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Dėl nedalinimo Rusijos
3) Su kūdišku pasitikėjimu 

Amerikai, su tikra meile šios 
šalies ir jos prezidento (W. 
W.) nešė Amerikos ateiviai 
darbininkai sunkią karės naš-
ą: siuntė savo sūnus ir brol
ius kraujo lieti Francijos lau
kuose, maitinti savo kūnais 
Atlantiko didžuves; nutrauk
dami nuo savo burnos duonos 
tąsnį, kad tik galėtą, valdžios 
xmą nusipirkti. Kvailiai! Jie 
manė tuo pasitarnaują pasau- 
io demokratijai, padedą tau-’ 
oms pasiliuosuoti. Šimtą syk 
kvailiai, kad jie tikėjo Wil- 
sono žodžiais. Jie pasišventė 
tik Amerikos kapitalistą ra
mybei ir gerbūviui.

4) Ar galime mes betikėti į 
p. Wilsono sudarytąją“ League 
of Nations”? Ar galime mes 
pasitikėti Demokratą partija 
ir balsuoti už jos kandidatus? 
Kokią gi tautą lygą jie apaš
talauja? Juk po p. Colby raš
to paskelbimo mums visai aiš
ku, kad tai bus Lyga didžią
ją ir stipresniąją tautą, ku
rios galės ir mokės engįi’silp
nesnes tautas.

5) Mes nustojome tikėti net 
į gudrumą, išmintį ir logiką 
dabartinią Demokratą Parti
jos vadą. Jie išskiria iš Rusi
jos Lenkiją ir Suomiją, pripa
žįsta tą tautą nepriklausomy
bę, remdamies tuo kad Lenki
ja turėjusi nepriklausomybę 
ir per prievartą buvusi pri
jungta prie Rusijos, kad Suo
mija žadanti ateityje vėl dė
ties į Rusiją. O ar Lietuva, 
Latvija, Estonija ir k. t. ge
ruoju ir iš savo liuosos valios 
pateko į šiaurią meškos na
gus? Ar istorija nepaaiškino 
p. Wilsono administracijai, 
kad kada Ameriką dar valdė 
Indijonai, o Anglo Saxą čia 
nei kvapo nebuvo, kad, pav.- 
Lietuva buvo viena iš galin
giausią pasaulio valstiją, kad 
ji savo nepriklausomybės nie
kuomet neatsižadėjo, nežiū
rint visą pretensiją plėšriąją 
kaimyną. P. Wilsono admi
nistracija negalinti pripažinti 
Rusijos išdalinimo, nors seno
ji didėji Rusija ir susidarė iš 
svetimą gyvybią ir skriaudą. 
Administracija lankia seno
sios Rusijos atsistatymo, ieš
kodama paralelią tautą istori
joj. Bet ar toji istorija nepri
veda mums skaitlingą pavyz- 
džią subirėjimo imperiją, pa- 
budavotą ant kitą tautą 
skriaudos. Babilonas, Persi
jos galybė, Egypto faraonai, 
Aleksandro Didžiojo Imperija, 
Rymo imperijos pasaulinis 
viešpatavimas... Kada šios 
žlugusios galybės prisikėlė iš- 
naujo?

6) Galop mes visai nebesu
prantame tos politinės demoz 
kratijos, (kurios čempijonu p. 
Wilsonas buvo apšauktas), ku
ri apie tautą likimą spręsti pa- 

‘veda ne^ pačioms toms tau- I į a •_ ♦ • 1_

PROTESTUOJAME.
10 rugpjūčio paskelbtasai 

Suv. * Valstiją sekretoriaus p. 
Oolby laiškas į Italijos amba- 
sadorią p. Avezzana — skau
džiu protestu atsilieps širdyse 
milijono Amerikos lietuvią ir 
kelią milijoną kitą, Atvykusią 
čia iš buvusios Rusijos plotą, 
per prievartą prijungtą prie 
Rusijos. Suv. Valstiją val
džia aiškiai pasisako buvusi, 
esanti ir būsianti priešinga 
pripažinimui nepriklausomy
bės visą tą tautą, kurios bu
vo dalimi Rusijos imperijos 
prieš karę. (Išskiriama tik 
Lenkija ir Suomija). Bolševi
ką valdžia nereprezentuojanti 
rusą tautos, gi kol naujoji, 
tikroji Rusija, kuri turėsian
ti atgyti, nepasakys savo žo
džio aną tautą paliuosavimo 
klausime, Amerika negalė
sianti pritarti Rusijos suskal
dymui, nes to neleidžią Ame
rikos draugiškumas senaijai 
Rusijai. Amerikos valdžia at
sisako ir dalyvauti sumanyto
je konferencijoje Londone, nes 
mano, kad toji konferencija 
galės baigtis pripažinimu bol
ševiką valdžios ir patvirtinimu 
nepriklausomybės Pabaltijos 
tautą, Gruzijos, Azarbeidžano 
ir kitą 
tai priešinga. P. Sekretoriaus 
raštas paskelbtas kaip tik tuo 
laiku, kada minėtą tautą 
klausimas jau netrukus turės 
būti išrištas. Rašto aiškus y- 
ra tikslas padaryti spaudimą 
jmt alijantą valdžią ir visuo- 
menią, kad Lietuvos ir kitą 
tautą nepriklausomybė nebūtą 
pripažinta.

P. Wilsono administracija 
kas žin ar permatė visas pa
sekmes tokio savo apsinuogini
mo.

Kas buvo manoma atsiekti 
šiuo p. Colby raštu?

Jeigu norima buvo intikti 
atgyvenusiems savo dienas 
Rusijos aristokratams — tai 
taip, tikslas bus pilnai atsiek
tas.

Jeigu buvo norima aiškiai 
parodyti pasauliui, kad da
bartinė Amerikos valdžia yra 
typiška ir labiausiai atžaga- 
reiviška kapitalistiška val
džia, nei kiek neatsižiūrinti į 
demokratijos ir tautą reikalus 
— tai irgi pilnai pasisekė. Bet 
tuo savo apsireiškimu p. Wil- 
sono . administracija atsieks 
dar ir kitokią pasekmią, kurią 
gal ji,nei nelaukė.

1) Ar nemano p. Wilsono 
administracija, kad ji tuo sa
vo raštu galutinai sugriauna 
likučius tikėjimo į visus anuos 
gražiuosius -p. WilsonO žode
lius, laike karės pasakytus, — 
likučius, kurie liko dar nuo 
Versalio taikos paskelbimo. 
Kurio iš aną garsiąją 14-os 
punktą minčiai atatinka tasai 
p. Colby raštas? •

2) Visos pasaulio engiamos | toms o tik ją engėjams; ku- 
tautos žiūrėjo į Ameriką, kaip I ri Rusijos darbininkams ne- 
į vilties žvaigždutę, kuri lemia'pripažįsta jokio balso, o tik 
visoms tautoms laisvę ir ger-J laukia atsigeivelėjimo jos aris- 
bfivį. Visos nešė jai savo au- .tokratijos ir plutokratijos, ku
kąs, siuntė savo* parinktus sū- J jja ir mano pasiremti ir rusą

tautos ir kitą tautą likimą be
rijant -

Akyvaizdoje visa čia pasa
kyta — argi neaišku, kad A- 
merikos valdžia rankose da
bartinės demokratą adminis
tracijos virsta pasauliui nebe 
vadove, bet vyriausia reakci- 
jonieTė, rėmėja išnaudojimo

nūs, krovė aukurą visai žino*-' 
nijai, subudavojo “American 
Nation” — ir laukė, kad toji 
Amerika praves pasaukti nau
ją erą — erą laisvės ir demo
kratijos. Kam beskelbs dabar 
laisvę “Laisvės Stovyla”? — 
Ar tik didžiosioms tautoms? 
Ar tik Anglo-Saksą Tašei? Ar 

stams ir

^4. [imti smulkiąja prekyba, kuri
VEIKTI LIETUVOJE. turėjo mažiau rizikos. Iš tik-

Paskutiniu laiku prasidėjo 
didelis važiavimas Amerikos 
lietuvią į savo tėvynę. Jaunai 
Valstybei tas reiškinys labai 
geistinas. Naudon atvažiavu- 
siąją į tėvynę ir išvengimui 
galimo ją apsivilimo atvažia
vus į Lietuvą, šiuo aš norė
čiau supažindinti plačią Ame
rikos lietuvią visuomenę su 
tikru ekonominiu padėjimu 
Lietuvos, ir kas yra galima 
toj srityj ateityje padaryti.

Prie etnografinės Lietuvos 
priklauso visa Kauno ir Su
vaiką gubernijos, šiaurės va
karą dalis Vilniaus, guberni
jos su miestu Vilniumi, ir da
lis Gardino gubernijos. Šiose 
vietose visi kaimo gyventojai 
beveik lietuviai, taip-pat tose 
vietose pasitaiko mažas nuo
šimtis baltgudžią, rusą, len
ką, ir latvią. Ribose buvusios 
Vokiečią Valstybės, taip vadi
namoji Prūsą Lietuva, apie 
Nemuno upę, taip pat kaimo 
gyventojai beveik gryni lietu
viai; tas plotas dabar yra 
prancūzą protektorate.

Iš rusą statistikos 1914 me
tais ribose Kauno gubernijos 
buvo gyventoją 1.857.100 žmo
nią, kaimo gyventoją — 1.- 
662.000 žmonią, miesto gyven
toją — 195Į00. Suvaiką gu
bernijoje 718.000 žmonią: kai
mo gyventoją — 620.100 žmo
nią: miesto — 97.900. Vilniaus 
gubernijoje — 2.076.900: kai
mo gyventoją — 1.786.700, 
miesto — 289.200 žmonią. Ta 
statistika aiškiai nurodo, kad 
Lietuva — kaimo gyventoją 
kraštas. Kaslink miesto gy
ventoją tai labai didelis yra 
skirtumas, susidedąs iš žydą, 
lietuvią, lenką, rusą, vokie
čią ir kitą

Visame šiame plote labai 
silpnai, pastatyta pramonė. 
Priežastimi to, iš vienos pu
sės yra rusą politika plėsti 

• pramonę tik centraliniame ru
są plote, iš antros pusės, ne

įmesto žydą gyventoją

n tęsėsi nuo 1915 m. ligi 1919 
met., mažai liko sveiką dirb
tuvią, o dauguma dirbtuvią 
sunaikinta; mašinos ir įran
kiai prie ją parduoti vietoje 
arba išvežti.

