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Į ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Tebsivaro Pirmyn.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAL

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

TEBSIKRAUSTO IŠ t 
VILNIAUS.

L o n d o n, rugpj. 23. — 
Lietuvos Atstovybė skelbia, 
kad gavusi telegramą, kurioj 
sakoma, kad Lietuvos armija 
Suvalkijoj paėmė sekančią li
niją — Grabovo, Nesko ežeras, 
Biela-Augustova kanalas iki 
Servy. Nuo ten link Diebnet, 
Sopockine ir iki susijungimo 
kanalo su Nemunu. Vilniaus 
evakuacija buvo surišta su tie
sioginiu sutarties laužymu. 
Daug areštų ir, nužudymų pa
pildyta.

Michalkevičius buvo areš
tuotas. Vyskupo - Maculevi
čiaus namai iškratyti. Kratos 
buvo’ daromos visomis nakties 
valandomis. Buvo vesta baisi 
bolševikų agitacija prieš Lie
tuvos vyriausybę. Daug mies
tui prigulinčių gėrybių išvog
ta. Ketverge Lietuvos vyriau
sybė pasiuntė Maskvon protes
to telegramą ir reikalavimą 
sulaikyti plėšimus.

Dabar lietuviai leidžia Vil
moje du lietuvišku laikraščiu. 
Į savo rankas paėmė taip-gi 

t universitetą, ligonines, teismą, 
elektriką ir vandens įvadas. 
Organizuojasi milicija, bet ne
siima eiti pareigų iki visiškai 
neišsikraustis bolševikų jėgos. 
Ketverge kraustymasi buvo su
trukdytas, kad komisaras bu
vo užmuštas. Bet yra viltis šį 
atsitikimą likviduoti be ilges
nių painiavų.

Kopenhagen. — Spe
cialis laikraščio “Berlingske 
Tidende’ korespondentas Kau
ne praneša, palei demarkaci- 

I jos liniją susišaudė lietuviai ir 
[bolševikai. Keli bolševikai ir 
[bolševikų komisaras buvo už
muštas. Bolševikai dabar gru
puoja sustabdymu kraustymąsi 
pš Lietuvos. Mišrioji komisi
ja tyrinėsianti dalyką.

RUSAI SUTREMTI.
V a r š a v a , rugpj. 24. — 

Lenkai atsiėmė Lomžą ir Balt
stogę. Rusai likusiose vietose 
ritasi per rubežių į Prūsiją. 
Vien šiauriniame fronto gale 
lenkai paėmė 20.000 rusų ne
laisvėn, o iš viso ikšiol paėmę 
50.000 rusų.

Paryžius, rugpj. 24.— 
Rusų jėgos gautomis naujau- 
siontiis žiniomis labai juda 
augštesniame Buge, ypač Wlo- 
dawą apskrityje, 72 myl. į pie
tų rytus nuo Siedlieco. Yra 
spėjama, kad Pilsudskį paliko 
jėgų prie tos upės saugoti sa
vo šoną ir užpakalį, bet jei ne, 
tai, jei ten bolševikų jėgų yra 
daug, pasivariusi pirmyn len
kų armija gali būt atkirsta.

Francijos militariuose rate
liuose šnekama, kad Pilsuds
kį paskyrė dalį savo armijos 
atitolinti tą pavojų. Yra tiki
ma, kad.Pilsudski pradės dvi
gubą žygį šiaurėn linkui Gar
dino, taip kad atstatyti stra
tegišką susiliejimą su Vilniaus 
lietuviais ir linkui pietų ir pie
tų rytų, taip kad priversti ru
sus trauktis nuo Bugo upės ir 
iš Galicijos.

(Šitas užsiminimas apie 
“strategišką susiliejimą su VI- 
niaus lietuviais 
lia

” mums suke-
nerimasties.)

Times 
buvo 

gauna 
Mas-

IŠ VILNIAUS.

jau dabar pastebimas jų judė
jimas. Atvykę iš kitų gretimų 
valsčių, vaikščioja gatvėmis 
pasipuošę tautiniais ženklais: 
ant kepurės — kairėj raudona 
gėlė, vidury žalias lapas o de
šinėj — gentona gėlė.

f TURI ATSIŽADĖTI 
VILNIAUS.

L o n d o n . — Anglijos vy
riausybė “persergėjo” Lenki
ją dėl jos nusistatymo link 
Lietuvos ir oficialiuose rate
liuose tikimasi, kad būsią pri
eita prie sutarties tveriančios 
taikos tarp Lenkijos ir Lietu
vos, nes tikimasi, kad lenkai 
atsižadės reikalauti Kauno, 
[Gardino ir Vilniaus apygardų.

VOKIEČIAI DANCIGE 
SUKILO.

Vokiečiai darbininkai Dan
cige įsteigė sovietus ir paėmė į 
gavo rankas dokus. Neleidžia 
(amunicijos gabenti į Lenkiją.

Dancigo miesto Taryba sa
ko, kad Daneig; turi būti neut
raliu kare tarp rusų ir lenkų. 
Tuo tarpu lenkams trūksta 
amunicijos ir jos iš Dancigo 
negali gauti.

KODĖL RUSAI 
SUKLUPO.

Londono laikraštis 
tvirtina, kad Trocki 
Prūsijoj ir kad rusai 
amunicijos iš vokiečių,
kvos vyriausybė buvo užginči
jus žinią apie Trockio buvimą 
Prūsijoj.

Times’o korespondentas skel
bia, kad rusai turėjo trauktis 
nuo Varšavos vartų vien dėl 
amunicijos stokos. Trocki tą 
matė ir lėkė į Prūsiją, kad 
gauti amunicijos, bet jau bu
vo pervėlu, kad tą amuniciją 
pristatyti prie Varšavos ru
sams, bestrakčiojantiems be 
šovinių* paimti lenkų sostinę. 
Už amuniciją Trocki užmokė
jo grynais. Antru Trockio at
silankymo Prūsijoj tikslu bu
vo tai pasamdymas Dancigo 
vokiečių sutrukdyti amunici
jos gabenimą iš Dancigo į Len
kiją.

B e r 1 i n. — Jau persirito 
per rubežių į Prūsiją apie 12.- 
000 rusų. Vietinė Prūsijos val
džia šaukia daugiau kariuome
nės atsiųsti, kad aprūpinti 
sus norinčius būti Prūsijoj 
ternuotais.

ru
n

MOTERŲ SĄJUNGOS DELEGA
ČIŲ DOMAI.

Gerbiamos delegatės. Moterų 
Sąjungos Seimo dienos yra pamai
nytos. Kuopų užkvietimuose buyo 
pažymėta, kad Seimas M. S. pra
sidės 1 d. rūgs, ir baiksis 2 rūgs. 
Bet Federacijos Seimo tvarką nu
statė vėlai ir atmainė dieną.

Pagal Federacijos tvarką M. S. 
Seimas įvyks 31 d. rugpiužio ir 1 
d. rugsėjo. Tai yra utarninkas 
ir sereda M. S. Seimo dienos.

Tėmykite Federacijos Kongreso 
tvarką.

M. S. pirm, 
į V. Liutkienė,

PERSERGĖJO 
LENKUS.

Suv. Valstijų vyriausybė 
persergėjo Lenkijos ponus, 
kad jie apsvaigę dabartiniais 
pasisekimais nebriautūs išnau- 
jo į Rusiją, jei dabar bolševikų 
jėgos visai sugriūtų. Sako, 
kad lenkai neturi eiti toliau 
jiems užbriežto rubežiaus.

Iš Lietuvos
LAIKRAŠČIAI IŠ 

LIETUVOS.
Rugpj. 23 .ir 24 d. iš Lietu

vos atėjo “Vienybė” rugpj. 5 
d., “Laisvė” rugpj. 3, 4 ir 5 
d. ir “Tauta” liepos 27 ir rug
pjūčio 3 d.

Išsirašykite tų laikraščių iš ni. 
Lietuvos. Už 50c. (stampomis) ma 
gausite 12

Vilniuj tuščia, žmonių ju
desio nematyt, tik laksto kar
tais raitieji kazokai, skraido 
komisarai autuose, eina dides
ni ar .mažesni kareivių būreliai 
“tavariŠčių”; tie kareiviai ap
driskę, nuskurę, basi, batuo
ti, naginėti, atėjo jie pasi- 
plėšt, jų komisarai — pavieš- 
pataut, o paskui atsekė juo
dosios gaujos, komunistais va
dinami, žmonių “šviesti”, kad 
pabaigus rusų “rojum”. Iš 
lietuvių, kaip visur, yra kele
tas žmonių, kurie’ tarnauja 
svetimiem, juodąjai jėgai — 
agentais, provokatoriais, šni
pais. Tas lenkam dirbęs vo
kiečių šnipas Aukštuolaitis, 
dabar — panašioj rolėj, ir dir
ba už Maskvos pinigus, kad 
Lietuvos darbininkam atimtų 
duoną. Aleksa-Angarietis, Mic- 
kevičius-Kapsukas ir apsivo
gęs — Kaune Serbentą. Ko- 
misarijatuos ir visose sovietų 
įstaigose visa rusiškai, dirba 
keletas jaunų žydukų įr žydai
čių, ne tiek dirba, kiek žio
vauja, o kartais atėjus ko
kiam “tovariščui”, plepa apie 
visą, nes darbo nėr, žmonės bi
jo eit, kad neapiplėštų.

Pajuto rusų atėjimą pir
miausia darbininkai, — mais
tas išnyko, keletas ėjusių pab- 
rikų sustojo, nes pabrikui me
džiagą atėmė, atėmė pinigus 
darbininkam algas mokėt, vie
nur baudžia pabrikantus, kam 
mokėjo darbininkam, nes tuo 
norėjo papirkti darbininkus ir 
temdyti jų klasinę sąmonę, al
gas privalą išmokėti Sovietai, 
ir žinoma, sovietų pinigais, 
kurių nieks neima; kitur bau
džia pabrikantus už tai, kad 
neišmokėję algų-.

Visa pabrango. Bulvių pū
das nupirkta už 2450 sov. rub. 
Paskui visa kils. Valstiečiai 
nenori vežti į turgų, nes jiems 
atima arklius. A

Mieste dirba “revkomai”, 
plėšia butus, krautuves, par
davinėja vietoj ar išveža į Ru
sus. Vis daroma darbininkų 
naudai, kuri apsireiškia tuo, 
kad jiems nieko nekliūna.

Imama visa praeinančiai ka
riuomenei maitint; paimama 
net moterų drabužiai, piršti
nės, mebliai, berods šie eina 
į Minsko pusę.

