems tiems, kurie nori pažinti kopė- 
TSrCIJOS * ’• • • • • • • ••«•••••••••••••••««••••• m * •»« • • v

ŽAIDIMŲ VAINIKAS.. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu
pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
22^ atitariant sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Sti paaŠkinuneis. Ptisl. 75. ................

ŽIBURĖLIS; PĮntios* pjo eletiientoriatis knygelės skaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip?vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti. 'Sų paveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė 
E Bflidraatiik ........A................................. ...... ..............

ŽIEMA IR VASARA/ Parase Pr. Mašiotas. Hitfetravo P. Rim
ša. Telpa: ŠaRtitis? Skaistutis, šiltutis, Purkštutis; T3žė- 
zė^ū, 1920į> Pūsi. 32*. ........... • ^. ............... »

ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvendino dra
mos paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia.10 ypatų. Til
žėje. PUSI. 46. ......................i.♦.« .... r 

ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meteriingo pasaka. Vėr- 
te. Jonukai Išleido Mąrčiukas. Begalo puikus leidinys. _ 
Sū spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis. ................ .75
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MEDEI.

. Mes, Atlaso Rūbų Bendrovės 
Valdyba* matydami ir turėdami 
Laktus kad mūsų Vice-Pirminin- 
kas ir Direktorius^ D. KEmga, ne
dirbk jam paskirt ą darbą bet mė
gina ardyti šią Bendrovę organi- 
zuodamas jai panašiu va*rdu kitą 
kurio j jis vienas viešpatauti ga* 
lėtų, ir tuom pačiu, kart vartoja 
mūsų vardą,, šiuomi pranešame vii 
suomėnei kad nuo 25-tos Rugsėjo- 
September, jis tampą prašalintas 
iŠ valdybos ir nėra mūšų atsto
vas nuo tos dienos.

: Toliau pėršergštime visuomenę 
kad jis vadina tą* Bendravę Atlas 
Corporation, o mūsų Bendrove va
dinusį- Atlas Clothing Corpora- 
|tįou; tai-gi jei kas*pardavineja ju- 
įmi Šerus po* 100 • dolerių ir jei tie 
įraŠesi tik Atlas Corporation, o ne 
Atlas Clothing Corporation ku
rios .ššrai parsiduoda , tik, porom 

j io $į> -doĮėrw;p^ptm junti ap^ 
i jautia, ininęk?n!ėWšKtie jokioj ai- 
|iakem^bėje- už' ju&' j*i kas juos 
įirkB tiifo D*. Klingds ar jo dfau- 
k.. ’ - • .1 .H-

T*ipb8-gi Atlai^ Rftbų-Btntiro^ 
yė tiekius atsakomybėje jei kas 
idūok orderius athį jj&lgue nĄė* 
tam D; KĮingaL Tai-gerbiama 
visuomene,apgavi
kų* ir'reitiM^ eidg|in»HŠW Atlik 
ao

tF ne
užilgo atidaro^ įkyrių WiIkeB- 
Barre, Penna. ir turi atstovą Lie-

,8

.10

.45

.30

.65

.20

.25

/ sildausyti. Su paveikslais. Parašė BKMąi&rtas. Pusk 38. .25 
PASAKĖLĖS. Parašė Pr. Mašiotas. Labai puiki knygelė su 

paveiksimais. Kaunas*. IS^lnn Pusk 56. .30
PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- 

! — r m-A- ' .■ r.“ ’ ..$1.00
..$1.00 

..$1.50 
RAMBYNO TĖVYNĖJE. Mažosios Liętmvo* vamdai a) Gimi- 
I nesna; b) Ųigi kapų. Su- paveikslam ir pnijftais. pagrąži

nimais. Pusi. 64., .««•«•• .*•«...* .... ...i. . ■ .35-
RELIGIJŲ ISTORIJA. Parašė K. I. Bkntfdys. Vilnius, 1920 .

m. Pusi. 266* gį rąšt$ autorinė aMrifcVSk, 
į niąus Vyskupui Jurgiui- ♦ 4‘ « •;>« « 5*»* .,$.1.21?’
RELIGIJOS MOKYMO HMOBIB 
[ Vilnius; 1920r Pusi. 157 šią įąyįcbUtinąt 
! ti visi tie,. kurie u&umareligijfes*^ 
: Gija, KaMa ., . . . «.«■« iį. b • it a *■ fe* k. t
BYyę ’smeua I«faw«#tart

iyt Mta 'Svita* Mmm$t 8 KMife
M20»- M są f >« *.» "M- 4 *:W.* «t»(J*4*»