Kaimo gyventojai lietuviai 
užsiima žemdirbyste, kuri y- 
ra vedama ekstensyviu būdu. 
Nežiūrint į didelį žmonią darb
štumą ir žemės vaisingumą, o 
taipo-gi ir į geras oro sąly
gas, ūkio gaminimas sulygi
nant ne aukštai stovi, kas y- 
ra aiškinama žinią trūkumu iš 
ūkio dalyką ir koperatyvią or
ganizaciją, išdirbimui ir par
davimui išdirbinią. Plote 
aukščiau pasakytame buvo 
arti 1100 didelią dvarą, 
kur ūkis buvo geriau sutvar
kytas, bet laike okupacijos šis 
ūkis yra visai sunaikintas, ir 
dabartiniame laike valdžia 
parciliuoja majoratus, dvarus. 
Aišku, kad šis dalinimas že
mės gaminimo dabartiniame 
laike toli gražu nepasiekia sa
vo tikslo, kadangi jaunoje 
valstybėje iki šiam laikui nė
ra nei vieno ipotekos banko, 
kuris padėtą gavusiam žemės 
sklypelį, pasistatyti namus ir 
įgyti reikalingą tam ūkiui in- 
ventorią; labai dažnai atsitin
ka, kad gavusis žemės skly
pelį atiduoda nuomon stipres
niam ūkininkui.

Kaslink gyvenimo gyvento
ją sanitarijos atžvilgiu, tai 
kaip miesto, taip ir kaimo gy
ventojai gyvena labai blogame 
sveikatos padėjime. Tuber- 
kuliozas, tifas, akią užkrečia
mosios ligos ir Veneros turi la
bai geras aplinkybes prasipla
tinimui. Lietuvią miestai, ta
me skaičiuje ir Vilnius, iki 
šiam laikui neturi nei kanali
zacijos, nei vandentraukio. 
Namai daugumoje mediniai. 

Maitinimo atžvilgiu Lietu- 
! va yra labai gerame padėjime. 

Duonos, mėsos sviesto, pie- 
> no, kiaušinią turima gana 

daug ir kainos nelabai dide- 
ės. Tai turi didelės reikšmės, 

jeigu turėti omenyj, kad gre
timose valstybėse — Bolševi
ką Rusijoje ir Lenkijoje tie
siog badas, o Latvijoje ir Vo
kietijoje taip pat didelis mais
to trūkumas. Maisto netik už
tenka miesto gyventojams, 
bet dalis ir išvežama į užsienį. 
Eksporto daiktais yrą: miš
kas, linai, sėmenys, odos, še
riai, arklią plaukai, kiauši
niai ir paukščiai. Rudenį, 
praėjusią metą, valdžia pa
skelbė monopolizaciją liną. 
Ministeris Finansą, Prekybos 
ir Pramonės, p. Galvanauskas, 
visą liną supirkimą ir parda
vimą perdavė Anglą National 
Metai & Chemical Bank Ltd., 
London”, šiomis sąlygomis: 
valdžia nustato kietas kainas 
liną, sulig kurią Bankas per
ka iš kaimiečią (ūkininką) per 
savo agentus (žydus). Visos 
išlaidos transporto, apdraudi
mo, atlyginimo agentams, su
dėjimo ir kitos, turi padengti 
valdžia. Bankas išdavė val
džiai keletą milijoną markią 
avansu, . kuri turi anuliotis, 
pardavus linus. Už savo ope
racijas bankas gauna 5 nuoš. 
nuo sumos pinigą, gautos už 
parduotus linus. Ši operacija 
pirmais metais eina nelabai 
sėkmingai. Sausio—Kovo mė
nesiuose liną kainos Londone 
buvo apie 360 svarą sterlingą 
už toną, o kursas svaro ster
lingą buvo apie 330 markią 
Bet linai tuomet nebuvo par- 

jog pramonė turėjo pobūdžio Įduoti, ir pardavimas buvo pa- 
daugiau ranką dirbinio, negu I skirtas Liepos 16 d., kuomet 

“ dirbtuvią. liną kaina ir sterlingą kursas 
nacijos, ku- taip žymiai atsimainė. Turint

rąją prieš karą beveik visa ’ 
prekyba buvo žydą rankose, 
šalies žalioji medžiaga: miš
kas, linai, sėmenys, grūdai, 
odos, šeriai, arklią plaukai, tai 
visa ėjo į žydą rankas. Jie 
žiūrėjo į save, tik kaip į kon- 
tragentus supirkimui ir parda
vimui žalios medžiagos. Kaimo 
gyventojams reikalingiausieji 
daiktai ėjo per ją rankas. Jie 
vedė prekybą su žaliąja me
džiaga labai primityviai: miš
ką neperdirbdavo į dirbinius, 
linus labai blogai sortiruoda- 
vo; krašte nebuvo nei vieno 
gero elevatoriaus sortiravimui 
ir laikymui grūdą.

Kaslink pramonės įmonią, 
dirbtuvią pobūdžio, tą Lietu
voj buvo šios: Šiauliuose — 
keletą žydą odos dirbtuvės, 
taipogi Smorgoniuose, Kaune
— dvi dideli Vokiečią metalą 
dirbtuff^ keletą žydą * alaus 
dirbtuvės, nekuriuose dvaruo
se degtinės dirbtuvės, Vileiko
je — keletą smulkią metalą, 
kartoną, alaus ir degtinės 
dirbtuvią. Iš atskaitos dirb
tuvią inspekcijos 1913 metais 
veikia šios dirbtuvią įmonės: 
Kauno gubernijoje alaus dirb
tuvią — 19, su darbininką 
skaičiumi 290, degtinės — 20, 
darbininką — 202; tabako — 
5, darbininką 107, odos — 20, 
darbininką — 462; metalą — 
9, darbininką — 2704; lent- 
piuvią — 24, darbininką 367; 
liną audimo — 1, darbininku
— 16. Suvaiką gubernijoje 
degtinės ir alaus dirbtuvią 58, 
darbininką — 452;* lentpiuvii;.
— 11, darbininką 228; meta
lą — 6, darbininką 81. Vil
niaus gubernijoje degtinės — 
104, darbininką 849; alaus 15, 
darbininką 481, tabako 8, dar
bininką 28; odos 37, darbinin
ką 1553; metalą 13, darbinin
ką 657; lęntpiuvią 17, darbi
ninką 428. B šią trumpą da
vimą labai pakankamai aišku,

•ją -

omenyj, kad valdžia mokėjo 
ūkininkams už linus vidutiniai 
tik po 40 svarą sterlingą už 
toną, sulig kurso Sausio—Ko- ( 
vo mėnesią Valdžia išeis be 1 
nuostolią, bet tuomi reikalai 1 
gyventoją nukentės. ,

Bendras skaičius parduoda
mą liną svyruoja nuo 6-10 
tūkstančią toną.

Šis Bankas dabartiniam lai- : 
ke užinteresuotas • gavimu mo
nopolijos 15 metą mišką išve
žimui iš Lietuvos. Apskritai, 
Anglą politika Lietuvoje — 
gavimas savo dirbtuvėms ža
liosios medžiagos iš Lietuvos.

Kaip aš -jau esu minėjęs, jog 
dirbtuvią pramonė jaunoje 
valstybėje labai silpnai išsi
vysčiusi, todėliai visas, reika
lingumas išdirbinią patenkina 
gautais iš užsienio daiktais. 
Pas mus nėra nei vienos cuk
raus dirbtuvės, nors klimato 
ir žemės sąlygos yra atatinka
mos augimui cukraus buroką, 
ir toks augimas prieš karą bu
vo vedamas plote Suvaiką gu
bernijos, bet tie burokai bu
vo išvežami į Lomžą, lenką 
cukraus dirbtuvę. Iš rusą sta
tistikos matyti, kad prieš ka
rą sunaudojimas cukraus kiek
vieno žmogaus buvo lygiai 38 
svarai, dabartiniame laike šis 
reikalingumas reikia skaityti 
sumažėjus ligi į ir prie tą są
lygą, 3 milijonams žmonėms, 
gausime labai didelį skaičią, 
tai yra 28,5 * milijoną svarą, 
kad prie šio laiko perkamosios 
kainos 6 auksinai svarui,, su
daro 171 milijoną markią, ir 
visa ta suma pinigą eina į už
sienį.

Lietuva gamina didelį skai
čią liną. Tiesa, jis nelabai 
aukštos rūšies, bet gerai jį ap
dirbus, galima jį pagerinti.Tuo 
tarpu, pas mus nėra nei vie
nos liną verkimo ir audimo 
dirbtuvės, kuri galėtą išdirbti 
audimą miesto gyventojams. 
Audimą labai daug atvežama 
iš užsienio. Taip pat nėra vil
ną audimo mekaniškos dirbtu
vės. Lietuvoj tokia galybė 
mišką ir nėra celiuloidos, po- 
pieros dirbtuvią, maža to, pas 
mus nėra nei vienos mekaniš
kos dirbtuvės išdirbimui me
džią, kuri galėtą pagaminti 
baldus, duris, ir tt. Kuomet 
buvo tveriama Ministerijos ir 
Departamentai, tai baldai bu
vo gabenami iš užsienio. Dar 

’ baltiniame laike nėra nei vie- 
1 nos dirbtuvės išdirbimui stik- 
j lą langams, stiklintą ir farfo- 
rinią indą, tiktą pečią išdegi- 

’ mui kalkią, nei vienos cemen
to ar smiltinią plytą dirbtuvės. 
Kuomet apyvartoj nėra stato
mosios medžiagos, tai tas truk
do atstatymui sugriautą mie
stą. Mūsą žemė be superfos
fato duoda blogus vaisius. 
Tuo tarpu krašte nėra nei vie
nos superfosfato dirbtuvės. 
Tiesa, Lietuva neturi rūdžią 
ir tame skaičiuje visiškai fos
forito, vienok, geriausia at
vežti žaliąją medžiagą ir per
dirbti, negu visiškai prigulėti 
nuo prekyviečią, fabrikantą 
ir nuo visokią finansinią kom
binaciją. Krašte nėra nei vie
nos ūkio mašiną dirbtuvės, ne
kalbant apie visokią rfišią va- 
riklią, elektrikos motorą, ir tt

Savaime aišku, kad toks pa
dėjimas savistovėje valstybėje 
ilgiau taip būti negalės. Už 
įvežamuosius išdirbinius iš už
sienio mes mokame daugiau, 
Pabaiga ant 2-ro pnal. 2-oJ aklltyj)

NEIŠLAIKYS.