Atėjusieji bolševikai atėjo 
“vaduoti” darbo žmonių,-vals
tiečių nuo duonos, lašinių, kar
vių, vištų, kely klausia žmo
gus su milicija, ir be, ar ne
matė kas vedant juodos, ar ža
los karvės, veršio ir tt

Valstiečiai slepia ką ir kaip 
gali nuo tų “išvaduotojų”.

Į Vilnių atėjo ne tarptauti
niai socialistai, bet “rusai”. 
Viskas varoma rusiškai. Tarp 
grįžusių valdininkų ir karinin
kų kyla svajonių apie rusų kul
tūros plėtimą Lietuvoj, netu
rėdami durtuvų, nes be durtu
vų ji gyvuot negali.

Įdomu net toks mažmožis: 
Aleksa rašo apie “sovietus-”, 
bijos “tarybų” valdžios, nes 
toks žodis primena jie Smeto
ną, Šilingą ir tt, verčiau jau j 
rusų “sovietą”.

Rusai atsinešė ir savo pur
vų. Patys nevalyti, utėlių pil- 

Švarumas niekur nelaiko-

nai. Galima tikėtis visokių li
gą- "

Katedros eikštej palaidota 
keletas rusų kareivių pakastų 
negiliai, nes apačioj buvo ce
mentu išpilta, tai pridengta 
plonu smiltelių klodu. Greitai 
mieste pajus bolševikų kva
pą...

X .................

Vilniuje, liepos 22 d., “Nepri
klausomos Lietuvos” redakci- 
jia buvo prisiųsta rusiškai ra
šytas laiškas, pranešąs, kad 
šisai laikraštis karo valdžios 
(vojenrevkokomo) paliepimu 
uždaromas visam raudonosios 
armijos buvimo laikui. Po tuo 
pranešimu pasirašę: Muklevič, 
Aleksa-Angarietis ir Cichows- 
ki. Prasideda, matyti, tie pa
tys laikai, kurie buvo prie na- 
bašniko caro.

ŠĖTA (Kėdainių aps.) 1920 
m. liepos 11 d. įvyko visuoti
nas Šėtos taupomosios bei sko
linamosios bendrovės “Darbo 
pagelba” narių susirinkimas. 
Valdybai padarius pranešimą, 
buvusios valdybos pirminin
kas A. Rymavičius paaiškino, 
kad lenkų valdžia neleidusi iš 
Vilniaus išvežti visų proc. po- 
perių. Toliau nutarta banko 
veikimą pradėti š. m. rugpjū
čio 1 d. Algos už kiekvieną 
posėdį valdybos tarybos ir rev. 
nariam paskirta po 30 auksi
nų.

(Kauno “Lietuva”)

Laikinas lietuvių komitetas 
Vilniuj atsikėlė į Pohulanką 
ir įsteigė 3 naujus skyrius: in
formacijos apleisti} namų, bu
tų ir turto biurą ir darbo biu
rą. Reikalingos ypač mašinin
kės ir buliaiteriai, moką lietu
vių kalbos.

Į laikinojo lietuvių komiteto 
susirinkimą š. m. 22 d. atėjo 
kelios žydų gyventojų delega
cijos, būtent — Vilniaus vals
čiaus atstovai----- dr. Vigodz-
kis ir rab. Rubinšteinas, demo
kratinės partijos atstovas dr. 
Šabad ir sioninkų organizaci
jos atstovai pil. Šeskinas ir Ša- 
pira, kurie iškilmingais žo
džiais pareiškė bendrą daugu
mos Vilniaus. žydų gyventojų 
nusistatymą dėl Lietuvos ne
priklausomybės su sostine Vil
nium, ir reiškė tų gyventojų 
džiaugsmo dėl Lietuvos dalių 
išsavadavimo ir prijungimo 
prie Lietuvos, prašydami pra
nešt Lietuvos Vyriausybei ir 
Steigiamajam Seimui apie tą 
jų nusistatymą ir norą daly
vauti kuriamajam Lietuvos 
valstybės ir visuomenės dar
be.

Žydų sionininkų dr-ja lie
pos 1 d., posėdy nusprendė į- 
kūrti Telšiuose savo lėšomis 
Žydų gimnaziją, kurioj bus 
dėstoma senovės žydų kalba. 
Nusiųsta specialiais asmuo į 
Kauną prašyti Švietimo Mi
nisterijos leidimo.

Utenos apskrity paliuosuo- 
tose lenki} dalyse žmonės jau 
susitvarkė; išsirinko savival
dybes. Siauruoju gelžkeliu 
traukinėlis eina ligi Švenčio
nių. Švenčionyse lenkai pali
kę daug gelžkelio medžiagos; 
kelioliką tūkstančių špalų, te- 
legrafstulpių ir 15 garvežių.

Bolševikai Švenčionyse pa
statė savo sargybą ir likusią 
lenki} medžiagą besistengią 
skubotai išvežti į Glombą.

Kalvarijoj pradėjo žmonės 
sirgti dezinterija. Įregistruo
tų sergančių žmonių esą apie 
120.' Kovai su liga imamasi į- 
vairių priemonių.

♦ Į Šiaulius grįžta tremtiniai 
iš Rusų krašto per Latvius. 
Šiaulių Darbo Socialės Apsau
gos Inspektoris duoda tremti
niam veltu bilietus važiuoti 
gelžkeliu į savo gyvenamas 
vietas.

L. D. S. SEIMAS.
NUO RUGPJŪČIO 30 D. Š. M. PRASI

DEDA DIDŽIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SEI
MAI KARTU SU A. L. R. K. FEDERACIJOS 
SEIMU.

L. D. S. SEIMUI SKIRTA DVI DIENI: 
RUGPJŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 d. š. m.

LDS. kuopos, kurios dar neišrinkote atsto
vų pasiskubinkite išrinkti.

Lai šių metų Seimas viršija skaitliumi ats
tovų ir taip-gi gerais naudingais įnešimais.

Būtų labai gerai, kad visus įnešimus L. D. 
S. Centro Valdyba galėtų peržiūrėti dar prieš 
Seimą ir sutvarkius galėtų perduoti Federacijos 
Centro raštinei.

Tegul neatsilieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri į šių metų LDS. Seimą neprisiųstų savo ats
tovo. Jei jau daugiau neišgalėtų, tai bent vie
ną. ■; ... * . •_ — —

LDS. Centro Valdyba:

Pirm. — F. VIRAK'S, 
Sekr. — A. F. KNEIŽIS.

giamuoju Seimu ir laukia lie
tuvią laikraščių.

Pastaruoju metu vietok gy
dytojai pastebėjo augantį de- 
zinterijos epidemijos platini- 
mąsi Vilniuj. <

LENTVARAVAS. Liepos 10 
d. lenki} kareiviai įėjo į mal
dos namus su kalavijais ran
kose ir išvarė visus žydus į 
darbą, net rabiną vertė eiti 
dirbt: Vienas vežėjas išsive
žė savo daiktus į kaimą. Jį su
ėmė, esą jis vežąs javų bolše
vikam. Lenkai ieškojo daik
tų aukštuos, rusyse, po grin
dim. Atiminėjo viską ir vežės 
su savim. Žydų mokytoją 
Maušą Boruchą rado su kitais 
pasislėpusį, tai vedės sušau
dyt, bet keliaujant sutiko ki
tas lenkų karininkas ir palei
do. Už 4 verstų nuo Lentva- 
ravo užmušta du žydai, Tra
kuose nužudytas Juda Raško- 
vičius, Rudziškiuos nužudyti 
4 žydai, penktasis 'turi 16 
žaizdų. Taip praneša žydai iš 
Lentvaravo baigdami praneši
mą tais žodžiais: “Prakeiktas 
būk ateidamas, prakeiktas būk 
išeidamas. Teužstoja Visaga- 

| lis už mūsų kraują ir teatker- 
jšija žmogžudžiam-plėšikam!”

Aleksa-Angarietis iš pykčio, 
kad niekas jo neklauso, prade
da savo- “Komuniste” be gė
dos koliotis ir šaukia visur 
Lietuvoj žudyti dvarininkus ir 
griauti Kauno “budelių” ir 
“buožių” valdžią.

Malėtų, Vydiškių, Želvos ir 
Šiaulių valsčiuose žmonės la
bai džiaugiasi, susilaukę mū
sų kariuomenės. Nusikratę 
lenkų jungo visi bijo, kad ne
užviešpatautų Lietuvoj bolše
vikai. Labai įdomaujasi Stei-

Atvaduotose iš lenkų vieto
se pradėjo kurtis savivaldy
bės. Dukštuos ir Rimšėj susi
kūrė valščiaus valdybos.

Ceiginios miestely atvažiavę 
komisarai darė mitingus, kad 
įkūrt “sovdepą”. Žmonės 
pritaria.

Apie Švenčionis kartu 
lenkų kariuomene išbėgę 
dvarininkų. Likę sakosi < 
“Echo Litwv” orientuotės.

Naujai atvaduotose vietose 
žmonės labai nuvargę. Lau
kai neįdirbti. Pūdymai ne vi
sur išarti. Lenkai bėgdami, 
daug žmonių išvarė pastotė
mis, ir šie, palikę vežimus ir 
arklius, džiaugiasi, pėsti namo 
parėję. Mūsų kariuomenę su
tikę džiaugsmo ašaromis. La
bai bijo bolševikų.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus įgaliotinis kun. Steponai
tis parvažiavo iš Šveicarijos 
Kaunan.

I

ne-

su
ir

esą

(stampomis) mas, prie ligoninių ir kitų jų
vietų stovi mėšly-

Nors naujokų ėmimas Šiau
liuose paskelbtas tik liepos 30, 
31 dd. ir rugpjūčio 1 d., bet

Tėmykite.
VISIEMS.

Niekas pigiau, greičiau ir 
saugiau nesiunčia į Lietuvą 
pinigų, kaip Lietuvių Preky
bos Bendrovė. -*

Aukęinai (markės) buvo pa
kilę virš $2.50 už 100. Dabar 
auksinų kainos labai puolė. Ki-* 
tą dieną kainuoja žemiau $2.00 
už l$0.

Persiuntimo išlaidos kuože- 
miausios.

Todėl dabar geriausias lai
kas siųsti pinigus Lietuvon ir 
tą darykite per

Lithuanian Sales Corp., 
z 414 W. Broadway, 

Boston 27, Mass.

Liepos 25 d. iš Šiaulių išva
žiavo apie 70 asmenų į Kauną, 
Panevėžį ir kitur. Kitos pa
galbos tremtiniai Šiauliuose 
negauna. . /

— Konstatuota, kad rusai is 
Vilniaus išveža į Minsko pusę 
baldus ir kitą turtą.

