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SVEIKINAME
BUŠAI BĖGA NUO LENKŲ.

TARIASI ŠVEICARIJOJ.

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

vinių. Kitomis reikmenomis 
raudonarmiečiai patys turi ap
sirūpinti.

L. Vyčių Seimas prasideda rugpj. 23 d. mūsų kaimyniš
kame mieste Lawrence’e. Gerb. delegates ir delegatus svei
kiname ir linkiui vaisingų pasekmių organizacijos reikalų 
tarimuose.

ną. U _•< v -<u,
_ LDS. Centro Valdyba:

SUBATA, RUGPJŪČIO 21 D., 1920.
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“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.

Paryžius, rugpj. 19. — Fron
te į pietų vakarus nuo Varša- 
vos lenkų kariuomenė, Pilsud
skio vedama smarkiai varo ru
sus atgal. Pilsudskis turėjo 
surinkęs rezervistus ties Ivan- 
gorod ir su jais per tris dienas 
pavarė rusus atgal 60 mylią. 
Susijungė su kita lenką ka
riuomene veikiančia Cholmo 
provincijoj. Abi šitos armijos 
randasi už 18 mylią nuo Lie
tuviškos Brastos. Buvo pra
nešimą, kad rusai apleidinėjo 
tą miestą seredos vakare. To
kiu būdu rusą kairysis armijos 
sparnas liko palaužtas. Vidu
rys rusą armijos atsidūręs į 
Varšavą. Dešinysis rusų spar
nas riestoj padėtyje. Iš juos
tos per Prūsiją visai išvyti ir 
pastumti tiek, kad susinėsi
mas Varšavos su Dancigu Vis- 
la ir geležinkeliais atsinauji
no. Lenkai artinasi prie Bugo 
upės žemiau Lietuviškos Bras
tos. Jei lenkai Būgą pasieks, 
tai jie galės atkirsti rusus e- 
sančius Siedliece. Pasitrauki
mo kelias iš Siedlieco rusams 
būtų per Baltstogę.

Lenką armiją aptvarkė pa
staruoju laiku francūzų gen. 
"VVeygand ir kiti francūzų ir 
anglų karvedžiai.

Anglijos premjeras Lloyd 
George atvyko Lucernon, Švei
carijoj, kur tariasi su Italijos 
premieru Giolitti.

KAUNAS PO GAISRO.
Baisusis gaisras tęsėsi nuo birželio 18 iki 20 d. Paveiks
lai imti birželio 20 d. •

NENUSIGINKLUOS.

Lenką taikos delegacija at- 
. vyko Minskan rugpj. 17 d. 
Rusą taikos delegacijos pirmi
ninkas Danišavski paantrino, 
kad rusai sutiks Lenkijai duo
ti platesnius rubežius, negu a- 
lijantai, bet Lenkija turinti 
nusiginkluoti. Derybos prasi
dėjo tą pat dieną. Lenkai no
rėjo atidėti, bet rusai sakė, 

-kad ant rytojaus derybos turį 
tęstis. Bet ant rytojaus rugpj. 
18 d. lenką delegacija nepasi- 
,rodė. Tai rusų delegacija už
protestavo per savo raštininką 
prieš lenką delegaciją. Į rusą 
reikalavimą, kad Lenkija nu
siginkluotą, lenkai atsakė, kad 
be rusą nusiginklavimo nei jie 
nenusiginkluosią.

ŽINIUS Iš LIETUVOS.

AMERIKOS LAIVAI 
BALTIKON.

Suv. Valstijų laivyno sekre
torius Daniels paliepė esan
tiems laivams Europiniuose 
vandenyse plaukti į Baltiką. 
Ten reikėsią saugoti Amerikos 
piliečius, teikti jiems reikamą 
pagelbą ir saugoti, ją turtą.

KVIEČIA LIUOSNORIUS.
Maskvoj buvo surengtos iš

kilmės pasitikti Belą Kun, 
vengrą komunistą vadą. Prie 
tos progos Trocki sakė pra- 

"TFaTbą įr atsišaukė, kad vyrai 
stotą liuosnoriais kariauti 
priaš gen. AVrangelį, kurs pie
tinėj Rusijoj kariauja prieš 
bolševikus.

KIEK IMIGRANTŲ AT
VYKSTA.

Per New Yorką kasdien at
vyksta ateivių po 5.000. Pas-_
taruoju laiku ateivystė vis di- yį 
dina^Žu*’•? š '

DABARTINĖ LIETUVOS 
_ PADĖTIS.

Liepos mėn. 1920 m. trys di
deli žingsniai išviršinėj Lietu
vos politikoj nužengti, kurie 
daug turės jos ateityje nulem
ti—tai Spaa konferencijoj Lie
tuvos de jure pripažinimas, 
bolševiką taikos visai Lietuvai 
patogiomis, sąlygomis pasira
šymas ir Vilniaus nuo lenkų 
paliuosavimas.

Spaa konferencija nuspren
dė, kad Lenkai pasitrauktų iš 
Vilniaus ir kitos Lietuves te
ritorijos ligi 1919 m. gruodžio 
8 d. Aukščiausios Tarybos nu
statytos Lenką krašto sienos, 
taip pat pripažino Lietuvą de. 
jure. Tas pripažinimas bus 
paskelbtas Londono konferen
cijoj.

Liepos 12 d. 4 vai. po pietų 
Lietuvos Taikos Delegacija 
pasirašė sutartį su Rusais. Ta 
sutartimi nustatytos Lietuvos 
valstybės sienos. Jos eina nuo 
Dauguvos, Sufranavo kur 
baigiasi Kuršo gub. per Dris- 
vėtą ir Naročo ežerus, per Mo
lodečno stotį ligi Beržunės u- 
pės, toliaus eina Nemunu li
gi Svisločo upės apie 20 vars
tų į pietus nuo Gardino, dėlto 
Lietuvai tenka Ašmenos, Ly
dos apskritys ir Gardinas su 
jo apylinkėmis. Bolševikai 
taip pat apsiėmė Lietuvai iš
mokėti 3 milionus rublių ąuksu 
ir leisti iškirsti Rusą miško 
ĮOG tūkstančią vertės.