Paryžius, rugpj. 15. — Kaip 
čia skelbiama ir aprokuojama, 
tai Varšavos puolimas yra ne
tolimas. Mūšiai prie Varšavos 
sieną eina vis aršyn. Viskas 
ką lenkai gali padaryti, tai sa
vo mūšiais atidėti sostinės 
puolimą. Rusai kaikuriose 
vietose jau tik 10 mylią nuo 
Varšavos.

PRADĖJO ATAKAS.

Rugpj. 14 d. rusai ■ padarė 
pirmą tiesioginę ataką ant 
Varšavos. Po trumpo bombar
davimo ėjo atakon. Bet buvo 
atmušti.

Rugpj. 14 d. buvo iš Varša
vos pasiąsta taikos delegaci
ja į Minską. Tą pat dieną iš 
Varšavos išgabenta archivai ir 
bankai.

Lenką gynimąsi trukdo ne
sutarimas lenką ministerią. 
Jie ilgai svarsto, ginčijasi ir 
nieko nepadaro. Dažnai ali- 
jantai turi kištis į ją ginčus ir 
liepti juos baigti, o darbo im
tis. Dabar ministeriai jau ap
leido Varšavą. Pranešama, 
būk vieni išvažiavo į Krakovą, 
o kiti į Poznanią.

Bombardavimas ir visas ka- , 
ro triukšmas Varšavoj aiškiai 
girdimas. Smalsesnieji ir drą
sesnieji lipą ant stogą ir į me
džius pasižiūrėti į karo lauką.

ATVYKO FRANCLTON.
Anglijos darbininkai labai 

griežtai pasistatė prieš karą 
prieš Rusiją dėl Lenkijos. Jei 
valdžia drįstą paskelbti ^karą, 
tai įvyktą dideliausi s> zkai. 
Viskam tėmyti išrinkta tam 
tikra taryba. Dabar du Tary
bos inariu atvyko Francijon, 
kad užmegsti ryšius su fran- 
cūzą darbininką organizacijo
mis. Jei Francija eitą kaarn 
prieš Rusiją, tai ir jos darbi
ninkai neliktą bebalsiai.

SVEČIUOSE.
Rusų vienas vadas su dali

mis 12-tos divizijos buvo nu
vykęs į Vokietijos miestą Sol- 
dau į svečius pas vokiečius. 
Majoras ir visuomenė gražiai 
pasitiko rusus. Rusų ir vo- 
kiečiŲ benai griežė.

GYVUOS TIK 6 MĖNESIUS.
Z----  -

Washington, rugpj. 14. — 
Buvusis ambasadorius Rusijoj 
David R. Francis pranašauja, 
kad Rusijos sovietą valdžia 
griūsianti bėgyje sekančią 6 
mėnesią Sako:

“Ne daugiau, kaip 10 nuoš. 
rusą yra bolševikai. Taip e- 
sant bolševiką viešpatavimas 
negali ilgai tęstis. Amerikos 
nota dėl Lenkijos padėties 
daug prigelbės”.

Nota pasklisianti po Rusiją 
įvairiais keliais ir paakstisian- 
ti tusūs nuversti bolševiką 
viešpatavimą.

(Tas patvirtina spėjimą, kad 
Wilsono administracija savo 
nota už nedalinamą Rusiją no
rėjo įtikti rusams nebolševi- 
kams ir paakstinti juos kilti 
prieš Sovietą vyriausybę.)



I KAS GIR8ĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
(Pradil* ant 1-mo puslapio)
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AR GREIT NORI SUŠELPT SAVUOSIUS?

PO

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

2O-VII-192O m.

PERSIKĖLĖ.

AR PAGEIDAUJI SUSIDĖT SAVO PINIGUS 
BANKAN LIETUVOJ.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKO AGEN
TŪRA tarpininkauja Amerikos lietuviams persiuntime pinigų kuo- 
prieinamiausiomis sąlygomis ir atlieka viską greitai ir sąžinin
gai.

Informacijų reikalais kreipkitės j banko atstovą

M. Narjauską, 747 Broad St., Newark, N. J.

HDntered as second-class matter Sept. 
IS. 1915 at the post office at Boston, 
Kasa., under the Act of March 3,1879”
*Aeeeptance for mallling at spedal rate 
■t postage provlded for in Section 1103, 
Aet of Oct 8, 1917, authorized on July 
3% 1918”.
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PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori-Imti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tlesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAAIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visą Unijų J Lietuvą ir 13 Lietuvos. 
Ižmainom ir siunčiam pinigus 1 visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Paruplnam ižvažiuojantiems pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžke- 

lio stočių New Yorke pribuvus H kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatomo jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musų viržminčtą Agentūrą 
su reikalais.

GEO J. BARTAŠIUS ^w«?y8treet

PLAUKAI!
Nuitpę, pravetčję, plaiskanno- 

ts galva, niežėjimas, žilintas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prafttlinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 

ir savo adre-

I
 MUZIKOS MYLĖTOJAMS

Nauji ii- gražus muzikališki veikalai gaidos su žodžiais dėl 
piano ką tik iščjo iŠ spaudos:

I. “GANA BROLIAI”, duetas .
2. “KAS MAN DARBO", duetas

Užsisakant šiuos veikalus, kartu reikia siųsti ir pinigus per 
money order’j arba registruotame laiške, išleidėjo vardu:

J. A. ŽEMAITIS,
315 So. West St., Shenandoah, Pa.

“GANA BROLIAI", duetas

“SUDIEV, GIMTINE”, solo ..........
“O LIETUVA NUMYLĖTA”, duetas 
“LAIŠKAS PAS TĖVELĮ”, solo ...

i

<CDRAUGO”-PAGUODA.
Dienraštis “Draugas” ko

mentuodamas sekretoriaus 
Colby’io notą rugpj. 10 dienos, 
randa paguodą, būk nota ne
santi “tarptautinių santikių 
aktas, o tiktai partijinės ko
vos gudrybė”. Girdi lietuviai, 
latviai, estai, mindžiojami, o 

‘lenkai ir rusai glostomi dėlto, 
kad pastarieji gali paduoti už 
demokratus daugiau balsų, ne
gu pirmieji.

Rusi} balsų nei demokratai, 
nei kitokie negali tikėtis. Ru
sų Amerike nedaug tėra ir e- 
santieji yra subolševikėję. Jei 
kiek iš jų yra piliečiai, tai jie 
balsuos už Debsą. Dabartinė 
Amerikos administracija min
džioja ne vien lietuvius, lat
vius, ir estus, o taip-gi ukrai
niečius ir kaukaziečius. Len
kus glostydama, administra
cija atstumia vokiečių balsus, 
o iš dalies ir finų. Be abejo
nės finai linki laisvės estams, 
latviams ir lietuviams. Tai ar 
finas nepiktinas, jei Amerika 
perša tas tautas rusams, kurių 
jungą patys yra išmėginę. De
mokratų administracija skir
dama katalikišką Lietuvą pra
voslaviškai, arba geriau sa
kius betikybinei Rusijai ar ne
atstumia nuo savęs katalikiš
kus balsus. •

Taigi “Draugo” paguoda 
tuščia, ir išvedžiojimai neišlai
ko kritikos.

MASKVA IR 
WASHINGTONAS.

Palyginkite Maskvos 
Washingtono vyriausybią 
džio Laikymosi. Palyginkite 
savo žinias apie Maskvos vy
riausybės žodžio laikymąsi su 
Urnomis apie Washingtono vy
riausybės žodžio laikymosi. 
Palyginkite, kaip Lenino vy
riausybė pildo taikos sutartį 
su Lietuva ir kaip pildo Wil- 
sono administracija savo paža
dus karo metu pavergtoms
tautoms paskelbtus.

ir 
žo-

KNYGŲ SIUNTIMAS 
LIETUVON.

Visą organizaciją seimai 
privalėtą užgirti ir paraginti 
savo kuopas užsiimti knygą 
rinkimu ir siuntimu Lietuvon. 
Lietuvoje steigiasi knygynai 
skaityklos. Amerikiečiams iš
puola eiti toms Lietuvos įstai
goms talkon.

PALYGINIMAS. 
WilsOT>o administracija 

kelis kartus atsisakė pripažin
ti Pabaltiko ir Kaukazo tautų 
neprigulmybes be sutikimo ant 
to rusų tautos. Prieš pusantro 
Šimto metų Suv. Valstijos ka
riavo prieš Angliją. Benjamin 

| Franklin buvo pasiųstas Pa
ryžiun prašyti Francijol pri
pažinimo ir talkos. Kažin kaip 
Jurgis Wasbiagton ir tolaiki- 
niai kariautojai būtų pasijutę, 
jei Francija vietoj pripažinimo 
ir talkos būtų pasakius turin- 

| ti pažiūrėti, ką anglų tauta 
pasakys jūsų atsidalinimo 
klausime. -

K!£KBIEIĖ(SLA3SB GRĮŽ
TANTIEMS LIETUVON.