SENOVĖS ISTORIJOS APSAKIMįblM. ■ I falik Bytat Grai
kija. Iš rusų kalbo.v.rts J. JablaUkyU. Kalboa šifirS-

e

J 

i

.25

.50

.25

.45

.50

. .$1.00
.35

.25

.65

.20

.20 

.45

,35
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VISIDARBAH,
■f r ’■ ■ *

Dietuvos SteigiaBtiaslš Sčfer 
mas atsikreipė į mus amėri-: 
kiečius per mūsų atstovą 
prašydamas paskolos $300,- 
000. Dabartinių laiku eina 
visu frontu gyvu žodžiu ir ’ 
per spaudą agitacija už sii- 
kėlimą tos mažutės paskolos. 
Kad pagreitinus sudaryti tą > . 
sumą, raginame visus K* D. 
S. narius, kuopas ir apskri-' 
čius stoti, darban. Pirkite 
patįs ir kitus raginkite.

Nuo spalio 1 ild gruodžio 
1 d. š. m. LDS. Centro Val
dyba skelbia vajij, prirašy- 
nejimui naujų narių prie-'L. 
D. S .

.65

.50

.40

.20

.35

tuv§.
Atlaso Rūbų Bendroves 

v Valdyba. 
Authorized by Atlas Clothing 

Corporafion Boatd of Diiectors 
September 25,1921.

F. J. ŽURIS, 
Secretary.

X

Žinojimas yra begalinis ir 
tariamasis . mokyčiausias 
žmogus taip pat toli stovi 
nuo tikro pažinimo, kaip ir 
nemokantis rašyti kaimietis. 

Ž. Rttskin.

a

h* a.*

Kadangi L. D. S. VI Sei
mas nutarė nuo naujų 1922 
metų uDarbininko” prenu
meratų pakelti ant 50e., o 
naujiems nariams įstojimų 
numažinti iki 50 centų, tai 
centro valdyba mato reikalų 
daryti vajų, ka*d davus pro
gų ‘‘Darbininko” skaityto
jams pastoti LDS. nariais 
už numažintų įstojimų ir iki . 
kol prenumeratos kaina ta. 
pati. ’ , '• \ J
, ’Nbrs' visi Seimo nutari
mai turėtų būti vykinami 
gyveniman nuo naujų metų, 
bet LDS. Centro Valdyba, . 
[kuriai rūpi organizacijos 
gerovė-lr pasisekimas, nuta- 
■rė tų nutarimų pagreitinti ir ~ 
(vykinti gyveniman nuo spa
lio 1 d. Bet, kad šis vajus 
■išeitų su geriausiomis pasek- 
■memiš, tai reikia visų aps- 
j kričių, kuopų ir narių prita
rimo.

I Reikia,“ kad visi L. D. S. :| 
nariai liktų agitatoriais už ■ J 
Įsavo organizacijų.
į Kogreičiausia reikėtų J 
jaukti nepaprastus susirin- ' I 
ūkimus ir ta klausimų gerai 1 
apkalbėti, o apkalbėjus 
rinkti darbuotojų tiek, kiekr'" 1 
bus galima gaųjį. Čia na-" 
hrys(ė) turėtų pasišvęsti ir- 
pereiti kiekvieno lietuvio- ’ 
darbininko grintelę ir pakai- ‘ 
binti jį- prisirašyti prie or- 
įganizacijoš, kurios pamali- 
nis tikslas rūpintis darbo 
^žmonių reikalais. ŽėdnasL. * 
*D. S. narys turėtų žinoti sa- 
sv^> organizacijos tikslų ir 
įveikimą taip, kaip savo pen-- 
kius pirštus.

? LDS. Centro valdyba tiem 
dviem mėnesiam rengia ge* - 
iros amunicijos^ kuri bus W 
siuntinėta kuopoms. Leidžia ’ 
begalo -svarbių ir naudingu 
brošiūrų* Uosio “Apie Da- . 
sauliožvalgų” ir keletą kitų 
leidinių^ ?

Tad LDŠ. kuopos be atU .• 
dėliojimo Šaukite nepapras
tus susirinkimus ir smarkiai 
rėngkitėš sutikti tų naujų 
narių vajų.

%
. t . - - .