Liepos 15 d. 2 vai. po pietą 
Lietuvos kariuomenė įėjo į 
. ilnią.

i
kiekvie-sudrebėjo džiaugsmu 

no lietuvio širdis, 
džiaugsmo mitingai. . 
tracijos visuose 
peliuose. 
nius laisvas^^ 
Lietuvos k.w 
jaunų Liet~Wff§MM 
ties Vilnium 
iš visų pusią 
atiduoti Lietuvi^ 
teritorijas ir AntiW| 
mi pripažino Lietai 
klausomybę de facU^ 
tuvai naturi jokios w 
paskutinės minutės dėj^O 
pastangas, kad Lietu W 
priešintis ir juos naikinti. 
tos aukos atpirko Lietuvos v

nuo Vilniaus į pietus. Bet to 
dar neužtenka — bolševikai el
giasi Vilniuj, kaip tikri 6ku- 
pantai — ima, plėšia iš žmo
nių, ką tik gali paimti, daž
nai net visai už tai nemokėda
mi, steigia savo “reykomus” 
ir “so v depus”; Besivydami 
bolševikai lenkus Varšuvos 
link užima Vilniaus fUylinkes, 
Lydą, Gardiną ir tt. Ir pakol 
Varšuva bus pasiekta, jie ren
giasi tuos plotus laikyti dr nie
kam neatiduoti. Strategijos 
reikalai juos prie to verčią; o 
gal strategijos reikalai juos 
verčia taip pat rekvizuoti už
imtose vietose nuo žmonių ja
vus, arklius, galvijus, pauk
ščius, varinėti žmones stui- 
kosna,- į privalomus darbus, 
vartoti mirties bausmę, gau
dyti “buržujus” ir “kontrevo- 
liucionierius”, konfiskuoti dra
bužius, 'fnėsą ir tt.? Paskui 
raudonąją armiją seka jau An- 
gariečio ir Kapsuko draugai, 
kurie stengsis vėl bolševizmo 
lizdus Lietuvoj, sukti. Cicliov- 
skis, Olskife ir kiti, kurie jau 
sėdi Vilniuj, skirsto^komisaru 
kandidatus, jie turi jau savo 
raudonąją armiją, kuri perei
tais metais išbėgo iš Vilniaus, 
o šymet vėl čia sugrįžo. Su 
bolševikais ranka į ranką eina ' 
Lietuvos revoliuciniai liaudi
ninkai, kurie paskutiniu lai
ku pradėjo leisti į visuomenę 
atsišaukimus ir raginti sukilti 
prieš Lietuvos valdžią ir jos 
patį. Seimą. Bolševikai ir re
voliuciniai liaudininkai lei
džia paskalas, kad Vilniaus 

i dabartiniai raudonarmiečiai e- 
są “Lietuvos raudonoji armi
ja”, bet mes pažįstame tą 
“Lietuvos raudonąją armiją” 
^^reitu metą, kuri susidėjo 

ttfefck gryniausių rusų, tik 
1919 m. dekretu jie 

aHBEM-.vergti Lietuvos pilU- 
|MH|Brs patys paeina nuo 
■MMm Kainos. Uralo ir kitu 
jHHEg^tietą. Bet bolševikai

X ak’s »pdum-

nustotą būti bolševiku, jei jis 
nemėgintų savo valdžią ir sa
vo tvarką užimtuose kraštuo
se įvesti. Jie teismais strate
gijos dalykais, bet kas gal tik
rinti, ar nevers juos strategi
ja greit eiti į patį Kauną. 
Kapsuko ir Angariečio kom
panija dar nenustojo svajoju
si apie Lietuvos pyragus, jų 
noras įvesti sovietų valdžią 
Lietuvoje dar tas pats pasili
ko. Ją imperialistinė politi
ka dar nėra užmigusi—ją sva
jonė: paimti Lietuvą ir ją su
tvarkyti pagal savo įstatymus.

Lietuvos respublikos nepri
klausomybei vėl gręsia didelis 
pavojus ir iš tų pačią, pusės, 
su kuriais jau taika padaryta. 
Lietuviai turi ypač šią valan
dą budėti, nes bolševiką žodis, 
ketvirtas — jie jį retai teiš
laiko. Jei bolševikai neatsi
trauks iš Lietuvos teritorijos 
— Lietuviai turi vėl naujus o- 
ku pantus.

Lietuvoj stovis labai įtemp
tas. Seimas įvedė visoj Lietu
voj karo stovį — panaikino 
konstitucijos garantijas. Vėl 
atūžia nauja vėtra, vėl gal iš
griauti tai, kas«su tokiu var
gu statyta, kurta. Bet turė
kime vilties — tiek sunkių va
landų Lietuva išgyveno, tiek 
skurdo, vargo, o nepražuvo— 
nepražus ir dabar. Lietuvos 
karžigiai išvijo vokiečius, bol
ševikus, bermontininkus, iš
rakino lenkus, išgys ir antrą, 
o gal paskutinį kartą rusus 
bolševikus. Viltis duoda jė
gos gyventi ir kentėti.