negtųgauname ten už ^avo ža
liąją medžiagą. Jeigu mes ne
sutvarkysim reikalingoj kraš
tui pramonės, tai Lietuva at
sidurs kolonijų padėtin, kaip 
tai: Afrika it tt. Anglija do
misi tik žaliąja medžiaga ga
vimui savo dirbtuvėm. Vokie
tija šiame laike bejėgė, kad ką 
nors sutverus Lietuvoj. Di
džiausia Vokietijos skola (194 
miliardų markių); Vokietijos 
nūs to j imas žalios medžiagos 
prekyviečių ir valiutos puoli
mas patraukė neįtikimą reika
lingumą apyvartos kapitalo. 
Nerasdama lėšų nei pas save, 
nei užrubežyj, pramonė Vo
kietijos sumažinama iki mini
mumo, ir su baisumu yra žiū
rima į ateitį, kuomet gali bū
ti dar didesnis krizis. Kas lie
čia Rusijos ir Lenkijos, apie 
jų pramonę aš nematau reika
lo kalbėti.
- Dabar Lietuvoje organizuo
jama daugybė visokių draugi
jų, bendrovių pramonės įmo
nėms, bet organizatoriai yra 
žmončs-storžieviai, kurių vie
nintelis tikslas — patiems pra
turtėti. Į visas tokias bend
roves reikalinga žiūrėti šu di
deliu atsargumu. Įsteigimui 
savo tautinės pramonės nėra 
galimybės, nes trūksta lėšų. 
Jūs, Amerikiečiai-Lietuviai, 
arčiau susipažinę su pramone 
ir Jūs turite pagelbėti, padėti 
savo motutei-tėvynei. Jūs tik 
galite surinkti reikalingiausį 
kapitalą. Įdėtas kapitalas at
neša puikų dividendą kiekvie
nam išdirbimui, būtent: cuk
raus, celiuliozos, popieros, me- 
kaniškas perdirbimas medžių, 
padirbimas ūkio mašinų, stik
lų gaminimas ir statomosios 
medžiagos. Pavyzdis: prie da
bartinių kainų mašinų, pasta
tymo, darbininkų, organizavi
mui išdirbimui statomosios 
medžiagos, 15.000.000 smilti
mi} plytų, 250.000 statiurų ce
mento, 10.000 tonų išdegusių 
kalkių apsieis apie 15.000.000 
markių, ir parduodant išdirb
tąją medžiagą kaina tris kart 
žemesne, negu yra vietos pre
kyvietėj, duos gryno dividen
do apie 40 nuoš. Celiuliozo 
dirbtuvė išdirbimui 16 milio- 
nų tonų celiuliozos, apsieis a- 
pie 50.000.000 markių ir duos 
dividendo apie 50 nuoš. Bu
rokų cukraus dirbtuvė išdirbi
mui 12.000.000 svarų cukraus 
apsieis apie 30.000.0000 mar
kių, ir duoda dividendo apie 
30 nuoš., ir tt. Jei įskaičiuo
ti pagrindinį kapitalą šių įmo
nių į Amerikos valiutą, tai 
reikalingos sumos pinigų bus 
nelabai stebėtinos. Organiza
vimui tokių įmonių geistina 
akcinės draugijos arba bend
rovės, kuriose galima įvesti 
geresnė disciplina, dalyvau
jant tame darbe patiems akci- 
jonieriams. Todeliai, pirm iš
keliaujant į Lietuvą, pasikal- 
>ėkite‘tarp savęs apie pobūdį 
savo darbo ir apie busimąjį 
darbą Lietuvoj, išdirbkite plia- 
ną ir projektą įmonės, susta- 
ykite sąmatą, kiek kainuos į- 

taisymas įmonės ir, invento
riaus, metinė eksploatacija ir 
aipogi, kokios vertybės išdir- 
>inių gaminimas. Kuomet tas 
viskas prirengta, tai pasiuskit 
Tamstos žinovą Lietuvon, te
gul jis ištirs ten visas aplinky
bes, sąlygas ir tuomet Jums 
bus aišku, kad Jūs važiuoja
te į Lietuvą, su kokiu tikslu 
ir ką galite pasiekti ateityje. 
Be siejo, kad Lietuvoj reika
linga netik kapitalas, bet ir 
specialinis darbas.

. ■- ■ . ,; i *
SVARBUS PRANEŠIMAS

Liet. Vyčių Pitsburgh Apskri
čio susivažiavimas bus. rugpj. 22 
1920 m. Homestead, Pa., Šv.. Pet
ro ir Povilo pobažnytinėj salėj 
2 vai po pietą. _. • 
Teiksis visos kuopos prisiųsti at
stovus ant pakirto laiko, nes yra 
rengiamas didelis išvažiavimas 
rugpj. 29 d., ant Homeville Farm 
šalę Homestead, Pa., ir yra daug 
dalyką aptarti. Nesivėluokiti 
Vyčiai ir Vytės!

L. V. Pittsb. apskr. rašt.
Aučiutė Anelė.

yalgė. Tu vargšą vaiką tėveliai 
išvydę turtingąją gailestingumą, 
meilės ir dėkingumo apsiliejo a- 
šaromis ir vieną su kitais sustip
rėjo vienybės rišys. Po pietą 
vaikai sakė savo mokytojui kuni
gui dėkingumo kalbas ir daineles 
dainavo. Į tai kun. Kasčiukas ir 
Latvis atsakinėjo. Po to vaikai, 
susirinko į šventorią. Čia kun. 
Kasčiukas išdalino su savo rankos 
parašais dovanėles: knygutes ir 
paveiksliukus. Paskui visi su 
kunigu nufotografuoti. Kun. at
sisveikino ir vaikeliai pilni džiaug
smo skubino su namiškiais pasi-' 
dalinti

Statistikos b iškeli: čia vaikai 
katekizuojami per 2 metu. Vie
nus metus išlaikę tam tikrus eg
zaminus vaikščioja prie išpažin
ties ir toliaus mokinasi. Antrus 
metus rengiasis jau prie Pirmos 
Komunijos. Po Pirmos Komuni
jos vaikai turi kas mėnuo visi su
sirinkti per visus metus atlikti 
Išpažinties ir pasimokyti katekiz
mo, nes kunigas trumpai peržiūri 
visus, kad neužmirštu. Šimet 
rengėsi prie Pirmos Komunijos, 
129, bet egzaminus išlaikė tik 100 
lygiai. Visi moka skaityti, 48 
po truputį rašyti. Amžius nuo 
7 — 12 m., tik 3 buvo po 15 m.

Blaivybės stovis toks: Visai 
svaiginančią gėralą negėrusiu ra
dos tik viena mergytė,. 4 geria 
tik vyną, 15 tik alą, kiti visokią 
gėrimą ragavę. Buvo,apsigėrę 5 
3 nuo alaus ir 2 nuo arielkos.

Tautyste: visi lietuvaičiai Nors 
sunkus buvo darbas, bet darė ir 
džiaugsmo dvasiškos to darbo pa
sekmės.

• • •
Liepos 12 d. sužinojome, kad 

lenkai apleidžia Vilnių ir Lietu
vos kariuomenė linksmai dainuo
dama ir vietinii} žmonią su gėlė
mis bei ašaromis sutinkama žygiu- 
ja į Vilnių. Vilniškiai rengės 
kaip galėdami iškilmingiau sutikti 
Lietuvią kariuomenę' įeinančią į 
senąją Lietuvos Sostinę, Gedimino 
ir kitą Lietuvos kunigaikšeią 
miestą. Namus papuošė tautiš
komis Lietuvos vėliavomis, rengia 
prakalbas ir chorus su orkestro- 
mis. Iš Kauno, Šiaulių, Kėdai
nių ir kitą Lietuvos miestą su 
didžiausią džiaugsmu žygiuoja 
Vilniaus linkon kariuomenė. Į- 
sivaizdinkite amerikiečiai tos va
landos džiaugsmą, kuomet Lietu
vos kariuomenės pulkas paskui 
pulko žengia Vilniun dainuodami 
“Lietuva Tėvynė Mūsą,” arba 
“Mes Lietuvos ir tt.” “Užka
riausim.” O minios linksmas 
Valio! gaudžias vienbalsiai. .. !

Kun. P. Kasčiukas.

NEDEJUOSIU...
Nors manę lydžia vargas brolelis, 
Bet skausme laimę dėl manęs, duosi;
Nors erškėtingas mano takelis — 
Juomi keliausiu ir nedejuosiu.

MASPETH, L. I.

A. L. R. K. Moterą Sąjungos 
30 kp. laikė savo trečią susirinki
mą. Atidarė susirinkimą su mal
da vice-pirm. Stefanė Kleižienė. 
Po tam buvo duotas raportas, 
kad jau turime 10 narią mūsą 
naujoj kuopoj. Po daugel kitą 
įnešimą išrinkta p-ne Alena Bruš- 
kienė už delegatę į seimą. Buvo 
ir daugel įnešimą paduota dėl 
seimo. Nutarta laikyti savo su
sirinkimą antrą mėnesio' ketverga.

Maspetho moterys atbuskime, 
nes jau yra laikas ir proga. Dėl 
platesnią informaciją kreipkitės 
prie raštininkės,

V. Valantiejienės
4 Lexington Avė., 

Maspeth, L. I.

Juomi keliausiu — ar naktis tamsi, 
Ar austų diena mano varguose. — 
Savo' idėjoms vis jėgas semsiu 
Jautrioj’ krūtinėj’ ir nedejuosiu...

j
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Koresp.

X

Komisija.

loieisisItilO

Blaivininkas.

► — . ........

žodžiai suminkštino visą 
ir apsipylę džiaugsmo aša- 
visa bažnyčia. Po to ku- 
paaiškino apie Rožančių

Iš Lietuvos.

r

VAIKU TEATRAI”
I ir n dalis.

JAU IŠĖJO IS SPAUDOS
Dvi knygutės; telpa 3 vaiką teatrai kiekvienoje. 

KAINA 25c. U2 KIEKVIENA
Užsakymus siąskite:

WORCESTER, MASS.

Pas mus yra daugybė įvairią 
dr-ją ir jos vasaros laiku stengia
si surengti nors po vieną geguži
nę. Kaip kurį nedėldienį pasi
taiko net kelios gegužinės. Mėgs
tantieji išvažiavimus, nežino kur 
važiuoti.

Rugpj. 8 d. moterą dr-ja po 
vardu Šv. Onos surengė gegužinę, 
kur žmonės atsilankę puikiai pa
silinksmino. Buvo žaidimą ir 
lenktynės su dovanomis, laimėjo 
net kelios ypatos.

Rugpj. 10 buvo mėnesinis Rau
donojo Kry. Rem. skyr. susirinki
mas, kurį atidarė pirm. kun. J. 

, Kavaliauskas su malda. Po pro
tokolo sekė nutarimai. Nutarė 

' rengti gegužinę. Ši gegužinė 
žada būti nepaprasta, nes komisi
ja smarkiai darbuojasi, kad gerą 
programą sutaisyti. Po tam bu
vo duodami įnešimai į Seimą ir 
raportai Iš mezgimą raporto 
paaiškėjo, kad užstojus vasaros 
karščiams apsistojo megzti. Yra 
kviečiamos visos Worcesterio mo
terėlės ir merginos, kad kiekviena 
pagal savo išgalės vėl imtus 
darbo.

BROOKLYN, N. Y.

Didelis Išvažiavimas.
Glendale girutėj nedėlioję rugp. 

22 d. bus nepaprastas išvažiavi
mas, kurį rengia R. Kr. R. 19 sky
rius. Gražiuasis programas, su
sidedantis is prakalbą, dainą, mo
nologą ir taip visoki; žaidimą. 
Lenktynės su dovanoms. Jau 
Brooklyniečiai žino, kad ką lietu
vaitės rengia tai publikų užganč- 
dija visokiais pamarginimais.