Niekas neguli tarnauti 
dviem ponam, nes 
no neapkęs ir kitų mylės ims 
ba iteno laikysis ir antrų pa** 
niekins. Negalit^ Dievui tar~ 
nuirti ir mainomai

Ml

.1

ii

t

|LI£ruY1|i
.. Artimi susisiekimą! su- Lietuva.- Ge
ras valaisi ir užtektinai jo. niaeus d$- 
uis, su .visais mocįernlžkais nmaushj

• Laivai tiįplanfcla 
kiekvieną savaitė’ w-M4W Yorko'nuo

No. 58v-fJ2. Nortk Blver Prieplaukos. SamlanJ Į” ffSS^į- (baltais 

■ (Tik 8-ėTft kUasa)' 
IStoa- f»K**^4®i5 

K£Snd f Xaiwen>,«. Js^Mo^io 

^MmkamXine
’NUmeknhda* |SpaUo 20

...:, Tiktetės tiėefo^ PiUavoiu 
JWĮMfATIO»AIrMMB0AN. 

įiMrtfctaay - gn ■ , .
fso ln|VŲ-^l,BixX(XX> tonų {talpoj 
Itale gimt, BotUm, Miu 

Arba pat vittUlM aatatna
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VAKA'RINllS MOKYKLO8.
! Rugsėjo 26 d. prasideda moks- 
} las vakarinėse mokyklose, Tarno* 
'1 to būna panedėliais, utaminkais 
> ir ketvergais mm 7:30 liti’ 9:30 

vai, vak. Gera proga įramoktj 
angliškai, prisirengti prie iŠsiemi- 
mo pilietystės popierų ’ir amatų 

, išmokimo. Žemiau paduodama 
vakarinių mokyklų surasas. Pa
gal reikalų bus įsteigta ir daugiau 

, ir patogesnėse vietose, jei tik no- 
’ rinčių atsiras. Kur kam patogiau- 

mą ten tefarie. Kas nori kitokių 
klosų ar kitokiose vietose, tai .tei- 
nie į minėtas ir gaus paaiškinimų. 
Štai kur kreiptis dėl high school 
kurso:
Brighton, Cambridge & AVarren 

Sts.
Centrai (Eng. High Bldg.,

• Montgomery Street. 
Charlestown, Monument Sųuare, 
ilbrchester, Washington St. &

Talbot Avė.'
East Boston, Marion & Saratoga 

- Sts. .
Merginoms, AVest Newton St. • 
Hyde Park/ Harvard Avė. & 

Everett St. •
jRosbury, Warren & Montrose 

Sts.
South Boston, Thomas Park &
• GSt.

Pradines'.
Bigelow, Fourtlji & E Sts. 
Bowdoin (merginoms, Myrtle 

Street.
Brighton (High Bldg,), Cam

bridge & Warren Sts*
Charlestovvn (High Bldg.), Mo

nument Sąuare.
Contine, Terrace & Tremont Sts. 
Dearborn, Orchard Park & 

" Chadwick St.
>Eliot, North Bennet Street. 
Franklin, AValJham. Street.

. George Putnam, Columbus Avė. 
•near Dikvvell St.

Hyde Park (High Bldg.), Har
vard Avė. & Everett St.

John Marshall, Westville St. 
iPrillips Brooks, Parth Street. 
Samuel Adams, Webster Street. 
Theodore Lyman, Paris & Gove 

Sts.
Washington, Norman & So. Mar- 

gin Sts.
Amatų mokyklos:

Boston Trade, Parker St., Eox- 
bury.

Brighton Branch, Brighton High 
Bldg., Cambridge & AVarren 
Sts., Brighton.

Centrai Branch, Mech. Arts High 
Bldg,, Dalton & . Belvidere 
Sts., Back Bay.

Common St. Branch, Brimmer 
Bldg, Common St.

East Boston Branch, E. B. High 
Bldg. Marion St.

Hyde Park Branch, Hyde Park 
High Bldg., Harvard Tve. & 
Everett St., Hyde Park.

t

i

J

r

v ■

7
*

r

PlAJnttIMAl.
Fjrmoa ■ praktikom (repeticijo* 

veikalų; ^KuprotaK Oželis’r ir 
“Gegužinė” įvyks ketvergo vaka
re 7 tai. rugsėjd 29 d., savuose 
kambariuose. Visi aktoriai ir ak- 
torkos L. Vyčių 17 kp; ir LDS. 1 
kp, malonėkite ateiti.

Teapr. Skyriam Narė.
> „T*, . . • . ,

* 1 ‘1 . i'i 1 ; r '.-!11'*

STOTIBŠ SUSIRINKIMAS.
L. L. Paskolos stoties susirin

kimas įvyks utarriinko vakare, 
7:30 vai., rugsėjo 27 d. “D-ko’ 
ofise.

T

I i i.i-rtiL.i - į

VYČIŲ susirinkimas’
I/. Vy<?iil I7’kp., susirinki-

mas įvyks utarninko vakare* 8 
vai., rugsėjo 27 d. savuose kam
bariuose.