— Rusi} štabas Vilniuje 
prieš kelias dienas buvo' pa
reiškęs mūsų komendantūrai, 
kad jis yra suėmęs grafą Tiš
kevičių ir jį sušaudysiąs, jei 
Lietuvos Valdžia neduos vie
no traukinio iš Landvaravos į 
Gardiną, t. y. dar vienas savo
tiškas komunistų metodų pa
vyzdys. Išvažiuodamas iš Vil
niaus į Gardiną štabas pareiš- 
tė savo labai didelį nepasitikė
jimą, kad ta prekyba baltai
siais nepasisekė.

Liepos 30 d. Suvalkų gyven
tojai sušaukė mitingą, kuria
me buvo kelios prakalbos. Po 
mitingo Suvalkų gyventojai 
nusprendė prašyti Lietuvių 
kariuomenę užimti Suvalkus.

(Kauno “Laisvė”)

Mes didžiuojamės patys ir tikrai

P rand Pieną,

EFHELD

Tėmykite šį ženklųjį

tikime SEALECT pienu,
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU

Delei virimo ir stalo jisai
ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS
Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę 

— Tamstos persitikrinsite. 
Geresni Pardavėjai parduoda SEALECT

Sheffield Condensed Milk Co., Ine.
A. H. MORSE & CO., Agentą
9 India St., Boston
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Gurklianiškis.

A. Živaitis.ne-

MOKYTOJO LAIŠKAS.

Ar norės kas mano sielą nuraminti; 
Ištarti paguodos žodi nuo širdies 
Ir mano tos meilės ilgesį pažinti, 
Kuri ir tirščiausia tamsybėje švies.

‘ 1

NEUŽDIRBTI 
PINIGAI

Taip liūdna dainuoti, priėjo rudenėlis 
Medelių lapeliai nuvyto žali;
Pabūgęs pabėgo linksmas paukštelis 
Iš gėlių beliko stiebeliai keli.

ti šitą Misiją, o atsiųsti tokią, 
kurį dirbtų Lietuvai naudingą 
darbą.

tauta 
tai tie

Aug-

&

AUKOS L .NEPRIGUL- 
MYBES fondo.

t

A

(Rašytas Juozui Šimkui Chicago,
Uliuois.)

Telšiai, 1920 m. liepos 20 d.

— Liūdnas rudenėlis, man širdį suspaudė, 
Tai jis paskutinis broleliui jaunam
Tik tamsias svajones^ man mintis beaudė, 
Taip reikės varguoliui dejuoti vienam.

“Bntered as secoad-class matter Sept. 
U. 1815 at the post office at Boston. 
M— _ under the Act of March 3, 1879”
’AceeptaBce for m&llling at special rate 
af postage provlded for In Section 1103. 
Act ot Oct 8, 1917, authorlzed on July 
IX
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“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k.

bažnyčių laukia atstatymo, 
!| našlaičiai prieglaudose skurs- • *1 • V" _2_ _ 1 1 •

KNYGOS IR LAIKRAŠ
ČIAI LIETUVON.

Kaip tik atsidarė kelias 
laikraščiams ir knygoms į Lie
tuvą, tai tuoj ėmėme šaukti: 
“Siųskite knygų ir laikraščių 
Lietui’OR”. Siųsti reikia sa
viškiams Lietuvoje, Lietuvos 
kareiviams “Kariškių žodžio’ 
adresu, krikščionių demokra
tų partijai “Laisvės” adresu, 
L. Darbo Federacijai “Darbi
ninko” adresu ir šiaip susi
tverusiems knygynams.

Gerų knygų ir laikraščių 
skaitymas yra protui tuo, kuo 
geras valgis yra pilvui. Kad 
lietuves žmonės nealktų pro
tiškai, siųskite jiems gerų 
ksygu ir laikraščių. Per paš
tų siaučiant už svarą, tereikia 
mokėti; 8e. . *

Patys Bedarykite neišmin- 
-tifes ir kitus nuo to persergėki
te, kad nesiųstų laikraščių ne- 
remiančių Lietuvos neprigul- 
mybes, rašančių prieš Lietu
vos Laisvės Paskolą Nesiųs- 

liftus perspėktte nuo 
siuntimo bedieviškų knygų, 
nes kuo yra blogas valgis pil
vui, tuo yra blogą raštų skai
tymas protui.

Maskvoje prieš neseną laiką 
(žinoma prieš bolševikų ten į- 
avyravimą) vienas sergąs mi- 
Ejonierius, pajutęs, kad greit 
išmuš paskutinė valanda pa
liepė iš bankų sunešti visus jo 
pinigus ir banknotus. Palie
pė viską sudėti į pečių ir už
degti. Kai “bumažkų” ir 
Banknotų liko tik degėsiai, tai 
pašaukė saviškius ir rodyda
mas į degėsius paaiškino kokį 
gerą jis jiems padarė, išgelbė
jo nuo galimo prakeikimo.

Gulįs ant mirties patalo mi
lijonierius savo gyvenime bu
vo matęs, kaip turtuolių vai
kai, paveldėję krūvas pinigų, 
dykinėjo, ištvirkavo ir niekais 
nuėjo. Minėtasai rusas mili
jonierius įsitikino, jog neuž
dirbti pinigai yra greičiau pra
keikimu, o ne laimės šaltiniu. 
Ne piniguose, ne turtuose lai
mė, bet turtas žymią dalį lai
mės sudaro. Kad turtas tą ro
lę atliktų, tai jis turi būt pa
ties teisingai ingytas. Neuž
dirbtas turtas tik nelaimes te
suteikia.

Žmogų ištvirkina netik mi
lijoniniai, bet ir mažesni pali
kinai. Lai skaitytojas paban
do atsiminti iš sau pažįstamų 
žmonių Amerike ar Lietuvoje, 
kurie gavę ne milijoninius, 
bet šiaip gerus palikimus ir 
nuėjo niekais. Retas nežinos 
tokių pavyzdžių. Todėl, skai
tytojau, jei tau pavyko sutau
pyti šiek tiek pinigų, tai dėl 
gerovės savo vaikų brolių, 
seserų, giminių neužrašyk 
jiems nei cento. Žinoma ne
pilnamečiams vaikams arba 
mokslus einantiems, tai rei
kia — čia reikia turėti ome- 
nėje jau suaugusius vaikus.

Atskiri asmenys palikimų, 
neuždirbtų turtų nebrangina.

Savo turtus reikia palikti 
mokslo įstaigoms, knygynams, 
prieglaudoms, neturtingų mo
ksleivių sušelpimui. Dabar 
Lietuvoje yra tūkstančiai rei
kalų, kuriems palikimai tik- 
tų- Lietuvos seminarijos.ir ki
tos mokslo įstaigos vargsta, 
ligoninės neaprūpintos, šimtai

ta, jaunikaičiams mokslus ei
ti nėra iš ko, knygynų nėra, 
arba esantieji yra biedni. Ši
tiems ir šimtams kitų reikalų 
kiekvienas paaukuotas doleris 
neš naudų lietuvių tautai ir au- 
kuotojas ras gausų atlyginimų 
anapus grabo. Ir iš antros pu
sės, tie kurie savo turtus pa
lieka broliams, seserims ir ki
tokiems giminaičiams išgulin
tiems užsidirbti ir tie, kurie iš- 
laidžiauja laidotuvėse, pirk
dami brangius karstus, gė
lių, net beną samdydami, 
daug automobilių ir daro kito
kias beprotiškas išlaidas ši
tais laikais kada mūsų 
reikalauja tiek aukų, 
sunkiai atsakys prieš 
ščiausįjį.

Tautininkai turi L. Nepri- 
gulmybės Fondą. Vardas gan 
geras ir kiekvienas spėja jau 
iš vardo, kad aukos jin įplau
kiančios turėtų eiti Lietuvos 
Neprigulmybės reikalams. 
Tautininkai, rinkdami tan 
fondan aukas be abejonės ne 
kitaip žmonėms sako. Bet da
ro ką kitką. Be abejonės au- 
kuotojai nežino keno neprigul- 
mybę savo aukomis paremia. 
Gi jie turėtų tai žinoti. L. Ne
prigulmybės Fondo aukas su
valgo “Sandara”, kaip to lai
kraščio administratorius ir 
Sandaros sekretorius rodo. 
“Sandaroj” num. 29 paduota 
“ ‘Sandaros’ administr. ir sek
retoriaus atskaita” už birželį 
ir liepos mėnesius. Prie tos 
atskaitos įplaukų priskaitoma 
ir L. N. Fondo aukos. Per bir
želį tų aukų įplaukė L. N. Fon
dan $195.15, o per liepą $251.- 
65. .

Aukotojai į L. Neprigulmy
bės Fondą težino, kas su jų 
aukomis darosi.

Tautininkai neužsičiaupia 
šūkavę prieš Tautos Fondą. 
Jiems talkon ^Tautės Fondą 
akėti atėjo ir Vileišis, Lietu
vos Valstybes Atstovas Ame
rikoje. Tautininkai ir socija
listai šmeižia Tautos Fondą, 
manydami paslėpsią nuo žmo
nių suliejimą L. Neprigulmy
bės Fondo su Sandaros iždu, o 
socijalistai neišdavimą pride
ramų atskaitų iš L. Šelpimo 
Fondo. Tuo tarpu Vileišis, 
Lietuvos Valstybės Atstovas 
Amerikoje, priekabių teranda 
tik prie Tautos Fondo.

Tautos Fondo priešininkų 
šauksmas yra lygus vagies 
šauksmui: “Laikykite vagį”.
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PAMAZGOS ANT 
LIETUVIŲ.

Lietuvos priešininkai
kuomet nesigailėjo pamazgų 
pilti ant mūsų. Gerai progai 
pasitaikius jų gausiau atsiran
da. Sekretoriaus Colby’o no
ta davė progos Lietuvos prie- 
šininkama paleisti melų apie 
lietuvius ir- kitas nuo Rusijos 
atskilusias tautas. Biaurus raš
tas išėjo iš po plunksnos auto
riaus, iš kurio to visai nesiti
kėta. John Spargo, žymus A- 
merikos socijalistas rašytojas, 
po Colby’o notos parašė ma
tyt, tą, ką jam kerenskinis ru
sas “podšeptal”. John Spar
go nota dėl nedalinimo Rusi
jos atsigerėti negali. Jo straip
snis buvo New Yorko Evening 
Post’e ir pakartotas Bostono 
Transcript’e.^' Girdi Rusijos 
tautų atbudimas, tai vokiečių 
darbas. Girdi prieš desėtką 
ar tiek metų prieš karą “pan- • 
germaniški imperialistai ir mi- 
litaristai daug leido pinigų ir 
dėjo pastangų tautiniems ju- 
dėjirųams > kelti parubežinėse 
provincijose savo didelio sla
viško kaimyno rytuose”. Ki
toj vietoj rašo: “Drąsiai ga
lima tvirtinti-, kad Įnilžiniška 
didžiuma latvių, estų, lietu
vių, besarabų, gruzinų, armė
nų, ir tatarų su savo atsako- 
mingais veikėjais ir vadais to
li gražu nesijaus .‘apgautais’ 
prez. Wilsono, o sveikins no
tą Italijai su tuo pat stipriu pa
sitenkinimu, su kokiu sveiki
na Didžiosios Rusijos didieji 
patriotai”.