Mariušis. 
St. Gallen—5-VIII-20.
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7sižadė>^^^^H^vadai se- 
Ai žada iš,'v»!!!!aus krausty
ki, bet šalia fo organizuoja 
^'o civilinę valdžią ir rimtai 
Mgias Lietuvos teritorijoj il- 
|K< šeimininkauti. Pamiršti

dį - sostinę, jos išgelbėjo S*?" ^utart.es punktai,
bado mūsų broliu tūkstanėins, vlBa ■^‘■'‘■mybes, garbe - ka- 
kurie tiek vargo ir pažemini- r° I'w,u gyvenimo

i-.Ji r^l-„ Įstatymai neveikia, karo lau-mo — skriaudos kentė Lenką 
okupacijos metu. Lietuvos tau
ta jokių imparialistinių sieki
mų neturėjo ir neturi, ji nema
nė ir nesirengia svetimų kraš
tų grobti, jai rūpi tik savos 
tautos reikalai, savo sūnų ge
rovė ir laisvė. Bet neilgas bu
vo Lietuvos džiaugsmas 
padangė vėl pradeda niauktis, 
vėl slenka nauji, juodi debe
siai. Jos kančių dar galo ne
matyti. Sužibo laisvės, gero
vės žiburėlis ir vėl politinės 
audros sukuria/jį gesina.

Rusą bolševikai mušdami 
lenkus taip pat iš kitos pusės 
įėjo į Vilnią. Įėję teisinosi, 
kad juos stratagijos dalykai 
verčią taip elgtis ir žadėjo tuoj 

Bet jie Vii- 
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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
vi} pasiskubinkite išrinkti-

Lai šią metą Seimas viršija skaitliumi ats
tovą ir taip-gi gerais naudingais įnešimais.

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

Tegul neatsilieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri į šią metą LDS. Seimą neprisiąstą savo ats
tovo. Jei jau daugiau neišgalėtą, tai bent vie-

lenkais, pabaigsią su komisa
rais.

Varėnoj lenkai legionininkai 
pasitraukdami vienai žydel- 
kaitei atėmė aukso žiadą kar
tu su pirštu.

Kauno Tarybon rinkimai 
buvo tuo laiku, kada ėjo var
žytinės dėl Vilniaus su lenkais 
ir rusais. Liatuviai silpną a- 
gitaciją tepavarė. Iš lietuvių 
išrinkta L. Noreika, A. Prūsas, 
F. Damijonaitis, D. K. Duls- 
kis, A. Povilaitis, V. Čarnec
kis, M. Šleževičius ir Bielskis. 
Profesinė Sąjunga pasiuntė 13, 
lenkai 15, žydai 15, vokiečiai 
3, rusai 1.

Iš Vilkaviškio kalėjimo no
rėjo pabėgti 5 arkliavagiai. 3 
nušauti, o du suimti. Vieną 
sargybinį arkliavagiai iš jo at
imtu revolvariu pašovė.

Panevėžyje per manifestaci
ją dėl Vilniaus atvadavimo 
sumanyta įsteigti Liaudies na
mą. Išrinkta komitetas au
koms rinkti.

Kamajai, Rokiškio apskr. 
šią vasarą penkis sykius degė. 
Pagauta Juozas Dobriaga, ne- 
pilnaprotis, kurs prisipažino 
visus kartus padeginėjęs.

Iš Lendvaravo lenkai pasi
traukdami išplėšė visas krau
tuves, atėmė žmonių gėrybes, 
nepanešamus daiktus sudaužė, 
priegalvnj plunksnas vėjais 
palaido.

Tauragėje nuo senai bando
ma įsteigti psichiatrinę ligoni
nę. Bet paskirtą namų inten
dantas neužleidžia per nedova
notiną sauvalę, nes miesto val
džios namų yra tuščių.

Liepos pabaigoj Kaunan at
vyko Aukštuolis Lietuvos ats
tovas Švedijoj ir Norvegijoj.

Iš Maskvos Kaunan atvyko 
lietuvių rašytojas Jurgis Balt
rušaitis. Jis daug rašydavo 
rusų kalboj.

Kaune pradėjo eiti baltgu- 
džią kalboj laikraštis “Pogo- 
nia”.

MOTERYS GAUNA BALSA
VIMO TEISĘ.

Tennessee valstijos legisla- 
tūra perleido moterų balsavi
mo teisią bilią. Atstovą rūme 
balsuota 50 prj.eS 46, senate 25 
prieš 4.

Tannessee valstija yra 36-ta 
patvirtinusi moterių balsavi
mo teisią bilią.

Suv. Valstiją kongresas bu
vo nutaręs, kad jei du trečda
liu valstiją patvirtys moterų 
balsavimo teisę, tai toji teise 
taps įrašyta į Suv. Valstijų 
konstituciją.

SUKILIMAI MESOPOTA
MIJOJ.

Mesopotamijoj, anglą valdo
moje iškilo didelią sumišimą. 
Geležinkelis iš Bagdado į Kir- 
fri ir Kirkuk perkirstas, tela- 
grafą vielos perpjautos, kele
tas tiltą sudeginta.

ke nėra neL teisės, nei teisy
bės — kovos lauke visa pervir- 
šyja jėga.

Kad užkirsti rusams gali
mybę veržtis į Lietuvos plo
tus, nustatyta tam tikra lini
ja per Švenčionėlius, Naujus 
Trakus, Varėną ir Gardiną, 
kurią, saugoja Lietuvos ka- tiečių/Są-gos kuopos atseina 
riuomenė. Mūsą kariuomenė P<> btavorėlį. Vasarą įsitaisė 
laiko taip pat Londvaravą ir bravorėlius miškuose. • 
apskritai visas Vilniaus apy
linkes Kauno link; Merkinė, 
Varėna, Marcinkonys, Tata- 
rai taip-pat Lietuvią rankose. 
Vilniuj neva veikia Lietuvią 
komendantūra, bet ten ji

Vadžgirio parapijoj, Rasei
nių apskr., veik Kiekviename 
sodžiuje yra Valstiečių Sąjun
gos (socijalistų liaudininkų) 
kuopa, užtad ir “samogonką” 
labai prasiplatinus. Ant Vals-

Vilniuje liepos 17 d. vėl pa
sirodė “Nepriklausomoji Lie
tuva”, kurią lenką cenzūra 
buvo pasmaugus.