Kviečiame visus narius atsi
lankyti nes turime svarbių rei
kalų aptarti. ■ j

Valdyba.
V ------- ---- -

KOjtuWTŲ PRAKALBOS
Bugsėjo 25. d. vakare Lietu

vių svetainėj vietiniai lietuviai 
komunistai buvo parengę pra
kalbas tikslu parinkti aukų dė
lei savo naujai prisisavintos 
matiuškos-Rnsijos, dabar, kaip 
jie sakė, nuo giędros nukentė
jusios. Pradžioj, jų Choras pa
dainavo 3 dainas, žinoma, apie 
Rusijų. Kalbėjo vienas anglų 
kalboje. Paskui užsilipo kalbė
ti vienas iš Lawrenee Mass. 
Visai raitidamosi stengėsi pa
daryti įspūdį į savo draugužius 
kad daugiai! matiuškai Ru-jai 
aukų išgavus. Trečias užsilipo 
kų išgavus. Trečias užsilipo 
kalbėti iš Norivood Mass. (va
dų ne nugirdau) Jis pradės gie
doti savo silpnu balseliu apie 
Rusijų, tai ir išgiedojo apie pu
santros valandos. Žmonės išė
jo, liko tik apie trejetų tuzinų. 
Visgi, begalo keista dvasios li
ga nekurie lietuviai ulžJsikrėtę. 
Ar-gi tai nestebėtinas daikktas 
kad žmogus savo tikrų motinų, 
kurį pagimdė ir-tokiu tvirtu 
vyru išauklėjo, paniekintų, 
o pasisavintų svetimų, kuri 
jam mažam būnant jo tikrųjų 
motinų skriaudė ir persekiojo 
o dabar dėl jos dirbtų, rūpintų
si o savųjai tik mirties tetrokš
tų. Tokių atsitikimų rodos ne
pasitaiko ' nei tarp gyvuolių. 
Taip elgiasi dabar musų bolše
vikai. Savo tikrųjų Tėvynę pa
niekino, Tikėjimų atmetė o pa
sistatė sau už idolų (dievaiti) 
rusų burliokų — stačiatikį, ku
rs anot antrojo kalbėtojo nupie 
Šimo, per gavėnių nei silkės val
go, nei pypkės rūko,. nei. barz
dos skutų, nei pačios bučiuoja. 
Ir tokius sutvėrimus jie garbi
na ir vien dėl jų dirba.

Tai mat kokių dar esama 
lietuvių tarpe.

LENKAI ATMETI HY- 
MAMB’O NAJŲJO PRO-^ 

JEKTO REDAKCIJĄ.
Vašingtonas, IX. 23 d. (Liet. 

Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
P. Hymansas rugsejo~18 d. Tau
tų Sujungus Tarybos posėdyje 
Ženevoje darė generalį prane
šimų lietuvių -* lenkų klausy
me. Lenkų delegatas Sąjungo
je ,Aškenazy, skūsdamasis len
kų persekiojimais Lietuvoje, 
pareiškė’ pirmąjį Hymans’o 
projektų diskurijų baze ir ka- 
tegprin^až atmetė naujojo Hy- 
mans’o \prajekto redakcijų. 
Lietuvos' delegatas, Galvanaus
kas, pareikalavo, kad Želigov
skio kariuomenė evakuotų Vil
nių, kas trukdo susitarimui lie
tuvių — lenkų klausyme, ir 
tėip pat aiškino Lietuvos kon- 
trprojektų.

LIETUVIŲ — LENKŲ Dfe- 
RYBOS NUTRAUKTOS IR 
VILNIAUS KLAUSYMAS 

REFERUOJAMĄ* SĄJUN
GOS PLENUMUI.

Vašingtonas, fc 23 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
Lenkų delegatas Tautų Sųjun
goje, Aškenazy, rugsėjo 20 d. 
kalbėjo viešame Tarybos posė
dyje lietuvių — lenkų klausy
me. Anglijos delegatas, Bab 
four, didelioje prakalboje pasa
kytoje Sąjungos posėdyje rė
me Lietuvų, o Prancūzų delega
tas, Bourgeois, Lenkiją. Kuo
met nebuvo vilties susitarti bu
vę Tarybos nutarta nutraukti 
derybos ir referuoti Vilniaus 
klausymų Tautų Sąjungos ple
numui.

tų pataisų turi principi
nį turinį ir liečia Lietuvos su
verenitetų. Nuo tokių pataisų 
Lietuvos delegacija g^ie&tai ną-' 
gali atsisakyti-^ .