Savo žodžiams patvirtinti 
primena Rusijos tautų seimą 
Maskvoje rugpj. m. 1917, kur 
jų atstovų išsireikšta už auto
nomiją po Rusija. Primena
ma, kad nuo lietuvių Yar- 
nushkevitch kalbėdamas pasa
kė, kad lietuviai stovį už au
tonomiją po Rusija.

The Outlook’e rugpj. 18 d. lai
doje besąs straipsnis “The 
Sacred Snakes of Lithuania”, 
parašytas Maria Moravskv. 
Išvedama, kad lietuviai tebė
ra žalčių garbintojai, o lenkai 
jų švietėjai.

Tai tik du pavyzdžiu. • 
Ar tylėsime, kuomet lietu

viai teršiami.
Tautos Fondas, yra gausiai 

išleidęs Lietuvos publikacijai 
ir jos reikalų gynimui. L. Mi
sijai atvykus tikėtasi, kad pub
likacija dar pagerės. Bet Vi- slmc, «u 
leišiui, Lietuvos Valstybės at-1 lietuvius didinsis.

Lietuvos Kariškio
stovui Amerike,' ne tas rūpė
jo. Jis išsikasė tranšėją, pa
sidarė frontą ir stojo talkon 
tautininkams ir socijalistams 
atakavime katalikiškos visuo
menės ir ypač Tautos Fondo. į 

Nesitikėkime nei dabar, kad I 
L. Misija ką nors veiktų lietu- Į 
vių publikacijos reikale,* lietu
vių vardo gynime. Federaci
jos ir didžiųjų katalikiškųjų 
organizacijų seimai čia pat.. 
Federacijos sekretorijatas nuo Į 
šio seimo turėtų būti praplės- į 
tas ir turėtų tapti taip-gi In- 
formaęijos Biuru. Biuras ir 
užsiimtų publikacija ir atsaki
nėjimu į • neteisingus straips
nius ir laikraščiams ir auto
riams. Jei atsakymas yra 
svarbus ir dykai jo netalpin
tų', tai reikėtų už tai ir pamo
kėti. Jei kontrakcijos nedary
sime, tai “snake stori es” apie

ST. LOUIS, MO.
Vietos raudonieji išgirdę, kad 

L. L. Paskolos bonų stotis rengia 
prakalbas, tai kad pakenkti, su
rengė pirmiau vieną dieną savo 
prakalbas. Paparastai ant jų 
prakalbų apart jų pačių niekas 
neina. Taip ir ant šių susirinko 
vien tik raudonieji. Blevyzgeto- 
jas, liepė nepirkti bonų, nes girdi 
Lietuvą valdysią bolševikai, o jie 
pinigų už bonus negrąžiną. “Mat 
bolševikai netik ka niekam nieko 
neduoda bet dar atima.” Sakė 

‘girdi kurie jau pirko tai tų pini
gai netik prapuolė, bet dar busią 
jiems bėda,. Dar plūdo ant ku
nigų ir šiaip dorų žmonių, gerų 
tėvynainių, kurie trokšta tėvyniai 
laisvės. Bolševikėlis S. B. ka 
tik sutikęs atkalbinėja nuo bonų 
pirkimo, sakydamas, kad Lietu
vą valdysią vieni bolševikai ir 
netik ką pinigų negrąžinsią, bet 
dar tuos, kurie pirkę nužudysią. 
Tai matote kokią laisvę ir gerovę 
darbininkams rengia bolševikai. 
Ikšiol ir ir kapitalistiškos ir~ ca
riškos valdžios tik žudydavę di
delius prasižengėlius, o bolševikai 
žudysią darbininkus ir už bonų 
pirkimą.

Gerb. St. Louis’o lietuviai, ku
rie pirkote bonus ir dar žadate 
pirkti netik nenusigąskite ir ne
klausykite tų išgamų, bet maty
dami prie ko bolševikai varosi su 
didesniu uolumu veikite, kad Lie- 

’ tuva būtų liuosa nuo bolševikų.
Nepavyko prakalbos.

Vietos Paskolos stotis rengė 
prakalbas, Al. Raokui, bet nepa
vyko, nes kalbėtojas neatvažiavo. 
Tai atsitiko per pačių rengėjų 
klaidas. Daug žmonių buvo su
viliota.

CLEVELAND, OHIO
Šiuomi kreipiuosi, kad tarp 

Ohio ir Mich valst. LDS 4-to ap
skričio suvažiavimo atsirado ne
aiškumų kaslink nutarimų, buvu
sių “Darb.” 2-ram nutarime, kur 
yra pageidaujama, kad “Darbi
ninkas” daugiau rūpintųsi darbi
ninkų reikalais ir tt. Turi būt 
pridėta: “vienbalsiai nutarta.” 
Taip-gi 3-me ir 4-me nutarime 
taip pat kad būtų: “vienbalsiai 
nutarta.”- Taip-gi 11-me nuta
rime nors yra pažymėta, kad lai
kas paskirtie pavesta apskričio 
valdybai, bet reikalauja, kad pa
rėjus reikalui būtų galima su
šaukti extra susirinkimas.

Taip-gi randasi 2 klaidos kas
link šių metų apskričio valdybos 
pavardžių. Vietoje kur yra pa
dėt* apskričio raštininkė V. Ta- 
mošaitė, turi btt V. Janušaitė. 
Taip-gi kasos globėjas kur yra S. 
Valinčius, turi būt S. Valentas.

Su pagarba,
M. V. Ardzijauskas.

NELAIMINGAS.
Krištolinis upės vandenėlis priėmė jį į sa

vo gelmes, užliūliavo jį savo vilnimi; priglau
dė savo smėliniame dugne pasaulio varguolį... 
Neliko kentėtojo, kuris kitiems įkirus buvo ir 
sau vietos nerado ant šios žemės; tik vandens 
ratai nuėję į šalis, kaip jis jau visiškai pasi
nėrė, liudijo kad čia buvo žingsnis į vaizduo
jamą laimę, bet ir jie greit išnyko, tik van
dens lelija prie kranto pražydusi nuo bangos su
judėjo ir pasilenkus įsėmė į žiedą krištolinio 
vandens lašą, kuris buvo vienintelė ašara iš
lieta už vargšą radusį prieglaudą gilumoj van
denėlio—ji sužibėjo saulutėj ir tuoj nusirito. 
Aprimo platus vandenėlis, naują auką gavęs o 
lelija vėl susiramino džiaugdamosi prie jos ko
jų rado poilsį galva pasaulio valdovo-žmogaus 
nebeišlaikiusio gyvenimo kovos. Skaidrus van
denėlis parodo dugne bestyrantį skenduolį taip 
ramiai gulintį, su tokia veido', jau vandens į- 
veikto2 išraiška kad ji. vandeninė lelija gaili
si žmogaus; jo nelaimingos dalies... Turbūt 
tik ji viena jo gailisi ir ji viena stebėsis gražią, 
mėnesieną naktį juo; ji savo šešėliu nuo mėne
sio glostys jo veidą. Ji gailisi žmogaus sava.- 
noriai pertraukusio sunkaus gyvenimo siūlą, 
žmonės... , •

VELI NEDAINUOSIU...
(Paaukauja A. Ba-liui)

Kų liūdnai dainuoti; veli nedainuosiu; 
Suspaudė man širdį vieni sopuliai...
Ar padės jei draugui vargus ąpdejuosiu.— 
Ne jiems mano skausmus atjausti giliai.

Jau giedrių svajonhj oru nebkvėpuosiu, 
Nešvies jau pirmykštės vilties spinduliai — 
— Ką liūdnai dainuoti, veli nedainuosiu; 
Suspaudė man širdį vieni sopuliai...
Gurkliškiai, 16.X.14.

♦
• »

Gailiai verkė mergužėlė 
Kaip karužėn jojo*
Josios jaunas bernužėlis — 
Už tėvynę stojo.

Tykus buvo vakarėlis, 
Ją skausmai kamavo, 
Josios jaunas bernužėlis 
Tėviškę vadavo... _

Ir sudiegė mergužėlei 
Skausmas į širdelę
Ir paguldė bernužėlis ',
Jaunąją galvelę... \

Gailiai verkė mergužėlė, 
X Ašaros ridėjo,

Jau nebgyvas bernužėlis 
Pamiškėj gulėjo...

Veik, armija. 19-2-20.
Vargo Poetą.

TEGUL...
Tegul aš krutėsiu per dienas, naktis, 
O sielvartai maistu kasdieniniu liks. — 
Tegul nuo sunkybiij netvertų širdis, 
Tegul ir linksmybė prieš manę išnyks

Tegul nuožmi audra siautosis ir staugs, 
Bet nusiminimo iš man nesulauks...

Tegul ir saulužė ant dangaus užtems, 
Tegul ir menulis ilgai netekės, 
Tegul mano priešai ir nelaimės lems 
Ir klaidys man kelį galybė nakties —

Tegul ir spindulio blaivaus pavydės, 
Vienok mano žvaigždė nuolata žibės.

Tegul ir apleistų draugai mylimi, 
Tegul jie ir minčių mano nesuprast,
Į man, nežiūrėtų blaiva akimi — 
Tegul nei paguodos jau širdis nerast,

Bet ir tarp galingų tamsybių nakties — > 
Idealo žvaigždė viliodama švies...

Gurkliškiai, 20.X.14.

BRIDGEPORT, CONN.

Kas pavis!
LDS 39 kuopa ateinančiam su

sirinkimui jau turės gatavą klu
bą, kur bus-bolinė, knygynas ir 
informacijos biuras. Prieg tam 
galima bus gaut saldžių gėrimų. 
Praeitą susirinkimą išrinkta ko
misija, kuri ves .visą darbą. Ton 
kamisijon inėjo ir mūsų klebonas 
kun A. M. Pankus. Taip-gi iš
rinko du atstovus į LDS Seimą, 
Norkevičių ir Kleboną. Ant 
pereito susirinkimo atsilankė Šv. 
Jurgio choro nariai užprašydami 
mūsų kuopą dalyvauti išvažiavi
mo. Vienbalsiai nutarta dalyvauk 

39 ku. Pirmininkas.

BALTIMORE, MD. 
Tautos Fondo susirinkimas.