Liepos 18 d. Lantvarave be, ’ • | įjicpos ao a. įjciiiv var a v e oc
mf^zai. M gali nuveikti, ness bę- įejsm<> sušaudyta keturi kazo- 

kai & komisaro nepaklausy- 
mą.

• TT‘1 * *»A©, Uv v y ĮITĮĮ iljP

ševikai jai žada vis daugiau 
galimybės duoti veikti, žada

įe-
*

Kuomet rusai vijo lenkus iš 
Gardino,' tai buvo pasiekę So- 
pockinės. Iš tenykštės lietu
vių bažnyčios viską išplėšė, 
kun. Žemaitį norėjo nužudyti 
ir tik pasisukusieji lietuvių ka
reiviai išgelbėjo užpultą kuni
gu , _____

Rusijos valdžia savo karei
viams duoda tik ginklą ir šo-

TRYS NAUJI UNIVERSI
TETAI Į K-

■ ' ' K

Nežiūrint į sunkų pinigišką 
padėjimą, Vokietijoje įkurti 
trys nauji universitetai—išvi
so dabar yra dvidešimts ka- 
turi. Nauji universitetai yra 
— Frankforto, Hamburgo ir 
Koelno universitetai. Univer
sitetams sunku gauti moksliš
kų prietaisą, knygų ir žurna
lų. Vieno universiteto knygy
nas raportuoja sumažėjimą 
svetimą žurnalų. Pirmiau ga
vo 2,300 o dabar tik 140. Dar
bininkų algos, ęhemišką daly
ką, šviesos, kuro ir spausdini
mo išlaidos trukdo universite
tų darbą.

James M. Keyes
Advokatas
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P.
VITURYS

M. Gužauskienė $10.00, 
Karpavičius $3.00.

Po $2.00 Kun. J. Čaplikas, V. 
Kopka, J. Platukas, K Sekintas,

GYVENIMO BRUOŽAI

Boston and suburbs.......... .-.....$5.00
Jtaeign countries yearly.............. $5.00
r ■ 1 1 1 a

“fctered as second-dass matter Sept 
Sg 1915 at the post office at Boston, 
Įlaša., under the Act of March 3,1879” 
’Accep tance for matillng at spedal rate 
M postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
3X1918”.
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LENKAI ATSILAIKO.
Pastarąją dianą žinios apie 

lenką rusą karą skelbia, kad 
lenkai ima atsigriebti-. Lenką 
pritarėją buvo tikėtasi, kad 
Bugįo upė bus antra Mama. 
Tas neišsipildė, bet Visla r<> 
dos tampa antra Mama.

Galima sakyti, kad lenkai 
jau gavo kailin tiek, kiek tel
pa. Jei rusai dabar gauna 
žandan, tai jie bus sukalba
mesni taikos derybose. Kuo
met rusą jėgos turi būt stipriai 
ištemptos lenką fronte, tai ją 
jėgos negali būti didelės Lie
tuvos fronte.

Plačia-galinga banga plaukia tautos gyve- O tečiau nors tie žmonės yra skaitlingi ir 
nimas tėvynėje. Atbudo milžinas—tautos dva- naudingi, jie betgi ligšiol tik silpną visuoine- 
sia, sušaukė sūnus į gyvenimo kovą ir eina jie, 
visas kliūtis laužydami, į pergalę, į grąžą- 
skaistų rytoją.

Silpnute srovele srovena tautos išeivijos 
gyvenimas. Toji išeivija tai lyg tas menkas 
laivelis, išmestas į okeano bangas, savo kelio’ 
nebtekęs; lyg mažutis oazas svetimuose tyruo
se. Siaučia piktosios audros, ūžia plačiosios 
vilnys; rodos ims ir prarys tą mažutį laivelį. 
Dūksta karšti vėjai tyruose, smilčių kalnai su
ka savo verpetus. Rodos ims ir užpils tą men
kutį oazą

Išeivijoj visokią yra žmonią. Vieni plau
kia su vandeniu, kiti iriasi prieš; vieni nie
ko nebieško, džiaugias dolerį radę, kiti mąsto, 
svajoja ir... dirba; vieni tautai mirties pagei
dauja ir laukia, kiti—kuoilgiausios gyvybės. 
Vieni juokus ir panieką siunčia tėvynei, kiti 
visą pašvenčia jai širdį ir visas pajėgas.

Kada pasiryžau šį-tą braižyti, auriu išpra- 
džią pasakyti, kad Viturys—tai šioks ir toks 
idealistas, kad jisai čirškia tuo laiku, kada 
prasideda gyvybė,, kad jisai pranašas pavasa
rio, kad saulė savo1 spinduliais maloniai jįjį 
glamonėja, kad todėl jisai dedas prie tąją op
timistą, kurie Gyvybę skaisčią, gražią numylė
jo.

BROOKLYN, N. Y. 
Išleistuvės.

Subatoj rugpj. 14 d. anksti ry
to nemažas būrys Brooklyniečią iš

1

v KITŲ AKIMIS ŽIŪ-
RINT.