Kalbės kun. Petraitis, R. K.r. 
R. pirmininkas ir žadėjo p-lė Jo- 
kubaitė ir K. Širvidienė. Dai
nuos Banio choras , kurį jau vi
si žino. Išrinktoji komisija ap
siėmė skainą valgymą ir gėrimą 
visą vežimą atvežti. Komisijos 
nariai tokie: p. Pūkas, A Ale- 
iunas, T. Klimienė, Pukienė, 

Karvelienė ir Širvidienė. Tai-gi 
gerbiamieji vietiniai ir apielinkės 
etuviai visi atsilankykit. Būsit 

visi užganėdinti.

Prof. Dr. Chemios 
JONAS ŠIMKUS.

Kaunas, (Lithuania),
Laisvės Alėja Nr,49.

m Kazimieras
p- puotaus, permainė gyveni- 

ą Romoje, prašo adre- 
va kaip: 40 Lungo- 
nes is ” '

Marcinkonys. Lenkai apleis
dami išplėšė viską. Atėmė gy
vuliais, javus ir paskutinį švar
ką. Daugelis gyventoją ba
dauja. Tokį laišką gavo iš 
šios vietos p. Kašėtienė, Mon- 
tello, Mass. Mat lietuviai ne
žinojo, kad lenkai taip greit 
bėgs “do Warszawy”, nespė

jo paslėpti. Kuomet lietuviai 
prašė palikti nors pragyveni
mui, tai sako, galėsite važiuo
ti į Varšavą ir gausite.

WATERBURY, CONN.

Girtauja.
Rodos įvyko priverstinoji blai

vybė - prohibicija, nevalia dirbti 
ir pardavinėt svaigalą, o girtą 
gatvėse tiek ir tiek. Nedėlioj
rugpj. 8 d. einu Bank gatve, ma
tyt girtą sviruojant. Einu bo
jau, girdėt didelis šauksmas 

smuklėse. Einu iki Centro. Pa- 
tėmijau, kad apie 8 smuklės atda
ros. Pro kai 'kurias praeinant, 
reikėjo net ausis užsikišti — toks 
baisus alasas. Imu laikrašti 
“Republiean”, randu, kad vakar 
vakare suareštuota 40 už girtybę. 
O kiek ligoninėse ir namuose tek- 
šo apsirgimu nuo slapta darytą 
svaigalą. * ‘ Apšviestieji ’ ’ dau
giausia pasižymėjo. Žiūrėk eina

. gatve svyruoklis, o “ Keleivis” 
kyšo iš kišenės.

“DARBININKE" gdU 
gauti Kauno “Laisvę", 
“KariSkių Žodį", “Vieny
bę", “Tautą", “Darbinin-

LEWISTON, ME.

Rugpiučio 29 nedėlij 2 vai. po 
piet bus S. Š. M. parapijos susi
rinkimas Šv. Baltramiejaus dr-jos 
svetainėj 387 Lisbon St. . Kvie
čiame visus narius, o ypatingai 
tuos, kurie esate davę stambesnes 
aukas susirnkt ant paskirto laiko, 
ne turime būtinai pasitarti apie 
tolimesnį darbą. ''

ŽAGARĖ.
Šiaulių Apskričio. -

Biržielio 10 d. buvo čia iškilmė 
Pirmosios Šv. Vaiką Komunijos. 
Ryto 9 valandą 100 vaiką gražiai 
pasipuošę ir su žvakėmis rankose 
laukė ant šventoriaus. Lygiai 9 

' vai. kunigas P. Kasčiukas lydimas 
skaitlingos minios su iškilminga 
procesija, išėjo pasitikti ir įvesti 
į bažnyčią nekaltą vaikelių. Ku
nigui pakrapinus vaikus Šv. Van
denių, viena Mergytė vardu visų 
vaiki} prabilo į kunigą išreikšda
ma didelį troškimą žengti bažny
čion ir priimti Jėzų Šv. Komuni
joje į savo širdis. Kunigui į tai. 
tinkamai ir maloniai atsakius, vi
si vaikeliai su degančiomis žvakė
mis rankose ir giesmes žodžiais: 
“Garbinkite Vaikai Viešpatį” 
ant lūpą žengia bažnyčion, prita
riant varpui ir vargonams. Vi
si -žmonės ypač tėveliai apsipylė 
džaugsmo ašaromis. Prie Alto- 
rio atgiedota “Veni Creator,” 
paskui kun. Kasčiukas pasakė pa
mokslėlį į vaikus primindamas, 
juk greit jie pritirs tokios laimės, 
kurios nei Angelai neragauja. 
Panaujina dar per Krikštą pada
rytus tėvelių lūpomis apžadus, į 
visus kunigo paklausimus vaikai 
patys vienbalsiai atsakynėjo. Po 
to išėjo Šv. Mišios, laike kurią 
vaikai labai gražiai giedojo, ypač 
sugraudino žmonės giesmė prieš 
pat Komuniją, “Jėzau Jėzau prie 
manės ateik.” Po Mišią -kun. 
P. Kasčiukas pasakė į vaikus, tė
vus ir susirinkusius žmonės baž
nyčioje pamokslą, primindamas 
vaikelių laimę toje dienoje ir ra
gindamas juos išbūti dorais iki 
mirties bei paskutiniosios Šv. Ko
munijos. Tėvus ragino, . tuoj 
tarsi naujai atgimdytus vaikeliu 
saugoti nuo sugedimo ir papikti
nimu. Visus kitus, kad sujudin
ti tos dienos iškilme pataisytu sa
vo gyvenimą ir pagrįžtu prie 
Dievo ir doros. Iškilmės prakil
numas ir kunigo jautrus ir pilni 
meilė 
širdis 
romia 
nigąs
Škaplerią ir Blaivybės brolijas 
o po to atskirai j kiekviną vake- 
lius įrašė. Visi vaikai paraginti 
Kunigo pasižadėjo iki 20 metą 
svaigalą negerti, pabučiodami 
mi Kryžių ir Evengelija Šv.. Tu 
pasžadėjimu išpildymo prižiūrėti 
uždėjo vaiką tėvams. Pagiedo
jo dėkingumo giesmes. Vaike
liai visi susirinko Gimnazijos na- 
muosna pietuoti. Čia buvo ištai
syti bendri pietus visiems vai
kams ir vietiniams kunigams.

Pietus iškėlė turtingesni vaiką

t

AM. L. R. K. SPAUDOS 
DRAUGIJOS SEIMAS.
Am. L. R. K. Spaudos Drau

gijos Seimas šiemet įvyks Wa- 
terbury’je, Conn. pirmomis 
rugsėjo dienomis, draug su 
Federacijos kongresu. Šiuomi 
kviečiame visas Spaudos Drau
gijos kuopas atsiąsti į šį sei: 
savo delegatus.

Šis seimas turės būti viei 
iš svarbesniąją Draugijos se£ 
mą. Reikės surasti būdą suei
ti į bendrą veikimą su Lietu
vos Šv. Kazimiero Draugija, 
reikės sudaryti ir priimti pie
nus knygą leidimo čia Ameri
koje, taip-pat reikės pagalvo
ti apie gyvesnį kataliką spau
dos platinimą.

Kataliką spaudos rėmėjai ir 
platintojai, visi į Draugijos 
seimą!

Kun. F. Kemėšis,
Sp. Dr. Pirm.

KRAUJO KELIAIS...
Pasaulio audra pašėlus dūksta, 
Griauja pakeliui čielas valstybes; 
Miestai ir kaimai liepsnoja, rūksta 
Pragaro, tartum kįla baisybės.

Žmonija keršte šaukia išnaujo: — 
—Kraujo, kraujo!..

Kas dar gyvybę brangino savo, — 
Bėgo palikę tėvų bakūžę;
O kelias jųjų kapais juodavo; 
Griaustiniai trankės ir audros ūžė.

Žmonės nekalti braidžiojo tais — 
— Kraujo keliais...

Kūdikiai silpni verkė ir klykė, 
Motinų savo visai apleisti,
Maži našlaičiai be tėvų likę 
Pusnuogiai glaudės po kitų skraiste. —

Visų apleisti krito šimtais
— Kraujo keliais...

Ir—tautos viltis—židįs jaunimas, 
Ištvirkęs braidė giliai purvuose; 
Visus pagavo nuožmus likimas, 
O protas temo keršto jausmuose — 

Meile, brolybe, meile—kur ji T! 
— Kraujo kely...

Apleido spėkos pamiršo protas, 
Net nežinojo tikslo žudynių;
Skandint skandino alkaną sotūs;
Žibėjo akįs jausmų laukinių — 

Meilė brolybė, meilė — kur ji*! 
Kraujo kely...

Dui-cin-šan, 19IV.17.
Gurklianiškis.

ii 
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LAIKRAŠČIAI IS LIE
TUVOS.

Laikraščių iš Lietuvos atei
na veik kasdien. Šiomis die
nomis atėjo švieži numeriai 
“Laisvės”, “Vienybės” ii
“Kariškių Žodžio”. Vietiniai 
ateikite pasipirkti, o kiti išsi
rašykite.



Seimo Posėdžiai Laikysis POBAžNYTINEJE SVETAINĖJE,

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

SO. BOSTON, MASS.BOSTON, MASS.

ir-gi miesto svetainėje rug-

DETROIT' MICHIGAN

KELRODIS: Į posėdžių svetainę, 94 Bradford st., reikia eiti nuo Lawrence—No. Lawren- 
ce gelžkelio stoties Essex gatve į Broadway,ir eit iki Bradford. Po tiesei rasis bažnyčia.

Norint pasiekt viešbučius Franklyn House ar Essex Hotel, reikia pasiklausti stotyje, nes 
jiedu ten pat yra.

Važiuojant ant išvažiavimo šv. Pranciškaus Parkan AUTOMOBILIAIS, reikia važiuot 
Broadway iki Methuen Town Farm Car Line ir tuomi keliu važiuoti iki Pine Grove at Welch’s 
Pond—Lithuanian outing Grounds; GATVEKARIU važiuojant, reikia jį imti ant Hampsbire 
gatvės, kuri prasideda nuo Essex gatvės. Iš gatvekario reikia išlipti viršminėtoje vietoje — 
apie 3 mylios nuo Lawrence.

Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

DIDŽIAUSIA VISO PASAULIO GABIAUSIU VEIKĖJU LIETUVIU SUSIRINKIMAS

PRASIDĖS SU ŠV. MIŠIOMIS, 8 V AL. RYTE,

ateikite centralin bendran lietuvių 
BANKAN IR GAUSITE!

rugpj. 23, 24, 25, i. e. priedas. 
Miesto svetainėje, rugpj. 23, vakare

NO PRAMOGOS
•j. 21, 2 vai. po pietų, 
v. Pranciškaus Parke

ADVOKATAS NOTARAS

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

Kazys česnulis atleido jau ant
rų laišką pasigerėdamas savo ke
lione į Lietuvą uždėti čeverykų 
fabriką. Vienas laiškas rašytas 
laive, kitas Paryžiuj. Nuo laivo 
“Rochambeau” paleistame laiške 
Česnulis sakosi turįs puikią kelio
nę. Tik porą dienų tebuvę mig
lotą. Laive susitikęs su Harvar
do studentais, Technologijos pro- 
soriais, keliais pramonininkas. 150 
lietuvias darbininkais. Visus 
interesavęs su savo bendrove “Thė 
Chesnul Shoe Co.” Keli užinte- 
resuotų važiuosią sykių su juom 
Lietuvon. Reikalauja žinių apie 
kompanijos darbavimasi čia Ame
rikoje, Lietuvoje jis padarysiaąs 
viską.

Laiške iš Paryžiaus Česnulis 
rašo kad jis leidžia ten tris die
nas. Susitikęs su Lietuvos buvu
sių .priemeru - Galvanausku. Ir 
dar porą dienų palauksiąs pakol 
Galvanauskas grįš Lietuvon. Čes
nulis suradęs Lietuvos lagaeijoje 
tiek užuojautos ir pritarimo jo 
fabrikui, kad jai jau keli namai 
duodami ir įžymiausios pramoni- 
jos galvos su ją užsiimsią. Iš 
Kauno Česnulis praneš kampani
jai ir plačiai visuomenei visus sa
vo užmanymus ir galimus jų įkū
nijimui. Reikia tik _ tėmyti 

j Česnulio žygius toje taip labai rei
kalingoje šakoje Lietuvos pramo- 
nijos. Darbininkai gali ar no- 

| riuti čeverykų dirbtuvėj dirbti 
i norėtu tuojau siųsti aplikacijas į 
j Bostono ofisą: 395 W. Broadvay 
| Politiškų žinių Česnulis tjdfcne- 
F ša, išgirdęs ką tik atvažiavusi 
| kurjierą, kad su bolševikais buvo 
| kilęs nesusipratimas. Jie paskel- 
| bė Vilniuje sovietų valdžią. Bū- 
I ta jau išleista Lietuvių Koman- 
I dantūra ir Lietuvos valdžia jau 
I turėjus ten persikelti. Paryžiu- 
I je atstovybės yra nuomonė, kad 
I tą suirutę daro lenkų komunistai 

ir kad ji išeis ant gero be jokių 
didelių klapatų, nes pagal sufar- 

- ties, kurios protokolą pats Česnu- 
' lis skaitęs Vilnius yra pažadėtas
* tLvldUOTl lulvvU v ai.

IŠDIRBINIŲ PARODA — posėdžių svetainėj 
PRIEŠSEIMINIS IŠVAŽIAVIMAS—rugpj. 
Methuen, Mass.
IŠKALBINGUMO KONTESTAS
TEATRAS, “KANTRI ALENA” 
7:30 vai.
KONCERTAS, KANTATA “BROLIAI” 
pjūčio 24, 7:30 vai. vakare.
PUOTOS — ir-gi posėdžių svetainėje, rugpj. 25 d.

Šis Šv. Pranciškaus Par. Choras Lawrence, Mass. vedamas p. Pauliukaičio pri 
gelbstint R. Juškai rugp. 24 d. miesto sal&je 7:30 vai. vaakre pastatys Kantatą “BRO 
LIAI”. ' ' '

ŠVYTURIO BENDROVĖ
DIDŽIAUSIA.

KNYGŲ LEIDIMO ĮSTAIGA LIETUVOJE 
įsteigta Vilniuje 1918 m. Liepos ld. su 

" pamatiniu kapitalu 500,000 markių.
DABAR “ŠVYTURIO” B-VĖS TURTAS SIEKIA 

DAUGIAU 5,000,000 MARKIŲ.
“ŠVYTURIO B-VE SAVO LĖŠOMIS SPAUSDINA ĮVAIRAUS 

TURINIO KNYGAS: vadovėlius mokykloms, beletristiką, mokslo 
popuferizacijos, dramatiškus veikalus, gaidas, atvirutes ir kit. 
Per du metu išspausdino daugiau 100 įvairių spaudos veikalų.

“ŠVYTURIO B-Vi” aprūpina knygomis visus Lietuvos kny
gynus, visas mokslo įstaigas vadovėliais, sutaiso kariuomenės 
dalims, mokykloms, valdžios ir visuomenės įstaigoms skaityklas.

“ŠVYTURIO B-VE” NUSIPIRKO IR PARSIGABENO: 1) vi
sas Rusijoje karo metu išspausdintas liet knygas, 2) 3. Pęslo, 
firmos “Saturn”, knygyną Varšuvoje, 3) Inž. Petro Vileišio, 
buv. “Vilniaus žinią”, knygyną Vilniuje, 4) Inž. A. Maciejaus- 
ko knygyną Rygoje. 5) “Aušros” D-Jos Vilniuje knygas ir 6) 
kitų smulkesnių leidėjų.

“ŠVYTURIO" B-VEJE SUKRAUTA KOMISE: 1) visos švie
timo Ministerijos ir Lietuvos Mokslo Dr-jos knygos, 2) Otto v. 
Mauderodės išleistosios knygos, 3) Visi Viduno raštai, 4) Krašto 
Apsaugos Ministerijos leidiniai, 5) žemės Ūkio Ministerijos kny
gos, 6) Jono Biliūno raštai ir 7) šiaip jau įvairių Draugijų ir 
pavienių asmenų leidiniai. *
Todėl “Švyturio” B-vėje Didžiausias Knygų 
Pasirinkimas Pigiausiomis Kainomis. 
“ŠVYTURIO” B-VĖS ĮSTAIGOS:

1. Centralis knygynas Vilniuje, šv. Jono gat. Nr. 21;
2. Devocionaliųjų skyrius Vilniuje, Aušros Vartų gat Nr. 15; 
a Spaustuvė Vilniuje, Totorių gat Nr. 20;
4. Knygų rišykla, ten pat;
5. Knygų sandėlis Kaune, Miško gat Nr. 11, b. 1-5. 

“ŠVYTURIO” B-vė pirko Vilniuje š. m. birželio 
mėn. didžiausius namus. Labdarių gat. Nr. 2 už 
1.600.000 markių.

“Švyturio” B-vės įsteigėjai-savininkai: 
Martinas Kukta " Mykolas Steigvila
Jonas Rinkevičius Stasys Jackevičius
Antanas Bacevičius Jonas Strazdas
Su reikalais tuo tarpu geriausia kreiptis į Kauną, 
Miško* gat. Nr. 11, Jono Rinkevičiaus vardu.
Tel. 232. Adresas telegramoms: Lietuva, Kaunas ŠVYTURIUI.
. . __ ____ ______

VYČIŲ MYLĖTOJAI MALONĖKITE t
1. Iškirpti šį apgarsinimų ir viešai jį publikai iškabinti. _ / J .
2. Pasiųst parodos išdirbinius Onai Sideravyčiutei, 94 Bradford Št. 4
3. Prisiųst Kontesto prakalbas-paskaitas — 94 Bradford St.
4. Programuose žadantieji dalyvauti pasiuskit savo vardus—94 Bradford St.
5. Atvažiuoti seiman — delegatais svečiais.
6. Koskaitlingiausia atsilankyti į visas Seimo pramogas, į išvažiavimą.
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VIETINĖS ŽINIOS.

NAUJOS EKPLIOZUOS.

LIETUI PREKYBOS
BENDROVĖ

Lenkų Hanover Trust Co. 
(banka) valdžios uždaryta ne 
vien dėlto, kad su finansiniu 
raganių Ponzi turėjo reikalą, 
bet buvo susirišusi ir su girtu 
bizniu. Prieš du metu daug 
pinigų indėjo į girtų biznį. 
Prohibicijai užėjus biznis žlu
go ir pinigai prapuolė. .

Su Hanover Trust Co. buvo 
surišta kita lenkų įstaiga Po- 
lish Industrial Ass’n, kuri 
siuntė pinigus “do Polski, Lit- 
wy i Wolynia”. Tai sprogs
tant anam bankui kliuvo ir ši
tai įstaigai. Dabar ji valdžios 
uždaryta.

Dar sprogo Old Colony 
Foreign Exchange Co. Ji ža
dėjo milžinišką pelną — per 
pusmetį žadėjo 100 nuoš. Val
džia apžiūrėjo, kas do paslap
tingas būdas biznio vedimo. 
Pasirodė, kad didžiausia pa
slaptis ta, kad jie neturėjo jo
kios paslapties.

Pastaroji kompanija susidė
jo iš įvairių svetimtaučių. _

šios ligos. Iš didesnės dalies ne- 
žineliai ir neatsargieji kenčia nuo 
tosios ligos, nes jie nežno, jog ją 
serga iki jau pervėlų, ^rbą jeigu 
žino, kad plaučių džiovi, Mrga, 
jie tiki, jog taip vs£z.^ml pa 
tentuoti vaistai išgydys juos, vie
ton geriausios medikališkos prie
žiūros, sveiko valgio, šviežio oro 
ir poilsio.

Turėdami tautos gerovę ir svei
katą omenyje, Suv. Valstijų Vie
šos Sveikatos Biuras ką tik išlei
do knygutę “Buk Sveikas.” Kny
gutė aprašo “Kaip panaikinti 
džiovą.” Symptomai duoti leng
vai ir trumpai - menkas kosijimas, 
tęsiant apie mėnesį ar daugiau; 
silpnėjimas; karštis po piet; na
ktinis prakaitavimas; kraujo ėji
mas nuo plaučių. Jeigu nors 
vienas iš tų symptomų pasirodytu, 
eik pas gydytoją.