Kadangi lenkai' visai atmeta 
antrąjį p.. Hymnso projektų, to
dėl Tautų Sųjungos Taryba 
nutarė lietuvių lenkų^inčų pa» “ 
vesti'spręsti Sąjungos plenu
mui. • . ■

RUSIJOS PERSPSJIMAS 
LIETUVAI* 

j Vašingtonas, XX. 23 d. (Liet. 
Inf., Biuras) Rusijos Užsienių 
Komisaras ŽriČeripas įtete mū
sų atstovui Maskvoje notų ku
rioje nurodo/ kad jo pastebėji
mu Prancūzija raginu Lenkijų 
pulti Rusijų ir kartu reiškia bai 
hięr kad ir Lietuva nebūto/ton 
akcijonj traukta. Pabaigoje 
Čičerinas' priduria, kad Lietu
vos Vyriausybė vis tikisi at
kreipti į šį perspėjimų tinka
mos domės. Tų žinių praneša 
Rusų Telegramų agentūra. Jos 
ofirijalio -patvirtinimo Lietu
vos Atstovybėj čionai dar nė
ra gauta. ' . '

Kiekviename dalyke rei
kia pradėt nuo pat mažiau
sių laipsnių lipti aukštyn.

KotAinfMĮ etiką. ‘ 
—Kam jus žiūrite į mano 

kortas?! .
— Mat ašsavasias jau 

esu pažiūrėjęs. f '

Turi kojas,, bet neina, tu- 
ri plunksnas, bet nelaksto^ 
turi dūšių, *bet nevisuomet. 
(Lova). *

'r *

TAUTŲ SĄJUNGOS POLITI
NE KOMISIJA NUSPRENDĖ 

PRIIMTI LIETUVĄ 
SĄJUNGON.

Vašingtonas, IX. 23 (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
rugsėjo 20 d. Tautę Sąjungos 
Užsienių: Politinė Komisija nus
prendė priimti Lietuvę Tautų 
Sųjungon. Lenkijos ir Rųiųu-

JP. JORO XV. BL. BAJUUPINBS 
DR-BTAB VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — Žloba, '
589 E 7-th Et, So. Bbetdn, Man. 

VICE-PIRM. —P. Tulelkta,
180 Bow*n St, So. Beirto^ Mass.

Dr-ja laiko stfolrlaJdiphft kas trečių 
aedėldlenj 2-ų vai, po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.
PROT. RAST. — K. Lulnls,

47 Valė -St, Sa Boston, Mass. 
FIN. RAST., — Mr Karčiauskfonė,

47 Vate St, Sa Boston, Mass. 
KASIERIUS A. Naudžiūnas,

18 Vinfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA' — Steponas Navickas.
> - ————

Jonas (į Jokūbų). Del- 
ko nėra pas mus- teisybės.

Jokūbas. Ar da tu kvailas 
tebesi, kad nežinai delko, — 
teisybė senai į Amerikų išva
žiavo, o kartu ir žiemų išsi
vežė.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
U Vyčių N. Y. ir N. ,J. apsto 

eio. suvažiavimas įvyks nedėlioj, 
Spalio 9 d. 1921 m. Paterson, N. 
J. . '

tfai-gi gerbiamos kuopos malo
nėkite prisiųsti delegatus, nes šia
me suvažiavime turime aptarti 
daug svarbių dalykų, kurie būti
nai reikalingi dėl mūsų brangios 
organizacijos. Todėl pageidau
jame, kad kiekviena kuopa pri
siųstų kuodaugiausiai savo atsto-.• \ 
vų.

Pirm. V. A.

3 seimymj 15 kambarių, su va
iriomis, šiluma ir piazais City 
Point ir kitas 3 Šeimynų, 17 kam
barių su visomis vigadomis, su ši
luma ir 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,

361 W. Broadway, South Boston.

Tel. S. Boston 605.

Generoliški agentai dėl CENTRALINES.fr RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen 

Lietuvis..
»

tf ■ ■■■■ ■■■■ t ■ b- ir

LIETUVIŲ LENKŲ GINČAS 
PERDUODAMAS TAUTŲ 
SĄJUNGOS PLENUMUI.
Vašingtonas, IX. 23 d. (Liet. 

Inf. Biuras) Kaip jau pihniau 
buvo Lietu. Inf. Biuro praneš
ta, Lietuvos delegacija sutiko 
priimti antrąjį p. Hymans’o 
projektų tų sąlyga, kad būtų į 
jį ineitos pataisos. Kai kurios

JAU IŠ®JO IŠ SPAUDOS <

“ŽELMENIM”
Nr. 1.

Botanikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trečių 

mėnesį. T

i

IŠ NEW VORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų Tiesus persimainymas 

- ' nuo laivo ant laivo.
HUDSON ......... . ............. .................................. Spalio 15 Ir Gruodžio 3
PRINCESS MATOIKA ................................. . .Spalio 22 ir Gruodžio 10
POTOMAO ............................................... ...... Lapkričio 5 ir Gruodžio 24

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.
GEORGE. WASHINGTON .......................Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
AMERICA................ .....Lapkr. 1 ir 29, Sausio 3.

*21 >

\ Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK ČOMPANT, Ine.
• ROOSEVELT STEA&SHIP COMPANY, Ine. 
UNITE® AMERICAN LINES, Ine.

Ifanaging Oner'ators f ar the United Statės Shlpplng -Board

IŠPIRKO UŽ $2;ioo.oo 
BONŲ.

Rugsėjo 25 d. šv. Petro 
pobažnytinėj svetainėj buvo 
prakalbos. Kalbėjo klebo
nas gerb. K. Urbonavyčius 
IT gerb. Juųzas galiūnas. L. 
L. ^Paskolos stotis bonų par
davė už $2,100.00.

Sekančiam numery bus 
plačiau.

SUSIRINKIMAI
. Tautos Fondo 11 sk., ir L. R. 
Kryž. Rėmėjų Dr.jos sk., susi- 
Tinkimai įvyks ketvergo vaka
re, 7:30 vai. rugsėjo 29, šv. Pe
tro pobažnytinėj svetainėj, So. 

, Boston, Mass. Kviečiame visus 
narius ir rėmėjus minėtų sky
rių susirinkti.

, y ; Kurie tik atjaučiate tas įstai
gas visi ateikite. Manome, ku- 

‘ rie iki šiol remėte neatsisakysi
te remti ir toliaus.

Tamstos matote iš1 laikraščių 
ir girdite iš kalbėtojų, kad* mū
sų parama Lietuvai dar labai 
reikalinga, mes neturime atsi
sakyti suteikti tų paramų savo 
Tėvynei.

’ Kviečiame visus

EXTRA SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

A. L. R. K. Federacijos 3-čio 
skyriaus susirinkimasx 29 rug
sėjo, Sv. Petro parap. pėbažny- 
;inėj svetainėj, 8:00 vai. vakare 
Visų draugijų atstovai ir vei
sėjai yra kviečiami ant šio su
sirinkimo, nes yra labai daug 
svarbių dalykų kuriuos reikia 
neatbūtinai apsvarstyti. Beto 
da bus raportas iš Federacijos 
Seimo. z Delegatai sako, kad 
daug turf ko papasakoti susi
rinkimui. Todėl tat šio susirin
kimo visi kas gyvas ir rupi 
tautos reikalai — ateikite.

Valdyba.
>

“ŽELMENIJA” yra šios rū
šies lietuvių vienintėlls žurna
lai.

"ŽELMENIJOS” No. 1 (plr- 
. mae) su , paveikslais. Tilpo 

400 suvlrš įvairių augmenų— 
“žolių” vardai.

“ŽELMENIJOS” prenumera
tos kaina Amerikoje Ir užsie- • 
niuoše metams $1.00. ’ 
Pavienio numerio kaina 50c. 
Užsirašykite “ŽELMENIJĄ.”
• &DBŠSA.B:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128, 

Bostoių Mass.

O BROAUVi'.tt NE"' YORK. N Y
J Tiesi kelione į LIETUVĄ

•: PER PXIrIAV4
(Karaliaučiaus prieplauka)’

Ąrba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
šluomt linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 

pasažierlai, o ypatingai Lietuviai, gaištų keliauti Stačiai į Piliavą. 
Lietuviai, važiuojanti į Piliavų, aplenkia Lenkų juostų (Koridorų) 

ir privalo turštl tiktai lietuviškų, pasportų; jokių vizų nereikia.
> Susinėsimas aš Plllava tai yra nauja šaka musų reguliariško susi

nėsimo su Hamburgu, Dahzigu ir Llepojum, o dėl Lietuvių .tai trumpai, 
t? parankus kelias namon dašigauti.

DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ FAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
‘ ‘ “ X ......Lapkr. 2

__ .... .‘.Lapkr. 9

-\

Didžtenud. GroiMauii Pasauly 
Laivai, Maumu Apaėjimai 

„ Su Keleiviai!. ’ 
Ten Yra Vietini* Agelta* Jumj MIaate

Ar netoli Ja •
' I Lietuvą Lenkiją Ukrainų ir 
vilas Bąltiko Valatijas, TIE8IAI 
į HAMBURGĄ. v

SAXONIA — SPALIO 29 
Cabin,$145. 3-čia Mėsa $100.