Suv. Valstiją Valstybes sek- 
retoriaus Colby’o nota, nepri
pažįstančia Lietuvos neprigul- 
mybes, įsižeidė kiekvienas lie
tuvis geidžius ir veikiąs dėl 
Lietuvos neprigulmybės. Gal 
retas tepamąsto kaip mes 
lietuviai išrodome kitiems, 
kaip mes išrodome apšviestam 
amerikonui, kurs žino mūsą 
visuomeninį veikimą, žino 
mūsą srovinius santikius, su
eina su mūsą veikėjais, mato, 
kaip mūsą paskola sekasi ir 
tt. •

Colby’o nota buvo išleista 
rugpj. 10. Gi Chicagoj rugpj. 
15 d. buvo rengiama iškilmės, 
kur dalyvavo L. Misijos nariai 
— Vileišis ir Žadeikis. Kas 
tose iškilmėse padaryta? Iš
nešta sujungtas visą lietuvią 
pareiškimas dėl Colby’o no
tos? Visai ne. Tenai viešai 
parodyta, kad lietuviai yra ne
santaikos vaikai. Tą dieną L. 
Misija su Vileišiu ir Žadeikių 
priešakyje pasiėmė liberalą- 
tautininką nelaimingąjį varpą, 
kurs nulietas anuomet buvu
siam “visuotinam”, tautinin- 
ką-Iiberalą seimui. L. Misija 
ir libaralą vadai negalėjo ne
žinoti, jog tuomi antagonizuo- 
ja katalikiškąją visuomenę. 
Todėl tą darė jie tyčia.

Amerikos ir kitą šalių ap- 
švies tūnai ir diplomatai tą ma
tydami juk turi tik pagirti 
Colby už jo notą Lietuvos-ne
pripažįstančią.

Liberalai-tautininkai gali 
dabar pasveikinti L. Misiją ir 
savo vadus už ją tokį partijai 
atsidavimą, o lietuvią išgamos 
hi ruošia Lietuvai karstą ir tą 
L. Misija turbūt neatsisakys 
priimti.

, PAKEITĖ PASIUN
TINIUS.

Lietuvos vyriausybė buvo 
pasiuntus Vilniun tartis su ra
są bolševiką vadais social-de- 
mokratus. Tai buvo taktin
gas pasielgimas. Social-demo- 
kratai yra artimesni rasą bol
ševikams, negu bile kokia ki
ta Lietuvos partija. Protes
tantiškos šalys siąsdamos ats
tovus pas popiežių siunčia ne 
kokius bedievius, libaralus ar 
protestantus, bet katalikus. 
Buvo pranešta, kad social-de- 
mokratai—pasiuntiniai iš Vil- 
mauš sugrįžo nieko nepešę. 
Dabar esą pasiųsti Vilniun 
prof. Valdemaras ir Dr. Alek
na. Matyt, social-damokra- 
ta nemokėjo ginti Lietuvos

į’ T

♦

1. MŪSŲ VISUOMENE. '
(Kas tai yra visuomenė? Ar mes turime 

visuomenę? Kas sudaro mūsą visuomenę? Ko
dėl ji dar silpnutė?' Tikrasai kelias į galybę.)

Mūsą žodį “visuomenė” sunku būtą iš
versti anglą kalbom Community, publie, people, 
society, commonyealth—visi tie žodžiai reiškia 
truputį ką kitą. Mūsą “visuomenės” suprati
mui gerai atatinka lenką žodis “spoloczenst- 
wo”, nors lietuviškai tą pačią mintį išreikšti 
ir būtą gal geriau sakyti ne “visuomenė”, bet 
“bendruomenė”. Žodį “visuomenė” mes pa
prastai vartojame tokioje prasmėje: grupe žmo
nią, surištą bendrais politikos santikiais, bend
rais idealais ir bendru sentimentu (jausmu). 
Galėtume vartoti žodį “visuomenė” dvajopoj 
prasmėje: 1) platesnėje—t y. visos tautos vi
suomenė ir 2) siauresnėje—būtent mums arti-* 
moji, tai yra—tikinčioji visuomenė. Tie asme
nys, kurie neturi ir nenori nieko bendra turė
ti su savo šalies ar tautos politiniais ar socija- 
liais reikalais—paprastai neprisiskaito prie vi
suomenės.

Lietuvoje jau yra gana skaitlinga lietuvią 
tautos visuomenė. Ją sudaro įvairią partiją ir 
pažiūrą žmonės," neskiriant nei socijal-demo- 
kratą. Visus juos vienija politiškos nepriklau
somybės reikalavimas ir siekimas prie krašto 
gerbūvio. Tik vieni bolševikai nepriklauso 
prie tos tautinės visuomenės. Čia išeivijoje lie
tuvią tautinės visuomenės—platesnėje to žodižo 
prasmėje—kaip ir nėra, arba, tikriau sakant, 
ji yra dar tik užuomazgoje. Visi socijalistai 
čia jei ne kurijoje, tai bent praktikoje eina 
prieš Lietuvos nepriklausomybę ir gerbūvį. Iš 
tarpo taip vadinamą tautininką 'labai retas ra
sis, katras neatsižadėtą Lietuvos laisvės vardan 
savo biznio, arba vardan savo partijos laimė
jimo. Didžiuma ją patrijotai tik dėl dolerio 
ir dėl savo laisvamaniškos “laisvės”.

Keli metai mėginimą bendrai dirbti dėl 
Lietuvos laisvės katalikams ir tiems “tautinin
kams”—nedavė šiek tiek, žymesnių pasekmių. 
Nei tautinės visuomenės-neišaugino.

Gal įr gerai darome, kad kada kalbame a- 
pie mūsą visuomenę išeivijoj, kad turime o- 
menyję tikinčią visuomenę, arba t. v. kataliką 
visuomenę.

Bet ar mes, Amerikos lietuviai katalikai, 
tikrai jau turime savo visuomenę, t y. žymią 
grupę žmonią įvairią luomą ir padėjimą—žmo
nią surištą bendromis pažiūromis ir sentimen
tais?

Drąsiai atsakau: taip, turime ir tai jau 
gana skaitlingą.