Apart to, knygutė nupiešia tin
kamus būdus gyvenimo, ir jeigu 
žmogus sektu juos, netik sulaiky
tu plaučių džiovą, bet ir kitas li
gas. Tankiai plaučių džiova pra
sideda su šalčiu. Jeigu pagauni 
šaltį ir negali nusikratyti, eik pas 
gydytoją.

Jeigu nori viršminėtos knygu
tės parašyk į U. S. Public Health 
Serviee, Washington, D. C. Jie' 
prisius jums.

VALIO, BENDRUOJU 
ŽYGIUI

LAIKRAŠČIAI Iš LIETU
VOS.

AR NERADOTE.
Dalyvaudama Mot. Sąjungos 

išvažiavime 15 d. rugpj. Rugby 
Pame

čiau Branzalietą. Jeigu kas ra-
Panedėlyje rugpj. 16 d. atė-Park MattipM, Mass. 

jo iš Lietuvos “Laisvės” nu- ®lau
meriai liepos 24, 25 ir 27 die- d°te- malonėkite sugrąžinti, už ką
nų.

Išsirašykite laikraščių
Lietuvos. Už 50c. gausite 12 
ekz. Plačiai rašoma apie da
lykus Vilniuje.

•v
1S

būsu dėkinga. ,
O. Navickaitė

47 Vale St.,
. So. Boston, Mass.

ŠALTIS, KURĮ NEGALI NUSI
KRATYTI, YRA PAVOJINGAS.

Kuomet pasaulis dar nepasevi- 
ko nuo karės žaizdų, Suv. Valsti
jų Viešos Sveikatos Biuras išlei
do, gerame laike, persergėjimą 
prieš neprietelį namie, kuris kas
met ima daugiaus aukų negu ka
ro, ir kuris, nepanašus Vokietijai, 
nebuvo padarytas negalimas. Tas 
priešas yra plaučių džiova. Kas 
tris nurotos viena ypata Suvieny
tos Vasltijose miršta nuo plau
čių džiovos. Kasmet plaučių 
džiova sumažina tautišką galę a- 
timdama šimtus tūkstančių jaunų 
vyrų ir moterų. Plaučių džiova 
nukreipiama per tinkamą gyve
nimą. Sugauta laiku yra išgy
doma. Iš didesnės dalies nežinė- 
liai ir neatsargus kenčia nuo bai-

TAUTOS FONDO SEIMAS.
Besiartinant Seimų laikui 

kaip visada taip ir šįmet, 
Tautos Fondo Seimą turėsime 
kartu su L. R. K. Federacijos 
Seimu, kuris atsibus Water- 
bury, Conn. Tai-gi visi Tau
tos Fondo skyriai yra prašomi 
rengtis prie Seimo, kiek gali
ma ant kiek aplinkybės lei
džia. Turime pasistengti kad 
šis T. F. Seimas būtų koskait- 
lingiausias atstovais ir suma
niais T. F. Seimui įnešimais. 
Laikas ir vieta Seimo bus pa
skelbta kiek vėliau.

Kun. K. Urbanavyčius, 
T. F. Pirmininkas.

B. V. Vaišnora,
T. F. Iždininkas.

K J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.
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NAUJOS DAINOS!

“Atsisveikinimas su tėvyne” Sopranui Altui ir Baritonui so
lo ir chorui prie piano. Daina 19 puslapių ,tinkanti didesniuose 
koncertuose dainuoti. Imant vienų egz. $1.50. Daugiau kaip 
10 egz. —jx> $1.00.

“Oi kas”? žemesniam balsui solo. Kaina .............. $1.00
“Kaip raiba paukštutė”, aukštam balsui solo ....$1.00 
“Atsisveikinimas su giria”, mišram chorui ................ 60c.
“Duetas iš čigonų” ............................................... ....$1.00
“Plaukia sau laivelis”, duetas ..................................... 75c.
“Darbininko daina”, mišram chorui .......................... 60c.
“Lėkk sakalėli”, Č. Sosnauskio ................................... 40c.

Imant didesnį skaitlių egzempliorių nuleidžiu nuošimtį. Adre
suoki : į

Kavier Strumskis, Box 249, Brooklyn, N. Y.

i

-k -k -k -k -k -k
Nuga-Tone

Sukėlimui kapitalo tveria
majam Lietuvių Trust Kompa
nijos Bankui (Guaranty Trust 
Company of Boston), kurį tve. 
ria Centralis Bendras Lietuvių 
Bankas per pastarąsias 3 sa
vaites prisidėjo šie garbės vw- 
ti lietuviai ir lietuvaitės: Iš 
Nashua, N. EL: Simonas ir Pet
ronėlė Kudzmai; Agota Barta- 
sevičienė; Vincas Bartusevi
čius, Mikolas ir Alena Barčiai, 
Adolfas Čeplikas, Jonas Jezu- 
kevičius, Vincas Kudžma, Pet
ras Kudzma, Jonas, Petras ir 
Rasuika Skliutai, Juozas ir 
Jieva Andriuškevičiai, Petras 
ir Autose Banaškevičiai, Si
monas ir Mikalina Daniliavi- 
čiai, Antanas Baranauskas, 
Tamošius Mikailionis, Anta
nas ir Marcelė Joniai, Ignas 
ir Rasiuka Vaičiūnai, Emilija 
Aliukonienė, Juozapata Trai- 
navičienė, Jonas Juškevičius, 
Adomas Pazniokas, Antanina 
Uždavinienė; viso ant $10.000.

■' t

Iš Lowell, Mass.: Robertas 
Šmigelskis, Kazimieras Koju- 
tis, Jennie Vitkauskiutė, Rožė 
Vitkauskienė, Jonas Vitkaus- 
kiutis, Emilija Vitkauskiutė, 
Juozapas Vičkačka, Antanas 
Matonis; — viso ant $5.000.

Kartu per pastarąsias tris 
savaites dasidėjo $15.000. X

Štai tie garbingi lietuviai ir 
lietuvaitės, kurie suprato svar
bą ir būtinumą to bendrojo žy
gio ir neatidėliodami prisidėjo 
su savo biskeliu prie subūri
mo reikalingo lietuvių tveria
mojo trusto kapitalo., Tebūnie 
garbė jiems ir didelis ačiū var
de visų Centralio Bendro Lie
tuvių Banko narių ir valdy
bos, kurios iniciatyva šis žy
gis yra vykdinamas. Bet ko
dėl gi visi lietuviai neina šių' 
bendruoju žygiu prie bendr ' 
jo tikslo? Kodėl lūkuriuoja.. 
Turbūt todėl, kad dar ne visi 
esame subrendę komercijinių 
dalykų supratime. Tačiaus mes 
tikimės, kad lietuviai subręs 
komerciškai, kad jie susipras, 
jog tai tėra pirma ir gal pas
kutinė tokia proga Amerikos 
lietuvių gyvenimo istorijoj, 
kuri belsti beldžia lietuvių pro
gos durysna. Tad, broliai, lie
tuviai! susipraskite ir nevyki
te šios auksinės progos nuo sa
vo durų! Įsileiskite ją su en- 
tuzijastiškai džiaugsmingomis 
išskėstomis rankomis. Ir tuo
mi pakelkime savo ir savos 
tautos gerbūvį iki augščiausiai 
galima laipsnio! Visi valio 
bendruoju žygiu bendrajin tik- 
slan! Tegul koveikiausiai į- 
sikūnija ir tegyvuoja pirmasis 
Lietuvių Trust Kompanijos 
Bankas pasaulyje!

Siųskite savo užsakymus Še
rams šiandien! Laikas begalo 
trumpas. Šero kaina $150.00; 
galima pirkti ir už daugiaus. 
Informacijų klauskite laišku, 
adresuodami:

Guaranty Trust Company 
of Boston, Informacijos Depar
tamentas, 32-34 Cross St., Bos
ton, Mass. arba 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

P. S. Centralis Bendras Lie
tuvių Bankas am Amnsts 
(Rugpjtifio) 1 4, Bota, jm f 
pn»eaų ant pKfttt 
tai nuo dSenB padėjmft iM 
dienai išėmimo už pilną laiką. 
Pinigus atiduoda ant kožno pa
reikalavimo.

REIKALINGAS VEŽIKAS 
(Chauffeur) 

važinėti 2 tonų auto-car (truck). Dar
bas ir užmokestis geras. x Dėl plates
nių žinių kreipkitės šiuo antrašu: x 

Lithuanian Furniture Co., 
268 Broadway, So. Boston, Mass. 

Phone S. B. 839- W.

Ant pardavimo
BolinS (Pool room.). Parridiuo- 

da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti į Lietuvą. Delei informa
cijų kreipkitės prie L. Valeckas 
16 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 2488

J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

PARSIDUODA NAMAI..
Dviejų šeimynų, 7 kambariai, geroj 

tvarkoj. 1700 pėdų žemės, arti beach’ių 
ir boulevard’o, bažnyčių ir mekslai- 
nių. Gatvekariai sustoja prieš duris. 
Kaina Atai tauki t* ant vie
tos:

275 — 8-th Street, South Boston.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

a) regulerls — alga $60.00 ir geros 
ineigos, arba

b) nereguleris — kuris galėtų užsi
imti kitu darbu ir tik iš pašalies var
gonininkauti, so tam tikromis, žino
ma, išlygomis.

REV. J. MILIAUSKAS,
St Mary’s Church, Wanamie, Pa.

BANKIERIAI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.
Siunčiami Pinigus Lietuvon: 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursų.

•Parduodame Laivakortes
Išrūpiname leidimus amerikie-

PARSIDUODA
Kostumeriška Siuvėjo 

Dirbtuvė.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais

i
i 
;
i

; 
i 
i! 
i! 
i! 
i!

t išrūpiname lėmimus ameriKie- J i 
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- .' 
merikon. Tų padarome vietiniams K

«ir kitų miestų lietuviams be at- Jh 
važiavimo Bostonan. X

j Į Persiunčiame amerikiečių dova- (K 
• J nas giminėms Lietuvoje. *j i Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
i I Dėl platesnių paaiškinimų rašy- 
• j kitę adresu:

; i Lithuanian Sales Corp.
i 1 414 W. Broadway, *
LSo. Boston 27, Mass. j •

ir 
išdalies lenkais apgyventa. Norintieji 
pirkti arba dėl platesnių informacijų 
kreipkitės žemiau paduotu antrašu. 
Turiu parduoti Į trumpų laikų.

' J. Aleksa,
14 Millbury St, Worcester, Mass.