Rugpj. 22 d. buvo . laikytas 
prieš šeiminis T. F. susirinkimas. 
Nariai skaitlingai susirinko. Iš
rinktas atstovas į Federacijos 
Kongresą ir taip .gi sustatyta vi
sa eilė stambių inešimų. Kalbė
tasi apie reikalus T. F. visiems į 

pasielgi- 
Pasirodo, 
veikimas, 
čia Ame-

ROCKFORD, ILL.
Pas mus atsirado nezaležninkas 

žmonių mulkintojas J. Jesinskis. 
Eina kalbos, kad jis esąs keno 
ieškomas. Jei taip ištikro yra, 
tai težino, kad jis šia. Jis ban
do gerus žmones apteršti dirbtu
vėse. Pasiėmęs du savo pasekė
ju landė po dirbtuves prašyda
mos bosus pavaryti ‘lietuvius iš 
darbo. Bet bosai turi išminties, 
kad matyti tų mulkintojų besme- 
genystę.

Jei kas turėtu ką pranešti apie 
adresu: Vardan Teisybės 1527
West St., Rockford, UI.

Brandus drauge, Juozai!
Atsiprašau, drauge, kad aš 

taip ilgai tamstai nerašiau. Mat, 
susidėjo tokios aplinkybės, ypač 
darbo gausumas, kad ir pamiršau 
tamstą. Dabar, šiandien lyg ko
kiu akstinu—dygliu paskatintas, 
vėl rašau. Šiandien gavau iš sa
vo sesutės Marijonos laišką, ku
riame ji man rašo, kad toje ahy- 
mirkoje, jai berašant laišką, ma
mutė pamešusi iš Pajūrio visą 
krepšį įvairių siuiftinių, o tarp jų 
“Darbininko” 8 egz., “Draugo” 
6 egz., “Garso” Tegz ir Mokslei
vio laikraštį, visi su tamstos pa
vardės užrašu. Labai gaila, kad 
jų neturiu dabar prieš akis. Bet, 
matytis, kad tamsta man juos pri
siuntė!, kaipo skaitymo mylėtojui. 
Todėl laikau sau reikalingų, jau
nų dienų, tarti širdingai dėkui. 
Tuo pačiu sykiu tamstą sveikinu 
ir bučiuoju, velydamos ko tik- 
tamsta savo laimei reikalauji!.

Aš-gi dabar atsidūriau Žemaiti
jos centre — Telšiuose, vasaros

mintis atėjo ir Vileišio 
mas kas link T. F. 
kad J. Vileišio visas 
kaipo Lietuvos atstovo, 
riko j pridarė daugiau blogo, ne
gu gero dėl Lietuvos. Todėl T. 
Fondo 6-tas skyrius paduoda įne- 

Įšimą į Federacijos Kongresą ku- mokytojų kursuose, kuriose moki
ns atstovaus visą .katalikiškąją naši 125 mokytojai ir mokytojos 
visuomenę, kad griežtai pareika- iš šių Žemaitijos apskričių: Tau- 
lautų iš Lietuvos Valdžios atsiim- ragės, Telšių ir Kretingos. Moks

las kuriose prasidėjo birželio 22 
d. baigsis rrugpiučio 20 d.. Tai
gi apie du mėnesiu jie tęsis. 
Mokslas kursuose liečia daugiau
sia apie vaikų mokymą pradeda
mojoj liaudies mokykloj, kuris pas 
mus vadinamas “metode”. Mo
kinama ir kitokių dalykų. Pa
mokų sąvaites yra apie 33 ir be 
to, 6 pamokos vadinamos “peda
goginės praktikos” pamokos, ku
rias paeiliui laiko kiekrienas kur
šininkas—mokytojas arba mokyto
ja. Kadangi esamieji dabar mo
kytojai nėra išėję tam tikros mo
kytojų mokyklas arba seminari
jas, tai valdžia, nerėdama pakelti 
pradedamąją mokyklą į augštes- 
nį laiptą ir įsteigė įvairiuse Lie- 
tusvos vietose vasaros 2 mėnesiij 
mokytojų kursu. Kursų gale 
bus kiekvienam mokytam arba 
praeitam dalykui kvotimai arba 
ėgzaminai, po kurių bus išduoti 
pareiškimai išlaikyto dhlyko. Ne
išlaikęs ko, kitą metą lanko kur
sus arba namie mokinasi ir prie 
seminarijos mokytojams laiko eg
zaminus.

Dabar apie naujienas. Praė
jusią sąvaitę lietuviai užėmė Vil
niaus miestą. Gyventojai priė
mė kariuomenę su dideliu džiaugs 
mu, barstydami gėles ir iš šaukda 
mi “Valio-” Lenkai lietuvių ir 
bolševikų mušami, vejami, be 
tvarkėj traukiasi. Galima saky
ti, už keliolikos dienų Lietuvi*4 
bus Gardine, o Lietuvoje nebebus 
nei vieno lenko kareivio.

Truputį anksčiau, lietuviai sv 
bolševikais pasirašę po taikos de 
rybos raštu, išrišę visus savo vals 
tybių opiausius, abeju jungiau 
čius klausimus. Lietuviai ir ru
sai taika patenkinti.

Lietuvos atstovai dalyvauja 
dvejose labai svarbiose konferen
cijose: Spa* mieste ir Pabalti- 
joj.

Prieš Vilniaus evakuotę (ap
leidimą) lenkai pripažino Lietu
vos Seimą ir laikiną valdžią de 
fakto (toliau, tur-būt, pripažins ir 
de jure). Ir taip kasdieną nauji 
svarbus politikos įvykiai darosi 
Lietuvoje, ne tik jos garbę bet ir 
galę keldami. Taigi drąsiai svei
kinu, draugą, su kas kartą au
gančia,, stiprėjančia, Lietuvos vals
tybe, kuri jau visa bus nou prie
šo atvaduota ir laisva.

-

su tuo džiaugsmu visus savo drau
gus, kurie dirbo ir tebedirba sa
vo Tėvynės Lietuvos naudai, pirk
dami Laisvės Paskolos Bonus, ar 
kaip kitaip jos reikalui dirbdami 
Nerandu žodžių padėkos išreiški
mui savo broliams lietuviams a- 
merikieeiams už jų darbą Tėvy
nės laikuose.

Kadangi jau ištisas mėnuo, kai 
gyvenu Telšiuose, tai nieko nebe
žinau, kas berašoma Amerikos 
laikraščiuose. Tik parvykęs na
mo viską sužinosiu.

Baigdamas, dar kartą dėkui už 
siuntinį. Aš pasistengsiu ir tams
tai į Ameriką nusiųsti keletą egz. 
įvairių Lietuvos laikraščių dienų.

Drauge, rašyk laiškus į Joman
tus, Šilalės paštas, Tauragės apsk. 
Ten juos gausiu.

Belaukdamas atsakymo pasilie
ku su pagarba,

Juozas Stragauskas.

TRYS TŪKSTANČIAI 
NEUŽIMTŲ VIETŲ

Apšvietimo Biuro mokyklos, 
bordo tarnavimo skyriaus dar
bas buvo pertrauktas. Kon
gresas neįstengė jos užlaiky
mui paskirti pinigišką pagel- 
bą.

Pabaigoje fiskališkų metų 
baigiant birželio 30 d. 1920 m. 
apie trys tūkstančiai reikala
vimų, dėl mokintojų, nuo ap
švietimo biurų per visas Suv. 
Valstijas, buvo neatsakyti ir 
neišpildyti.

GERESNĖS ALGOS 
MOKINTOJAMS.

Mūsų viešų mokyklų mokin
tojai tai svarbiausi žmonių 
tarnai. Nuo jų priklauso vi
suomeniška gerovė. Į juos su
rišta tautos laimė, gerovė, sti
prumas ir saugumas. Bet jų 
algos neganėtinos. Mokėkime 
jiems algas sulig jų pareigų, 
atsakomybių ir darbo vertybę. 
— Jonas M. Evans.

Sveikinu

■■

DETROIT LIETUVIŲ R. K. SVETAINĖ
Šią svetainę stato Detroito Lietuvių R. K. Sąjun

ga. Svetainės didumas bus vietos dėl 500 sėdynių. Sve
tainė stovės ant kampo Dix Avė. ir 25-tos gatvės ant 
West Sidė, prieš pat busimos naująs šv. Antano bažny
čios lotus. Pienus sudarė ir statymo priežiūros lietuvis 
inžiniemus ponas Matas Žaldokas, iš Chicagos.

Svetainė kaštuos apie $75,000.00. Kapitalas susi
dės iš parduodamų serų. Vienas Šeras po 10 dol. Šerų 
galima pirkti, kreipiantis pas Sąjungos ■

Sekr. LEONAS VINALIS,
764 — 25th Street,

Detroit, Mich. r /
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Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

nuosavus namas ir ofisas

DEVELOPMENT
C0RP0RAI10N,

UŽEIGOS NAMASDETROIT’ MICHIGAN NEW YORK, N. Y

Korporacijos ofisas

M. CURLANIS,

WILMINGTON, DĖL.

pristato greičiausiai pinigus į Lietuvą, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau 
turi leidiipą Lietuvos valdžios pinigus 
persiuntimui.

garantuoja visiems už siųstus per ją. į 
Lietuvą pinigus.

Tuojaus wsi kreipkitės persiuntime pinigų, 
o vieną kartą gavę patarnavimą—visuomet 
jo pas mus ieškosite.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

P-NAS F. G. KATEIVA, 
Kuris yra dabar ingaliotas 
kaipo už didžiausi managerį 
ant lietuviškų kolonijų par
davinėjimui Morrison Cor- 
poration šėrų, kuris į trum
pą laiką atsilankys į Bos
tono apielinkes.

Platesnis Paaiškinimas Argu 
mentą Visų Tautų Ti

kėjimo.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS

Dabar automobilių yra dešimt 
kartų daugiau, negu 1911 m.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.

Mūsų apšviestame amžyje 
randasi žmonių taip nesąmo
nių, kurie beabejodami priei
na net prie tokio laipsnio, jog 
išsireiškia netikusiuose laikra
ščiuose, būk kunigai savo nau
dai išgalvojo tikėjimą.

Nei tiek jiems neateina gal
von, kas yra pirmesnis ar ku
nigas ar Dievas. Jeigu nieks 
niekad nebūtų turėjęs jokios 
žinios kad yra Dievas, tai iš 
kur būtų atsiradusi žinia ku
nigo?