Kas-gi tą mūsą visuomenę* sudaro t Į akis 
visą-pirma metasi didelis įvairumas luomą, tur
to, socijalio padėjimo. Toje visuomenėje ma
tome visą-pirma gerb. kunigus, stovinčius pir
mose eilėse mūsą tautinio ir visuomeninio gy
venimo. Matome pasaulinių inteligentą—pro- 
fesijonalą ir publicistą gražų ir nuolat augan
tį būrelį; matome jau skaitlingus "būrius ap- 
šviestų darbininką žmonią, jau ne tik sugeban
čią selcti ir suprasti gyvenimą ir spaudą, bet 
net pradedančią pasekmingai vadovauti visuo
menės darbuose ir politikoje. Matome ten ir in
teligentišką moterų būrelį ir augštai moksle 
pašokėjusių—moksleivią gražų būrį, ir skait
lingą prasišvietusį jaunimą Visą tą žmonią 

Į vieni idealai tikybiniai, tautiniai, politiniai; 
Visus riša tos pačios visuomeninės organiza
cijos. Skirtumai turto, socijalio padėjimo, kai- 
kurių pažiūrą—nekliudo tiems žmonėms dirbti 
bendrą darbą, patapti viena bendruomene. 
Kaipo ištikimiausi tautos reikalams ir tikriau
si savo tėvynės mylėtojai—tie žmonės ir suda-

■*.

nę tesudaro. Kad visuomenė būtą tvirta ir 
tampri, jai reikia šią gerai išvystytą veiks
nią: 1) autoritetingą ir intakingą vadą, 2) 
stiprios vadovaujančios viešos opinijos ir 3) ge
ro visos visuomenės susiklausymo. w

Visi tie veikniai dar tik tepradeda vysty- 
ties mūsą visuomenėje ir dėlto ji tebėra dar la
ibai silpna.

Įvairią turėjome mes vadą, arba geriau 
sakant kandidatą į vadus. Pačią tą kandida
tą nedatekliai ir mūsą gyvenimo neprielankios 
sąlygos neleisdavo jiems išaugti į tikrus va
dus.

Didžiumai ją stokavo kaip tik to visuo- 
meningumo, kurio skiepintojais ir auklėtojais 
kituose jie- turėjo būti. Buvo jie autokratais, 
iš augšto žiūrinčiais į kitus, vien besistengian
čiais savo valią primesti kitiems. Beauganti 
žmonią sąmonė veikiai paleido juos į dimisiją. 
Buvo mokytą teoretiką, svajotoją, nesugeban
čią prieiti arti prie praktiško gyvenimo', kad 
jį už ragą^ patverus. Ir jie nuslinko, palikę 
vien gražią minčių ir išvedžiojimą žiupsnį. Tm 
Tėjome ir karštą praktiką, agiaatorią, bandžiu
sią kaip tik nusitverti gyvenimą už ragą. Jiems 
trūko ir šalto kraujo, ir takto, ir ištvermės. 
Ir jie turėjo į užuomarštį nuslinkti. Buvo ir 
fanatišką demagogą, ir šventai nusistačiusią 
mokslavyrią, bijančią pažvelgti į gyvenimo tik
renybes.

Visiems čia išskaitytiems išaugti į tikruo- 
■sius vadus trukdė žiaurios mūsą gyvenimo ap
linkybės: svetima šalis, viliojanti ateivią e- 
nergiją savais keliais, išblaškanti ir susmul
kinanti ją dvasinius turtus; mūsą plačiosios vi
suomenės silpnas pribrendimas; draugą veikė
ją užvydai—tos ir toms panašios priežastys ne
leido Ūgšiol išauginti autoritetą nei didžiau
siam mokslavyriui, nei švenčiausiam asketui, 
nei gabiausiam politakieriui, nei karščiausiam 
agitatoriui.

Mūsą spauda, viešosios opinijos galinga- 
sai įrankis, tik dar labai nesenai tepradėjo 
stiprėti ir stiprėjimas tas per daug jau išpa- 
lengva eina pirmyn.

Mūsą platesnei visuomenei vis dar stoka ir 
geresnės nuovokos, ir gilesnės orijentaeijos ir 
abelno susipratimo, ir solidarumo jausmo.

Tečiau nenusiminkime. Mūsą visuomenei 
lemta yra stiprėti ir patapti tikrai galinga jėga 
tautoje. Tik reikia svarbiausia 1) kuodaugiam- 
šia šviesos visuomenės protui, 2) kuogeriausio 
atsinaujinimo žmonią valios. _

Lietuviams katalikams abu tuodu dalyku 
lengviau yra prieinamu, negu kitokią srovią 
žmonėms. Mes stovime arti prie Šviesos ir Do
ros šaltinio. Pasaulio Šviesa, apšviečianti kiek
vieną žmogų, šviesos ieškantį, nevien apšvie
čia jį svarbiausiu reikalu, kaip Amžinąją lai
mę pasiekti, bet dar atskleidžia prieš jį gam
tos knygą, kad iš jos išmoktą suprasti šį gy
venimą ir sužinotą visa, kas jam ir kitiems rei
kalinga ir naudinga. Vėlgi mūsą Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas paremia, sustiprina ir atnau
jina ir tą, kurs savo kelią pameta, ir tą, kurs 
prieš tiesą mėgina užsimerkti, kaip lygiai ir 
tą, kurs gyvenime tik save patį su savo smul
kučiais reikalais temato—by tik jie visi paieš
kotą sau dvasios stiprybės pas Stiprybės Šalti
nį. -

Šviežos ir Prakilnumo kelias, tai tikrasai 
kelias mūsą visuomenei į galybę. Juo eidamas 
inteligentas paplatina ir pagilina savo Inteli
genciją, neintėligentas arba pusinteligentis pa
tampa tikru inteligentu, auaokratas virsta de
mokratu, pasipūtėlis—žmonią draugą, išdidus 
saumeilis pamato ir pamyli savo brolius; pik
čiurna, užsikirtėlis pasidaro sukalbamu. Silp
nybės nyksta, dvasia ir valia stiprėja, pasi
šventimo noras auga ir kada tuo keliu pradeda 
eiti atskiri žmonės, tuomet ir visuomenė, iš ją 
susidedanti sparčiai auga ir stiprėja.