Tam $5.00.
■ Per Cherbourg Southampton 

Liverpool to Glasgotf
ALGERIA .•Spalio t
AQU1TANIA ..........,e..;SpftllO 4 
EMPRESS OF INDIA.... o Spalio 6

Per Anglite ar Hamburgu į 
DANZIG $110.00—LIBAU $120.00 

HAMBURG $100.00.
* ■■■ ■■■■■ ■ ‘ ■ *- ' "

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DRrJOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTON, MAS8.,

PIRM,— Antanai Kmltaa,
284 E’lftli St, Boaton 27, Man, 

VICE-PIRM. — Juozas Andrlliunas,
273 Fourth St, So. Boaton, Masa. 

PROT, RAST. — Vincai VaikSnorius, 
178 Bolton St, Boston' jfy. Mum. 

FIN. RAAT. —• Pranas Sinkevičius, 
182 Boven St, Boston 27, Mass. 

KASIERIUS— JnrgfcfKanevlčias, 
174' Bolton St, Boston 27fMaM. 

MARŠALKA — Pranas JLukoševičlUE,
406 tt. 7-th St, Boston 27, Mass. 

Susirinkimai laikomi kas pirmų no 
deidienį kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
pietų Sv, Petro Bažnytinį salėj, Sa 
Boaton, Mass,

S • lit Sa Bortai 9MB

BR. J. UANDŽIDS 
j (MTMOŲR)
I Lutu vi® .
f Gyditojab ir Chirurgam j

Gydo aštria* k chronlika* Ilga* j 
vyrų, mottnj te valka,. Eczamt* ( 
nttoja taa*j«> Įrpjtud*hw, |l*Mb 
mų ir tt tavo laboratorijoj, J 
taikia patarimrui lalžkafo kitur gy- J 
mantlenia. Adreaa*: j

500 Broadvu?, j
South Boston, Mass. j 
Kampas G Ši. ir Kraaferay. j

to Murų S outh Boiitomm

H, S. STONE
ių’SPEOIALISTAfi

! 399a W. BB0ADWAY 
? VAtAkooa i Nuo P r. 1H T * vak

< f / 
,. I I

'■ i »
i i 

c

r .Jk

jakSI.
(JakimaviČiii*) I 

509 EAST BROADVAT I 
. - M . _ Į '

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

PIRM. — Motiejui Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Man. 

VICJE-PIRM. •— Juozas Blžokas,
807 E. 9-th St, Sa Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant Mociejunas,
450 E. 7th St, Sa Boston, Mat*. 

FIN. RAST. —Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 
' 307 E. 9-th St, So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

159 Bowen -St, So. Boston, Mass. 1 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne- Į 

Miniu* susirinkimus kas pirmų nedčl- 
dient kiekvieno mšneslo po No. 694 
Washlzigton St, Boston, Mass. 6-tų v., 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atslvesklt prie musų Ar
fos prlralytL

Posiuertlnča moka $200.00.1 PaSelpa 
uno dienos susirgimo iki pasveikimą

I
Teb BaBorton 5170 

DR. JOBNMięJ)ONmX, 
UaliMO (f

Ora*o VAiAMhot: -- ---- -
Rytate Ik 9 vai.

Ifa pieta 1 lld B m.Va&rate nuo 6 LM B 
536 Broadway, S. Boston 

pjAuiilusm 

| ADVOKATAS 
i 414 Broadvay, ’
| S. BOSTON 27 MASS. /1
© Tel. S, B. 0441. J >
* Antros labos—Virtoj L. P. B-*lt į > 
i GYVENIMO VIETA: |
8135 Rowe Sfc, Auburndala, Masą O 
® Tel. W. Newton 1016—R.. J

•r

tt

4 P. KAZIU IKRO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI

SO, BOSTON,MASS. 
PIRM. — Jonas Pranaiti*,.

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

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

147 H St, Boston 27, Mass. 
7IN. RAST. — Juozas Juflka,

Merydlff Academy 
Arilnghton Helgthjs, Muh.

IŽD. -r- Leonas Švagždi*, 
III Boxyen St, So. Boston, Mas&

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas, ’ 
S Jay St, Sa Boaton, Maaa. Ir

Antanai Kmitas,
284 5th St, Sa Boston, Mum. 

MARŠALKA. — Povilas Laučka, 
. 81 Story St, So. Boston, Main. 
Draugijos antrašas reikale:

z 866 Broadway, So. Boston, Maus. 
.Draugystei susirinkimai laikomi; kai 

antra; nedddlenj mSnealo 1-ų vai, po 
pietų Bažnytinėj salėj tant 5 gt, Sa 
Boaton, Ha< ' a

705 Main St., Montello, Maw.

(Kampas Broad St.) .