Yra, ir visuomet būta visa
tinis tikėjimas, kad egzistuo
ja Dieviška Galybė kuri valdo 
pasaulį. Tas tikėjimas į kokią 
nors Dievišką Galybę visais 
amžiais ir pas visas tautas ne
žiūrint į jų labai skirtinus pa
pročius, išsilavinimus, ir ide
alus. Tos tiesos patikrinimui 
randasi veikalai plačiai paliū- 
dinanti senovės autorių ir nau
jos gadynės etnologų (etnoJo-

SO. BOSTON, MASS.
Telephone S. B. 1061.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES

pasiunčia daugiausia auksimj už dole 
ra

vėdama prityrusių bankierių 
Tamstos padėkite savo pinigus |

JFranklin JUitk

sivaizdinimas”. Bet juos ma
tome ir girdime bumojančius, 
tai turime su Ciceronu Stab
meldžiu filozopu atsiliepti į 
juos: “Nihil ėst tam stultum, 
quod non dicatur ab aliąuo 
plrilosopho”—nieko nėra kvai-

Jnms atnešti; didelius uždarbius? Tai 
bukite nariu prie kompanijos, kuri iš
dirba visokias mašinas dėl taisymo vi
sokiu automobilių labai lengvu būda 
ir į trumpų laikų, kur pirmiaus imda
vo dešimtį valandų ir daugiau, dabar 
tų darbų galima atlikti per tris ir ke
turias valandas.

Tai pridėjęs kelius dolerius prie ši
tos kompanijos, galėsi uždirbti dide
lius pinigus. Dabar toji kompanija 
parduoda paskolos šėras, už kuriuos 
pinigus mokės aštuntų nuošimtį. Taip
gi pirkdamas paskolos Serus už žėd- 
nų šėrų gausite pusę šėro pilnos na
rystės, kurie į trumpų laikų galės at-, 
nešti dideliausius uždarbius. Dabar 
dar tie paskolos šėrai yra galima gau
ti už labai pigių prekę. Jie į trumpų 
laikų pabrangs. Dabar jie yra tiktai 
po $12.50 už šėrų.

Jeigu norite pagerinti savo ateitį, 
tai privalote leisti savo pinigus į dar
bų, kuris jums gali atnešti gerų pelnų, 
kad jie dirbtų sykiu su jurais. Nei vie
nas neliko turtingu iš vieno darbo, bet 
tiktai leisdami savo pinigų į darbų 
kur jiems kiti uždirba už jų pinigus.

Jeigu norite prisidėti $25. arba dau- 
gtaus, tai rašykite šiandien dėl jums 
naudingų informacijų, kurios bus jums 
suteiktos visai dykai, per laiškų arba 
ypatiškai, tai prisiųskite savo vardų 
su antrašu ir kaip musų manageris 
bus jūsų apielinkėje ,tai jis jums iš
aiškins viskų ypatiškai. P-nas Katei- 
va į trumpų laikų atsilankys į Bostono 
apielinkes.

Rašykite šiandien pas:
MORRISON CORPORATION

F. G. Kateiva, Mgr.
1118 E. Moyamensing Avė., 

Philadelphia, Pa.

imaginatio), arba tvirtina būk 
kitame kokiame planete tiesu
sis bruožas (linija) tarp dvie
jų tašką (punktas) gali būti 
netrumpiausias. Tai dabar ma
tome, prie kokią svajonią 
priveda žmogų mokslas be jo
kio pagrindo! Jeigu nieks dau
giau neegzistuotą tiktai virš- 
minėtą svajotoją “įsivaizdi- 
nimai”, tai kiekvienas asmuo 
žiūrėdamas į kitą asmenį turė
tą sakyti:: “Tavęs nėra, tiktai 
mano įsivaizdinimas”; tai mes 
risi tikintieji turime sakyti: 
“Nėra nei tokią svajotoją pa
saulyje, tiktai mūsą toksai į-

Mokslo tikslas, kaip jau 
matėme, yra suvaržytas vien 
kaslink regiamojo pasaulio; 
mechanizmo (sudėjimo ir ju
dėjimo). Jo tikslas yra vien 
stengtis parodyti kokiu būdu 
iš vieno judėjimo darosi kitas 
judėjimas. Bet kokiu būdu 
prasidėjo pasaulis, ir kokiu 
būdu prasidėjo ir prasideda 
kiekvienas judėjimas — tie 
klausimai tai praviršina moks
lo tikslą ir jo užduotį. Moks
lininkas arba mokinys tai kai
po anas žmogus kuris tirinė- 
ja laikrodžio darbą atliktąjį, ir 
stengiasi parodyti kaip vienas 
ratelis (tekinėlis) varo kitą 
ratelį, bet nesiteirauja arba 
neieško rankos kuri yra pada
riusi tą laikrodį, ir neklausi
nėja kur randasi tas protas ku
ris pirmutinis išgalvojo pada
ryti laikrodį. Negana to, be- 
tirinėjant gamtą daug dalyką 
mums pasirodo vienaip, tikrai 
randasi kitaip, mums besku- 
binant parodyti savo naujas 
išvadas visuomet esti didis pa
vojus padaryti klaidą, kartais 
net labai didę, nes gamtos prie
žastys ir ją veikmės yra labai 
neaiškios, susinarpliojusios, o 
nėra vietos klaidai protavime 
kuris visuomet yra visatinas 
tikėjimo į Dievą. Tasai tikėji
mas yra gana aiškus, o tas 
mentais labai aiškiais ir su
prantamais kurią nieks ne
įstengė nei neįstengia sugriau
ti, būtent, “Pasaulio surėdy
mas yra gana aiškius, o tas 
surėdymas aiškiai priparodo 
Surėdytoj^”; pasaulis yra ne
gyvas daiktas; jis pats negali 
pasakyti iš kur jis atsirado; 
turėjo būti pagamintas Esimo 
atskiro nuo savęs”. Taigi įsi
gilinti gamtos tirinėjime be jo
kio pagrindo, tai yra aiškiau- 
sis pavojus praradimo tikėji
mo į Dievą, bet tam kas įsi
gilina tirinėjime gamtos sto
vėdamas ant tvirto pagrindo 
tikėjimo, juo giliau tirinėja 
juo tvirčiau sustiprina tikėji
me. Anot šv. Augustino, 
“mokslas prabėgant paragau
jamas visus nušalina nuo Die
vo, bet mokslas iš pat dugno 
semiamas visus traukia artyn 
prie Dievo”.

(2) Užmetimas: “Tikėjimas 
neturi vertės, nes vieni sako 
būk yra tiktai vienas Dievas, 
o kiti sako yra ją daugiau”. 
Atsakymas: “kas-link to šal
tinio, kad iš visatino žmonijos 
tikėjimo į Dievą, mums visai 
nereikia žiūrėti ar visi žmonės 
tiki į vieną Dievą, ar kiti tiki 
į daugybę dievą, užtenka kad 
visi sutinka tik tame kad yra 
Dievas. Nes būdas nurodymo 
kad yra Dievas yra labai ties
mukas (pimpi ex)- ir lengvas, 
užtai visi sutinka. O būdas nu
rodymo kad Dievas yra tik vie
nas. tai yra painus, užtai ran
dasi klaidą kaslink Dievo pri
gimties. Ir tai bus aiškiaus iš
gvildenta toliaus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

pagelbsti išgauti pasportus ir parūpi
na laivakortes; atkeliavusiems į New 
Yorką keleiviams kogeriausiai juos 
priima ir palydi į laivą.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

tiek išmoka auksinų kiek siuntoje nu 
■perka ir neatskaito Lietuvoje siun
timo kaštus.

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ > r ......

padirba visokius rajentalius raštus; 
padaro “dovernastis” ir kitokius do
kumentus.

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ

pagelbsti pasipirkti įvairių šalių pini
gu ... .............
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LDS 1-MOS KUOPOS SUSIRIN
KIMAS.

Utarninke, rugpj. 24 d. LDS 
name buvo LDS • 1-mos kuopos 
susirinkimas.. Prisirašė prie kp. 
.garbingi nauji nariai adv. Kali
nauskas, Dr. Landžius ir Tarnas 
Šeimis. Nutarta kuopos vardu 
vykti į* Naujosios Anglijos Mote
rų Sąjungos kuopų apskričio pik
niką rugsėjo 5d. Montello, Mass.

Balsuota klausime dėl streikie
rių fondo pagal ankietos LDS 
centro paduotos. Išrinkta Jo
nas Petrauskas ir Zigmas Klapa- 
tauskas delegatais į LDS Seimą. 
Kuopos valdyba įgaliota duoti de
legato įgaliojimus tiems kuopos 
nariams, kurie sutiks vykti 
lėšomis.

PRANEŠIMAS

I E-It -

savo

Rep,

Gaunam daug laiškų nuo 
Sąjungos kuopų arba atskirų y- 
patų klausiant su kuo yra galima 
prisidėt prie išvažiavimo M. S. 
apskr. , kuris įvyks 5 d. rugsėjo 
(September).

Brangios sesutės sąjungietės, 
kas tik kuo galite ir iš manote, 
tuo prisidėkite. Labai būtų pa
geidaujama, kad Sąjungietės kai
po vienos iš puikiaussių šeiminin
kių prisivežtų kokių sočių valgi- 
mėlių ir skanių gėrimėlių.

Gal atsiras tokia garbės kuopa 
arba susidarę kelios šeimininkės 
ir sutaisytu stalą visokių valgių 
ir gėrimų. Toms bus duodama 
puikiausias stalas, tik turėtų pra
nešti rengimo komisijai iš anksto, 
kad žinotu kiek stalų bus ir ko
kių kolionijų.
visas prie darbo, nes laikas labai 
trumpas. Kas link žaislų tai 
bus visokių Visi Naujosios Angį, 
chorai pasižadėjo dalyvauti To
lus bus išvažiavimas kokio da 
niekad nėra buvę, nes gaunom iš 
visur pasižadėjimus. Visi va
žiuoja. O iš So. Bostono kokie 
15 trokų.

Užkviestimo ir garsinimo
Komisija.

Mot.

Dar kviečiame

“KATALIKŲ” BANKAI.

Kai Bostone valdžia uždarė 
Hanover Trust Co. ir Polish In- 
dustrial Ass’n, kurių prezidentu 
buvo lenkas Chmelinski, tai “Ke
leivis” parašė, kad tai buvo ka
talikiški bankai. Girdi Cmielins- 
ki yra kun. brolis. “Keleivio” 
nuoseklumu, ir “Naujienos” tu
rėtų būti katalikiškas laikraštis, 
nes jų redaktorius Grigaitis yra 
kunigo prolis.

Chmielinskio, uždaryto banko

prezidento, katalikystę ’ vargu 
daug kuo skiriasi nuo uKeleivio” 
Maikio. Bent jis yra atsiliepęs 
apie popežių taip, kaip pritiktų 
tik Maiklui. Chmielinskio kanka 
uždaryta dėlto, kad turėjo bizniš- 
kus santikius su garsiuoju Ponzi. 
Gi Ponzi yra socijalistas. Jis 
Bostono Kivanis Kliube laike ban- 
kieto pasakė: “Gentlemen, I am 
a man of the people. The days 
of the aristoerat are over. I am 
a kind of a socialist. I vvant to 
make the poor people rich.”