(Bus daugiau)

visų kraštų skubinosi į prieplau-1 Bundza, A Paltanavičius. 
4ą atsisveikinti ir palinkėi laimin-. 1 ™ T

giminėms keliaujantiems Lietuvon.1 Svetkis, V. Godišius,
Brooklyno veikėjas M. Milukas j vykas, M. Šulčius, jf. Kimilas, M. 

su šeimyna, J. Lukoševičius, _du Kirmilas, A Tamulionis, P. Ska- 
broliai Bučai, Ražinauskas ir daug Į markas, S. Kvedaravičius, M. 
kitų. Taip-gi neteko vienos ko 'Soldukienė, K. Raudys, A. Mat- 
ne iš geriausu savo nariu A L. R. cevičius, P. Liubinas, A Žilas, 
K Moterų Sąjungos 24 kuopa į M. Kopkienė, K Rainys, D. Sva- 
savo 1 
nės, "kuri nuo pta įsisteigimo kp. 
iki dabar daug triūso ir energijos 
padėjo.

_ _ __ __ _______ .' Po 1.00 Kun. L. Kavaliauskas,
* ~ M JT'-

gos kelionės savo pažįstamiems ir.A- Miller, 0. Kupravičienė,, L. 
, F. Bara-

.oterų sąjungos Kuopai
pirmininkės O. Bendoraitie- į navičius, S. Bundza, A Matu- 

liauskas,
gavieius, P. Česnienė, J. Blavac- 
kas, U. Patienė, J. Žaliauskas, 
S. Valentukevičius, M. Kazilevi- 
čius, A Stopčinskas, Valatke- 
vičius, V. Valatka, S. Lodras, 
J. Milius, Zezonis, Varšiukas, 
M. Sasnauskas, P. Ješinskas, B. 
Gelusevičius, M. Paplauskas, A. 
Jakaieiutė, P. Banienė, J. Pla
tukas.

Viso su smulkiais $103.95.

J. Suskas, A. Valiun-

K. D.

HARTFORD, CONN.
Surinktos aukos prof. J. Meš

kausko prakalbose.
Po $5.00 A. Masiulis J. Dargaitė.
Po 2.00 Kun. A Vaškelis ir M. 

Ivanauskiutė.
Po $1.00 A Valangevieius, R. 

Simonavieius, -J. Ivanauskas, A. 
Jotautas, J. Kasaeiunas, P. Ba- 
niunas, J. Sinkevičius, K Ker
šis, J. Buividas, P. Mačiulis, 
M. Kaziuke, A. Eidulis, A Ba
ronaitė, A Pateckis, M. Gerai- 
tienė, J. Petkiutė, A- Nakčeris, 
J. Sagevičia, J. Pateliunas, M. 
Pateekaitė, A Zabloekienė, J. 
Kvieslienė, O. Gasčiunienė, A 
Smeilingis, A Deltuva, A Ker
šis, J. Gedraitis, J. Kurnėta, F. 
Gebąs, K Nakruša, J. Panevėžys, 
J. Lucką, K Kručkas, K Ta
mošiūnas, O. Celkunaitė, P. Juod- 
snukis, Z. Kavaleckas, F. Bra
zaitis, L. Litvinas, J. Dailydas, 
E. Butnoraitė, Z. Bonenė,, 
Keižis.

Viso labo auką $70.45.

F.

WATERBURY, CONN.

Susilieja dvi dr-jos.
Šv. Petro ir Povilo dr-ja susi

liejo sd Šv. Kazimiero dr-ja. Tai
gi Šv. Petro ir Povilo dr-jos val
dyba kviečia narius atvykti į su
sirinkimą, kurs bus rugsėjo 12 d. 
parapijos salėj paprastu laiku. 
Visi nariai teikitės laiku atsilan
kyti į šį mūsą paskutinį susirinki
mą. Bus paskutinis visos dr-jos 
reikalą apsvarstymas. Pagal su 
tartį reikia stoti prįe Šv. Kazimie
ro dr-jos ir jos teisėmis naudotis. 
Būtinai turi viskas būti pabaikta 
šaukiamame susirinkime.

Jurgis Miliauskas
Šv. Petro ir Povilo dr-jos prot- 

raštininkas, 22 Third St.

BALTIMORE, MD.
Darbai siuvėjų nepasitaiso, 

daug lietuvių be darbo jau keli 
mėnesiai. Kas tik išgali važiuo
ja į Lietuvą.—Vasaros karščiuo
se visoki veikimai apmirė.

Lietuviška Banka daug pinigų 
išmoko kas sąvaitė lietuviams, bet 
jų daug ir prineša skolininkai.

Radzevičius su vagonais visai 
nepasirodo Baltimorėj. Vargo= 
nūs žadėjo įtaisyti prieš Velykas, 
jau sulaukiam ir Kalėdų, o var
gonų kaip nėr taip nėr. Dar pa
brangs gelžkeliai, tai vėl bus ge
ras pasiteisinimas.

Rugpiueio 15 d. “Žoline” Ėmi
mą į Dangų Motinos Švenčiausios 
buvo gražiai žolinais gėlėmis Al
torius Motinos Dievo iš puoštas, 
elektra- apšviestas įvairių spalvų 
lempučių žibėjo.