Atsiliepkite, lietuvaitės. Esu Lietu
vos—armijos 24 metų amžiaus savano
ris. Tvaikas fronte eina nuobodžiai. 
Norėčiau susirašinėti, susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man, 
sesutės. Adresas: Vyr. puskarininkas 
B. Stasiulis, Veikiančioji armija, Gel- 
žkelių batalijonas. LITHUANIA.

i!i i
; i Gydytojas ir Chirurgai.
J i Gydo aitrias ir cbroolikM Usm 

vyrų, moterų ir valkų.
< ’ Egzaminuoja kraują ■Rjaudalna, 
i I Alapumų ir tt savo labo- 
■ T ratorljoj.

Suteikia patarimus laukais kitur ' 
įl grnDaotjma.
Ji Adresas:
$ 366 B’way, So. Boston, Maaa

(KAMBARIO No. 1)
! ■ (LDS. Name. Kamp. B ir B*way) 
« VALANDOS: •'
JI nuo 9—11 Ui ryto

2— 4 po piet i
« 7—9 vakare.

LIETUVIS

i!'

ni 
?! 
i!

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

Vice-Pibmininkas — J. KavoTlunas,
68 Gold St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Sim. Allkonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasusius — S. Cižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

^Susirinkimus laiko pirmų nedėldienĮ 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

I

Įdėjęs $20. nupirksi trijų šei
myną namą So. Bostone, 

linkusius išmokėsi mėnesiais. Naujai 
numalevota ir turi 4 kambarius, gasas 
kiekviename apartamente.
Tel. Chelsea 2046-M arba Medford 2410

Paieškau pusbrolių Jono ir Anta
no Aukštikalnių Kauno rėd., Panevė
žio apskr., Pumpėnų par., Rinkunų 
kaimo. Su Jonu atvažiavom drauge į 
Amerikų ir aš nežinau kur jie išvažia
vo. Jei kas apie juos žinote, meldžiu 
duoti žinoti ar jus patjs greičiau at
sišaukit Turiu žinių iš Lietuvos. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

EMILIJA AUKŠTIKALNIUTE, 
35 Lane St., Middleboro, Mass.

Phone - Kensington 5S16
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.-. JaLvag?0
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

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.

Ieškau Petro Tumėno. Turiu labai 
svarbų reikalų. Jo tėvas mirė, liko 
turtas. JĮ žinantieji praneškite jam. 
Tegu atsišaukia pats arba kas jį žino 
šiuo adresu: Antanas Lukauskas, Ro
kiškio apskr., Pandėlio vaite., Buivi- 
diSkio k. LITHUANIA.

Michalina Andriaus duktė Stanevi
čienė (buvusi Kurzaitytė) paieškau 
savo pusbrolio Boleslavo Jono sunaus 
Važgio, 35 m. paeinančio iš Žitaičių 
kaimo, Krakių valščiaus ir parapijos, 
Kauno gubernijos ir apskričio išvažia
vusiojo Amerikon 1911 m. ir gyvenu
siojo 1915 m. Brooklyn’e. Meldžiu at
sišaukti šiuomi antrašu: Petr Stanis- 
lavov Stanievič Habarovsk pochtovo- 
telegrafnaja kontora Siberia via Pa- 
cific Russia.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadicay, 80. Boston, Mass.

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

ZJ J.__ ipglis Bt„ Dorchester, Mase.
Columbia 9159-J.

Ii Annaj

Ieškau sunaus Antano šetkauska.
Prieš karų gyveno Amerike. Buvo jū
reivis (matrosas). Plaukinėjo po vi
sas mares. Gal jo nėra gyvo. Tai jo 
paties arba žinančių apie jo likimų 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Ur

šulė šetkauskienė, Rokiškio apskr., 
Pandėlio vaite., Kaliomiesčio k. LITH

UANIA.

Paieškau vyro sesers Anelės Juo
džiukės. Kilusi iš Vilniaus rėd., Auk
štadvario vai., Užugosčių par., Nemai- 
tonių kaimo. 1914 m. gyveno Brook
lyn, N. Y., o dabar nežinau kur. Gir
dėju, kad vedusi. Meldžiu atsiliepti 
ar žinantieji apie jų pranešti, nes yra 
svarbus laiškas iš Lietuvos nuo moti
nos.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Pisleiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

618 W.
ONA JODDLENoe, 

Short St, Collinsville, III.

tv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
P^;ininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
)c-Pirmininkas — Jonas Galinis,

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldienĮ kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

ŠEIMYNINKĖMS.
šiomis dienomis gavome keletu de- 

sėtkų egzempliorių knygų “Gaminimas 
Valgių”. Parsiduoda stipriais drobės 
apdarais po $1.75; popiero apdarais 
po $1.25.

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu:

“Darbininkas”, 
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27,'Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŽINA.

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

Ieškau sesers ir svainio Antano 
Stankevičiaus. Jis yra siuvėjas. Gy
veno Bostone. Kas jiems yra, kad ne
rašo. Bene jų gyvų nėra. Gal mano, 
kad mes jau negyvi. Jie patys ar kas 
apie juos žino terašo. Visi kaimynai 
gauna iš Amerikos laiškus ir paramų, 
o aš nieko. Adresas: Liudvika Piku- 
tienė, Vižainio gt. 26 Kalvarija. 
LITHUANIA.

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiere ir Antano Rudžio, visi keturi 
sūnus Adomo Rubšiaus iš Kvedarnių 
valsčiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalų. Jeigut kas žino, 
ar anie patys, teatsiliepia ant šio ant
rašo : LITHUANIA, Kaunas, PaSto 
Valdšniakė Zofija Rubiyte,

Ieškau pusbrolių Stasio ir Marty
no Glušauskų iš Navickų kaimo, Ant- 
nemunio valščiaus, Rumbonių par., 
Alytaus apskr. Dar ieškau Antano, 
Mato, Jurgio ir Prano Andriškevičių 
iš Barkuniškio dvaro, Ūdrijos vals
čiaus ir par., Alytaus apskr. Atsi
šaukiu ir į visus Amerikoje esančius 
kitus giminiečius, kaimynus ir pažįsta
mus. Aš tarnavau kariuomenėj. Len
kų fronte buvau sužeistas. Kairės 
rankos sutraiškė kaulus. Už poros sa
vaičių grįšiu namo. Tikiu, kad ma
no giminiečiai tebėra geri tėvynainiai, 
trokštų Lietuvai laisvės ir todėl at
jaus tų, kurs turėjo lieti kraujų ir 
daug kentėti dėl Lietuvos laisvės. Drįs
tu" prašyti pagelbos. Tikiuosi jos už
sipelniau. Buvau vyresniuoju puska- 
rinlnku. Adresas: Antanas GluSaus- 
kas, Navickų k., Antnemunio vai., A- 
lytaus apskr. LITHUANIA.

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbų reikalų. Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė, Naciimų sodž., Seredžiaus 
vaUL, Vilkijas pati. LITHUANIA.

REIKALINGAS ŽMOGUS
ant farmos (ūkės) senas žmogus, kat
ras negali dirbti dirbtuvėj, o galėtų 
atlikti darbų, kaip tai: malkų paga
minti, tvoras pataisyti, žiemų gyvu
lius apžiūrėti. Nėra skirtumo — ve
dęs ar nevedęs. Kambaris geras, už
mokestis gera. Platesnių žinių kreip
kitės per laiškų šiuo adresu: 

ANTHONY J. RUSECKAS, 
Wright’s Comer, Oxford, Mass.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento. Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė). Viekšniai, Mažeikių apsk. 
LITHUANIA.

Ieškau brolio Petro Grandinio. Gy
veno Bostone. Bet girdėjau Įstojęs 
Amerikos armijon. Tikrų žinių ne
turiu. Jo paties ar jį žinančių pra
šau rašyti. Aš tarnauju Lietuvos ar
mijoj 5-tame pėst DLK. Keistučio 
pulke. Bet laiškus prašau rašyti Į na
mus. Antrašas: V Uis Grandinis, Bir
žų apskr., Papilio vai. LITHUANIA.

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėti su 
manimi, Lietuvos armijos viršila. Ka
riškių gyvenimas gan vienodas, tai 
laiškai iš Amerikos butų tikra gery
bė. Rašinėkite broliai ir sesers. Ad
resas: VirSila Leonas Vitkauskas, 9-tas 
pešt. L. K. Vytinio pulkas 2-ra kul
kosvaidžių kuopa. LITHUANIA.

Ieškau brolio Petro Vaitaičlo, kilęs 
iš Biržų valščiaus ir apskrities, Staki- 
rių k. Nuo karo pradžios negaunu 
laiškų. Jis pats ar kas JĮ žino terašo 
adresu: Juozas Vaitaitis, Veik, armi
ja 5-tas pėst. D. L. K. Keistučio pul
kas, S-čias batalijonas, 7-ta kp. LITH
UANIA.

Atsišaukiu Į Amerikos lietuvius ir 
lietuvaites teiktis susirašinėti su ma
nimi. Atsakymus gausite. Adresas: 
Leitenantas Juodeika, 9-tas pėst. L. 
Kun. Vytenio pulk. 2-ra kulkosvai
džių kp. LITHUANIA.

■■ ~ --- ----------1

Ieškau brolio Juozo Baniulio, kilu
sio iš Vaidaginių, Biržų apskričio. 
Pats ar jį žinantieji terašo adresu: 
Aljansas Baniulis 6-tas pėstininkų 
pulkas 1-ma kp. LITHUANIA.

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No.

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

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Nedėliomli 
nuo 10 vaL ryta 

iki 4 vaL vaka.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
Galima suriialbtti ir Ustavitskai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dantis ištraukiami ir pri
pildami visia be skausmo, su 

prietaisais, su naa 
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. I RETT.T.Y

Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vaL vakare

Bell Phon* DicktaMn 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BredSuPUatiiAu,Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Na* 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge naoS ilti 9P.M.

N.šsBsMfc Dd 4 p.sttta. •

TEINGI1U8IA
(Apgarsinimas)

Dr. Paul J. Jakmatih
(Jakimavičius)
Tabnilor 

NnolIHI*opM. Nna 7 tkl I vaten 
IW BOADWATCw. 8T8O. BOSTON.

Tai RUS. B.

Persikėlimo Pranešimas

(•100).

, U 21—M7 St.. Chicagro, HL

- IK L.

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 vėlumo ir stipru
mo.

II

K. BUKAUSKAS,
Aptiekorius ir 8arihfaiks*