Tfel. Brockton 51ia-W. e-
’ <

DR. A. J.' GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
Gydo Vjjumcuji Liom i 

PBifliaūu AKanua.- |
Valandos: 1—8 te T--8 F, ■« I 

17 Millbiiry Street

t .

- Tel. fia, Bpstou;828, 
Eanrarra ĮtsmUautį 

db.
'IKatpaianShu)' 

Laikfrari pttkėM jMaf 
425Baau)vax, SaBosrjoją Mmhl

n
ta W W iro fr

Ofisas uždaryta^ subatas Ma
karais ir nedalomi*. ■ • 
tataMtariiiHitatataHl

y n

Reikalavimai
-------------------------

Reikalavimų kainoa 2c, už žo
di ui kiekvienų syki.

DR. W. T. JH.LY
Pirmos Klesos Dantistan 

469 B ’way, So. Boston, Mus. 
(Prie Dorchester tt 

■aaaBMKviHKaąininįKK
<

' • • - - p - ........... ' - ■
. Toledo Compūting SVARS

TYKLĖS aut pardavimo. Beveik 
naujos delei krautuvės. Svars
tykles' galima matyti 764—4-th 
St., COrner M St, So. Boston.

i __

■Bell Phone: Poplar. 7545 .
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G RAB ORIUS

1028 Mt. Vsrts&t St. 
PHILADELPHIA, PA. '

GERA SVOKATA YRA DIDŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalimo gyvenimų links

mai praleisti, Kada me« susergtm yru 
labai svarbu kad tuojau pas gerų lr 
prityrusi daktarų nueltumėm, kurty ši- 
no kaip sveikatų galima ifaojretolau- 
sial sugrąžinti. ’;

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus Ir juos laimingais pa
daro. ‘ .

Aš gj'dau kaip naujas taip ir; UŠtf- 
senSjusias ligas per daugetj metti -Ir. 

. mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuogrelČIausfol Išvaryti Ilgas (r sutelk
ti-mano ligoniams gerų sveikatų Į 
trumpiausi laikų , su lengviausiu budu 

V ir u^Ž mažiausių, kalnų.
AM ŽINAU KAIP ?

ir mano ofisas yra pilnut aprūpintas 
su viskuo kų tik reikšUngh darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo Iiga

k
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......Spalio 5 

.. .Spalio 19
ESTONIA 
POI»ONIA
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nuoširdžiai
Valdyba.

Keliauk saugia! te smagiai 
ant vieno IS didėlių laivų Red 
Star Linijos, Whito Star Li
nijos arba . Amerlcan Linijos.

Artymi susisiekimai į visas 
dalis Europos. Geras maistas 
Ir apsčiai jo duodama. Užda
rytos kajutes. Visi modemlš- 

. kų laivų patogumai.
!

,«/AnuūČakLini
Mamiw« CaM^AMYINTVMNATIVNAI, A1«McANt7k^ MAKIN* CttMtANY

Bostone ofise j 84 STATĖ ST. Urba pas vietos agenhiB.
--------——   ------------------ ■„ . ,

i 
i! 1

LITUANIA . 
LĄTVIA

Taip-gi naujas tiesioginis kelius tarpe 
LTEPO.TAUS—DAXZTGO-HALIFAX, Kanada 

Visi laivai turi paikais Kambarius trečios kleshs keleiviams.
Kreipkitės prie jnusų agentų jūsų mieste.

rėliąWx Kūkardų, visokiųŽenklelių, GuzikuSių, Ant
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, paiymekitėite . jūsų dr-tes varda. 
STROPAS CO.,\ 90*92 Ferry St. N«wark; N. J.

hrt>a kaip senai sergi ir nepaisant įdek kartų buvai apviltas beiež-v 
kant sveikatos. AŠ esu pasirengęs; tau parodyti kų galiu padaryti, ir. 
jeigu tu pasiduosi po mapo priežiūrų, a8 galėsiu tave sveiku pkdarjr- 

■ tL titip kaip ir šimtus kitų, kurte yra ant naujo kelio sveikatos ir ku
rie bus sveiki taip kaip turi butu . ' ■ .
Matus kainos plfiioa <r prieinamog—PatoHmuo duodu dyfcsk
RD HftDnklCy W,Ttomoht4 S^
Ųlil IflUllUni.L Priešais Majestįc Teatrų/
OįiSO VOMnAost w n ikt v.—19 v. n

CENTRALINES.fr
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