Tesididžiuoja dabar “Keleivis” 
ir visi socijalistai su savo “drau
gu” Ponzi, kurs suėdė biedniems 
darbininkams kelis milijonus do
lerių.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ.

Gerai žinomas Dr. H. C. Per
kins kuris pirmiajas gyveno po 
numeriu 224 E gatvės, persikėlė 
į naują vietą 556 Broadway.

Dr. Perkins turi daugel pažys
tamų tarp vietinių lietuvių.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ 
BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA.

Liepos mėnesio pajamos.

Detroit, Mich. L. P. Z. ...............44.50
Elizabeth, N. J................................56.00
Chicago, III. 64 sk. ..t.................57.20
New Britain, Conn........................102.00
Middleboro, Mass. 66 sk ...............10.50
Baltimore, Md..................................90.00
Utica, N. Y....................................... 74.00
Columbus, Ohio, SLRKA. 235 kp. 30.00
Chicago, III. 43 sk. ...................195.36
Philadelphia, Pa. 21 sk................500.00
Cicero, III. 59 sk.......................... 167.21
Wilkes Barre, Pa. L. P. Z............79.65
Spring Valley, Ilk ........................ 16.00
Amsterdam, N. Y. 65 sk. ...........300.00
Trenton, N. J. 55 sk....................... 30.00
Raeine, Wis. 67 sk. ...................... 44.50
Pittsburgh, Pa. 1 sk. ...................210.10
Waterbury, Conn........................    .38.60
Schenectady, N. Y. 142 sk............38.30
New Britain, Conn. L. P. Z. ....45.00
Duųuesne, Pa. 95 sk. ...................... 9.00
Chicago, III. 32 sk. ...................... 31.00
P. Molis, sugrąžino likusius nuo

Byoir, Biuro ...................... ....262.70

Iki
Viso ...............

1 d. liepos yra likę
$2,421.62
24,366.37

Kartu .................. ....$26,787.99

Liepos mėnesio išlaidos.
Sekretoriaus alga už birž. mėn. 150.00 
Kelionės lėšos važinėjant su T.

F. prakalboms ........f..................57.75
Už krasaženklius nuo 8 kovo iki

14 liep........................................... .17.50
Kiti raštinės mažmožiai....................40
Kun. Džiak V. Mironui kelio

nės išlaidos .........  400.00'
T. F. iždo globėjo lėšos, suvaži

nėjimo, peBžiurėti C. Rašt. 
knygas ......................... 32.50

Viso................................... $658.15
Nuo įsteigimo T. F. iki 1 d.

rugpj. pajamų ..................$485,772.52
Nuo įsteigimo T. F. iki 1 d.

rugp. išlaidų .................... .455,060.70

Rugpjūčio 1 d. lieka ..‘..$30,711.82
Geležinio kapitalo .................. 10,409.90
Kun. Laukaičio fonde...............1,916.73
Kitų fondų ..............................$3,810.64

Rugpj. 1 d. T. F. ižde ran
dasi .............................$26,137.27

Liet R. K. R. sekcijos ....4,574.55

Viso labo......................$30,711.82
K. J. Kruiinskas,

T. F. Sekretorius
222 S. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešam kad Moksleivių vakaras 

Cambridge’iui neįvyks dėl svarbių priežasčių. 
Cambridge’iečiai ir kiti, kurie turi tikietus ant 
to vakaro gali atvažiuoti į Bostoną ketverge, 
Rugpjūčio 26 d. 7:30 vai. vakare ir pamatysite 
tą patį teatrą.

KOMISIJA.

ADVOKATAS ATAKAS

F. J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Išdarome sekančius raštus ir dokumentus taip-pat 
dėl vartojimo Amerikoje arba Lietuvoje:

Daviernasčius, Paliudijimus, 
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportų.
Prie pertraukimo giminių Iš Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, įgaliojimą, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktą Lietuvoje turtą,
Parandavojimą turto Lietuvoje, 
Geriausius budus važiavimo l Lietuvą, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiausias ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate -kvieGaml kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap- 

int savo reikalą, kad butų galima jį pilnai apsvarstyti ir nu- 
yti mokestį už patarnavimą. ,
me pllns! prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus Ir tikime kad 
me Juos geriausia atlikti.

1

Su pagarba,
ADVOKATAS F. J. KALIUAUSKAS.

yra PAIEŠKOJIMAI m
Apruokuota, kad šiemet vien 

gumų automobiliams bus išdirbta 
už $1.300.000.000.

Suv. Valstijų turtas siekia 
$300.000.000.000.

SKILVIO VARGINIMAS
Nevirinimas, nemalimas, užkietėji

mas, kepenų neveiklumas, duja skil
vyje ir viduriuose, tindymas, rūgštis 
skilvyj, nešvarus kvapas, apsidengęs 
liežuvis, tulžies sujudinimas, atsirū
gimas maistu,' deginantis judėjimas, 
nesveikata skilvio, griebinantis skaus
mas ir visi nemalimo varginimai leng
vai ir greitai prašalinami ir daugelis 
likosi išgydyti naudodami pastebėtiną 
gyduolę Nuga-Tone. šis vaistas pa
gelbsti padirbti riebų, raudoną krau
ją, drutus ir tvirtus nervus, ir stip
rius vyrus ir moteris. Paskatina noro 
valgymo, daugiaus svarumo daduoda, 
miegojimą pagerina ir jautiesi nauju 
žmogumi. Nuga-Tone pagerina veik
lumą ir maitina gyvasties organus nes 
jisai padirbtas iš aštuonių vertesnių 
gyduolių. Tūkstančiai žmonių naudo
ja ir giria Nuga-Tone. Iškirpk šį pa
skelbimą, nunešk į vaistinyčią, ir gauk 
butelį Nuga-Tone, vartok keletą die
nų ir jei Tamstos nebusite užganėdin
ti, grąžinkite nesunaudotą dalį bute
liuko vaistininkui ir jisai Tamstoms 
sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get 
Nuga-Tone from your jobber or 
from National Labaratory, 537 
So. Dearbom St., Chicago. Ab- 
solutely gnaranteed. Retail price 
$1.00.

BENDROVĖ

BANKIEBIAI

Lietuviams.
Snnr&AMS Pinious Lutuvon

LIETUViy PREKYBOS

i
i

Teisingai Tarnaujame i' 
i!

siunciamk riKisus JuHtuvon :; ' 
doleriais arba auksinais pagal I . 
dienos kursą. . i i

Parduodame Laivakortes i!
< !

Išrūpiname leidimus amerikle- ! i 
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- . ' 
merikon. Ta padarome vietiniams | Į 
Ir kitų miestų lietuviams be at- 1 i 
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova- K 
nas giminėms Lietuvoje. • a 
Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” X 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy- k 

kitę adresu: A

Lithuanian Sales Corp., į I
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass. !'

REIKALAVIMAI.

PARSIDUODA
Mažai vartoti forničial pigiai. Galima 
matyti vakarais, išskyrus panedėliais, 
seerdomis, pėtnyčiomis. Atsišaukit:

M. PALIELIS,
96 West Seventh St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

r TeL So. Boston 2488-
' i

ROKADELL STATYMO
BENDROVĖ.

turi Lietuvių Rokadelles Staty- 
Jei neturi tai

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vai. į dieną jei gali 
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris 
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tą padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadway, - So. Boston, Mass.

REIKALINGA DUONOS 
KINKYMO MAŽINA.

Tuoj reikalinga duonai minkyti var
tota mašina. Pranešti ir didumų. A- 
plė mašiną ir išlygas meldžiu pranešti 
“Darbininko” adresu, o aš iš ten gau
siu.

PARSIDUODA 
Kostumeriška Siuvėjo 

Dirbtuve.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais ir 

išdalins lenkais apgyventa. Norintieji 
pirkti arba dėl platesnių informacijų 
kreipkitės žemiau paduotu antrašu. 
Turiu parduoti į trumpą laiką.

J. Aleksa,

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St, So. Boston, Mass.

PĄIEŠKOJIMAI IŠ LIE
TUVOS 

Per 
Lietuviu Prekybos Bendrovę.

Paieškau savo sunaus Juozo ir duk- 
tės Uršulės Pernaraukkų. Jie patys ar 
kas kitas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: Maleušas Perna- 
rauskis, Kauno Tauragė* apskr..
Eržvilko vaUčiaus.\.

Paieškau sunaus Stanislovo Ručins
ko, Kauno rėd., Raseinių apskr., Šim
kaičių valšč., Šimkaičių kaimo. Jis 
gyvena Amerikoje. Jis pats ar kas a- 
pie JI žinot, meldžiu kreiptis šiuo ad
resu: Antanas Ručinskas, Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Šimkaičių vaUčiaus, 
Šimkaičių kaimo.

Paieškau Domininko Zaleskio, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Vadžgirio 
kaimo. Mes esame sveiki. Meldžiame 
parašyti laišką, nes apie jus nieko ne
žinome. Mano adresas: Izidorius Za
leckis, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Vadžgirio parap., Vadžgirio kaimo.

Paieškau savo pačios sesers Vero
nikos ir švogerio Augustino Kundrotos. 
Prašau atsakymo. Kazimieras Lian- 
gotas, Raseinių apskr., Vadžgirio pa
rapijos, Stulgių dvaras.

hR. J. C. LANDŽIUS 1 
j r 
i!
U; i

j i Gydytojas ir Chirurgas. 5 
j i Gydo aštrias ir chroniškas Ilgu f 

vyrų, moterų ir vaikų.
I ’ Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
i I šlapumą ir tt savo labo

ratorijoj.
1' Suteikia patarimus laiškais kitur 
] I gyvenantiems.
i

SEYMOUR
LIETUVIS

Adresas:
36€ B’way, So. Boston, Mass. 

(KAMBARIO No. 1) 
(LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
VALANDOS:

nuo 9—11 Iš ryto
2— 4 po piet
7— 9 vakare.

Ii
II
1

Phone - Kensington 5318
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

PrtėflHmo vai. t ,TaLva^)
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Ave^ 

Philadelpįtgj pa.

Ar
mo Bendrovės šėrų?
skubėk įgyti nusipirkdamas nors ke
letą jos šėrų, nes šėros yra kožnam 
prieinamos po 10 doL viena. Duodam 
ir ant išmokesčio įmokant du doL nuo 
šėros užsirašant ir paskui į mėnesį 
kiek gali. Turi dabar tuoj pirkti šė
rų jei nori 1 d. Lapkričio, didelį nuo
šimtį procentą gauti. Darbas L. R. 
B-vės yra pelningas už tai ir šėros 
greitai kils. Dėlto pirk sau, savo mo- 
terei, merginai, vaikinui, broliui, se- 
serei ir tt. žiūrėk kad Jūsų name 
nebūtų nei vieno be prakilnios organi- / 
zacijoš Šerų. Išpirk money order saro 
miesto pašto ir atsiųsk ofisan pinigus 
o šėros bus tuoj prisiųstos. Arba 
klausk atstovų savo mieste o jie Ta- 
mistai plačiau paaiškins. Didmiestyj 
Chicago musų atstovu yra p. S. Čeka
nauskas, 4546 Fairfield Avė., Chicago, 
III. Raeine p.' A. Jucius, 
Milwaukee St., Raeine. Wis.
Ind., p. šlapikevičia Cleveland, 
S. K. Alyta 6400 Superior
Struthes Ohio. K. Stupinkeviče Bok 
945, Dayton, Ohio. J. šeštokas 328 
Alaska St. Likusių atstovų antrašus 
vėliau pranešime.

Jei nori kokį amatą mokintis kas 
rišasi su statymu, murinimu, molevo- 
jimu, plumberiu, elektra ir tt. tuoj 
rašyk o musų Bendrovė mielai pagel
bės Tamistai išsimokinti ir gyvenimą 
laimingu padaryti. Musų Bendrovė y- 
ra vienatinė Bendrovė Amerike kuri 
Lietuvius mokins amatų, bet varimui 
darbo reikalingi pinigai, užtai norėda
mi sukelti kapitalą ir atsiliepiam į Jus 
kad palei išgalės pirktumėt šėrų.

Siąsdamas pinigus visuomet uždėk 
šį antrašą:

LIETUVIŲ ROKADELLES 
BENDROVĖ,

130 Wooster Avė., 
AKRON, OHIO.

OGI 
Gary, 
Ohio. 
Avė.,

PLAUKAI!
i I Nušipę, praretėję, plaiskanuo-, 

ta galva, niežėjimas, žilimas Ir I ' 
kitos odos galvos ligos pasek- j [ 
mingai prašalinama. • |

Persitikrinimui gausite prabai ! 
gyduolių jei prisiusite 24c. po da I 
centu stamponis Ir mito i 
są. ■

Western Cbemical Co., ■ 
P. O. Bok 9, Wilkes-Barre, Pa. ■

Saldžiausios Širdies Viesp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininkas — J. Kavollunas, 
. 66 Gold St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fu. Raštininkas — Sim. Alikonls,
140 Boweu St, So. Boston, Mass. 

Kasiebius — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mabšat.ka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pjtcininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
r k-PiBMiNiNKAS — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Sijver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kasiebtus — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią' nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

PARSDUODA FARMA.
13 skėrių žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė 
naujas namas, ant dvejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais, base ir garadžius 
dėl 2 karų. Tinkamas ir užsodin
tas jaunas sodnas obelių, griūsiu, 
pyčių, slyvų agrastų, aviečių: 2 
karves, vienas arklys ir labai gra
ži vieta. Nueiti iki karui 5 mi- 
nutas, iki stoties 8 minutos o j 
miestą Bridgewater 20 minutų; 
4 čeverykų dirbtuvės, 2 fandrės ir 
viena geležinė ir taipgi 3 vežimai 
darbiniai ir vežimėlis dėl pasiva
žinėjimo ir prie ūkės visi įrankai

Kas norite pirkti, meldžiu atva
žiuoti pažiūrėti nes viską negali
ma aprašyti. Parduosiu už ne
žeminta kainą.

Frank Znotin,
108 Compart St., 

Bridgewater, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass. 
Ptbmininkas — Motiejus Versiackas,

105 Silver St, So. Boston, Maas. 
Vicr-PiBMiNiNKAS — M. žarkau8kas,

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkeričius,

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
Tastdius — Andrius Zalieckas,

140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Mabšalka_— Antanas Gruodis,

M8 Medford St, Chariestown, Mass. 
Ia K. Keistučio Draugija BeKuu 

SU& felko stėnesinlcs 
*s nedėldienį kiekvieno mėne- [
-m vai. po pietų po num.
Hanover St. Boston. Mass.

i PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkins

Laikęs ofisą : 224 E gatv.
Persikėlė į

558 Broadtcay, South Boston.
VALANDOS:

Tel. S. B. 495-R. 2 iki 4. 7 iki 9

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS 

Buick 6 cyllnder 7 531©
Parsiduos pigiai.

PETRAS JACYS,
546 E. 6-th-St, So. Boston, Mass.

m.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
rų lubą. Renda $4.00 į savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos:. 291 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Paiekau Juozapo žilvičio kuris pir
miau gyveno Brightone, o dabar aš ne
žinau kur. Jei apie jį kas žinote, tai 
meldžiu man pranešti arba jis pats. Jj 
iš Lietuvos labai reikalauja.

L. BELEKEVICIĘNĖ,
24 Lincoln St, Brighton, Mass.

Aš kaipo Lietuvos armijos kariškis 
trokštu susirašinėti su vientaučiais lie
tuviais ir lietuvaitėmis Amerikoje, 
nes man kaipo kariškiui maloniausias 
įspūdis iš to butų. Manp antrašas: 
LITHVAKIA. Veikiančioji Armija 1-o 
pėstininkų D. L. K. Gedimino pulko 3- 
čio bataliono 7 kuopa, .Juozas Volčes- 
kas.

Ieškau savo brolio Petro Janičko. 
Jeigu kas žinot apie jį, tai prašau pra
nešti mano tėviškės adresu: Anykėčių 
valsčius, Beržonių vienkiemis, Jonas 
Jonička. LITHVAKIA.

Aš Rožė Ruminiutė iš kaimo Lilo- 
nių, Alytaus parapijos, paieškau Ma- 
laškevičių Jono ir Kastanto. Kas ži
not apie juos, tai malonėkit pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

ROŽĖ RUMINIUTĖ,
372 Athens St., So. Boston, Mass.

Paieškau Teklės Kleivienės. Mano 
adresas: Antanas Kleiva, Kauno rėd.. 
Raseinių apskr., Vadžgirio par., Ge
gės kaimo. 

Paieškau savo sunaus Prano Stan
kaičio ir žento Jono Pinkąusko. Mes 
esam sveiki, norėtume susirašyti. Ad
resas: Juozas Stankaitis, Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Šimkaičių vaUčiaus. 
Šimkaičių kaimo.

Paieškau savo vyro Vinco šimulyno, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Vadžgi
rio par., Vadžgirio kaimo, Dimicelė 
Simutienė.

Paieškau savo sunaus Juozo šabuč- 
kio, meldžiu atsišaukti. Kotrina Sa- 
bučkienė, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvilko* valšč., Pliekių kaimo.

Ieškau Klemento Pakelčio iš Mika- 
liškių sodž., Augusto Kaziulio iš Na
rūnu sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur
oje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos. 
A? osstė dar gyvi, atsfflepkfte Kao ad
resu : Kaunas, D. Vilniaus g. Kr. 3į. 
Juos. Bajorui. LITHVAKIA.

Dominikas Račkauskas paieško Kas
paro Misiūno, jis neseniai atvažiavęs 
iš Chicagos užsidėjo biznį “pool rui- 
mį” ir nemoka rašyti, tad noriu su
rasti Kasparą Misiūną kuris galėtų 
man pagelbėti biznyje. Jau ant Kas
paro vardo yra padėta $300.00. Kas
paras Misiūnas Vilniaus rėd., Trakų 
apskričio, Stravinikų kaimo. Jis yra 
rauplėtas. Lai jis pats atsišaukia ar 
kas apie jį žino kogreičiausia duoki
te žinią laišku, sykiu paduodami jo 
antrašą. Mano antrašas:

DOMINIKAS RAČKAUSKAS. 
364 — 4-th St.,- So. Boston, Mass.

ONA KINCIENĖ,

Paieškau Povilo ir Mikolo Sendikų. 
Turiu svarbų reikalą. Gavau nuo jū
sų brolio Antano Sendiko iš Lietuvos 
kariuomenės laišką. Jisai nori dasi- 
žinot kur tamista gyvenat Malonė
kit patys arba kas žinot pranešti šiuo 
adresu:

JOKŪBAS TVASKA.
1008 IVashington St. Norwood, Mass.

$100.00 atlyginimo kas pirmas 
praneš apie STANLEY N. SE- 
DICK, rusas, apie 25 metų ir 
Marijoną Klnčiutę, 14 m. čia 
yra ir jų paveikslai. 20 d. kovo 

> Sedick išviliojo, mano dukterį j 
teatrą ir nuo tos dienos mergai
tė prapuolė. Kas pirmas apie tai 
praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą. Jo du priešaky
je viršutiniai dantys auksiniai.

327 Wood Avė., Hyde Park, Mass.

Persikėlimo Pranešimas—t
štai geros naujienos dėl skaittyojų šio laikraščio. 

Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar gerlaus, negu pir
ma. Mano na n fa «eta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdinimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Kernų, Drebėjimo (plakimo) širdies. 
Silpnų Plaučių, Kejauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Sk. įdėjimo. TtAnsumos 
Matymo, Silpnėjimo Žebrų. Vočių, Žaizdų, Plaučių, 
Lašėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųf

šie Ir daug kitų dažnai būna pirmieji persergėji
mai nnstojimo sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminai daromi reikale.

PASEKMINGAI GYDAU.
Dabartines ir Lfglaiklnes Ligas kaip Kraujo, Skuros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimą, Pasvaiglmą, 
Pučkas Ir.Slogas Galvos, .Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDtLIOK, BET TEIRAUKIS MANĖS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 ▼. po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vai vakare.
Kedėliomis ir šrentėmis: nuo 10 vai. ryte Iki 2 v. p. p.

F. J. KALINAUSKAS 

UETUVIS ADVOKATAS 
111 Broadscay. So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis 8t., Dorchester, Mase.
Columbia 9159-J.

Liet u vys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadway, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

riausiais prietaisais, su nau 
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame

X T. RHLLY
Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos Nedėliomis
Kuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare iki 4 vai. raka.

Tel So. Beatos 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuvisekai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston

Bell Phone Dickinum 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
*210 S. Broad St., Philaddpina, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valanda*; 

Nuo 9 rito iki 5 po pietų
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeKamia iki 4 po pieta.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistų ku
rių reikalauja padėji
mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
jų valumo ir stipru
mo.

Mano Išrengimas. 
susideda rglfamrio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau-

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Prlamteo valaadoa:
Nno l Iki I po . Nao 7 Iki I v»k»n 

508W ROADWAT Cw. ST SO. B08T0N. 
Tai IR 8. B. I

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 

| setta valstijoj. Gyduolių galit 
j gaut, kokios tik pasaulyj yra 
. vartojamos. Galit reikalaut per 

b laiškus, o aš prisiųsiu per 

[ I*e\. MDLAUSKA8, 
i Aptiekorius ir Savininkas

yra