Dar kartą norin priminti Bal- 
timoriečiams apie Bonus Lietuvos 
įmokėjusieji po kelis dolerius ir 
neišbaigia mokėti, kiti atsižada 
savo įmokėtu pinigų ir pasakė, 
kad nemokėsią visai. Apgailėti
nas toks pasakymas. Malonėki
te užsimokėti ir atsiimti savo Bo
nus. 'Mes jaučiame, kad Lietu- 
vo stebuklngai liko laisva, tai da
bar reikia remti ją paskola kiek 
katras tik išgali.

J. Karalius,
Stoties iždininkas

112 N. Greene St.

DETROIT, MICH.
Lietuvos Vyčių 79 kp. išleido į 

Lietuvą du brangius savo narius 
J. Balčiūną ir J. Očiką. Kuopa 
surengė vakarienę. Susirinko 
nemažai išvažiuojančiu prieteliu 
ir laike vakarienės išreiškė gerus 
linkėjimus. Vakaro Vedėjas bu
vo S. Paurazas. S. Cibulskis, J. 
Grūsta, A Šačikas, K Tvarku- 
nas, A. Aleksis, K Abišala, Kun. 
F. Kemėšis, P. Perminienė, D. 
Gustaitė, Daumontaitė, ir kiti iš
reiškė apgailestavimą, kad turi 
skirtis iš mūs tarpo vieni iš žy
miausių darbininkų.'

Katalkų Vienybės skyriaus šio 
mėnesio susirinkimas sumanė daug 
svarbių dalykų ir pasižadėjo juos 
gyveniman įvykinti, būtent įsteig
ti suaugusiems vakarinius kursus. 
Į mokytojus prisižadėjo gerb. kun. 
F. Kemėšis. Taip-gi nutarta 
kviesti kun. F. Bereišį ir A Alek
sį. Suaugusių vakariniai kursai 
prasidės nuo vidurio rugsėjo mėn.

Pakelta sumanymas reikale vi
suomeniško knygyno’ Detroite. 
Nutarta prie įsteigimo knygyno 
rengtis atsižvelgiant kaip leis gy
venimo aplinkybės. Išreikšta pa
geidavimas, kad visos dr-jos pri
siųstų po 3 atstovus ant Federaci- atliko didelius darbus, kad sugrį- 
jos skyriaus susirinkimų, kurie žę gaus darbą savo Bendrovės

yra laikomi kas pirmas utamin- 
kas kiekvieno mėnesio ir minė
tuose susirinkimuose svarstyti vi
sus svarbiausius šių dienų klausi
mus. Išreikšta pageidavimas, 
kad visos katalikiškos dr-jos pri
sidėtu prie Federacijos, o jeigu 
kurių draugijų vadai yra tam 
priešingi, tai yra pageidaujama, 
kad tie ateitų ant Federacijos su
sirinkimų ir susipažintu su ja.

Federacijos skyrius (Katalikų 
Vienybė) rengia didelį vakarą su 
prakalbomis, pamarginimais ir šo
kiais 23 d. spolio ant 24 ir Michi- 
gas gatvių. Taip-gi 12 d. rugsė
jo yra rengiamas gražus vakaras 
pobažnytinėj svetainėj.

Margumynai.

Du mūsij kolionijos šmukleriai, 
vienas’ laisvamanis, kitas" nei šio
kis nei tokis, išvažiavo utarninko 
vakare ant “good time”, ir susi
pešė.

Jau treti metai, kaip gyvuoja 
pas mus jaunimo-skaitlinga orga
nizacija.

Kada pobažnytinėj svetainėj 
buvo vakarienė, tai mūsų sportai 
sumanė “good time” turėti auto- 
mobiliuje. Bevažinėdami suma
nė persitikrinti ir makabilius ar 
gatvekaris drūtesnis. Bevažiuo
jant ant relių ir sustojo. Gatve- 
kario mašinistas irgi žiopsojo. 
Kaka ant makabiliaus užsirito, tai 
tada atsibudo. Automobilių ap- 
lankstė ir A Jodvalkiui ranką iš
nėrė. Daktaras sako, pavojaus 
nėra.

Nemažai pas mus yra tokių, ku
rie labai bijo, kad lietuviai užsidė
ję į bendrijas nesiduos išnaudoti 
žydams ir tą pamatę neišmanėliai 
grait iš bendrovių pinigus atsi
ėmė, nes mat bus blogai, kad lie
tuviai pradės į biznius eiti. Gir
di kur tada žydeliai dėsis. Ka
da prakilsus žmonės eina ant pra
kalbų, tai mūsų gudruoliai važiuo
ja į “bušius” kaziruoti. West 
Sidės kerštininkų ratelis turėjo 
išvažiavimą, taip-gi ir mūsų jau
nimas turėjo. Tai mūsų jauni
mas nutarė pakviesti west sidės 
jaunimą į būrį«* sykiu pažaisti. 
Nuėjus mūsų nariams ir pasveiki
nus norėjo kalbėti? Bet West 
Sidės kerštininkų ratelio genero
las nesavo balsų rėkė: “ar Vy
čiai, ar Vyčiai čia atėjo, kad jie 
čia būtų, kas jie tokie, aš bėgu 
iš čia jaigu Vyčiai čia atėjo”. Ir 
nubėgo už medžio, manėme, kad 
bėgo po medžiu kartis, bet ne, 
žiūrime ir vėl atbėgo ir vėl tą pa
tį gieda. Tai ar ne sarmata west 
sidės lietuviams katalikams tokį 
rėksnį turėti savo tarpe.

Tas — pats.

CHICAGO, ILL. 

Prakalbos.
Dievo apveizdos salėje buvo su

rengtos prakalbos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės reikalais. Žmo
nią buvo pilnutė svetainė. Kal
bėjo A. Račkns, adv. Kalinaus
kas ir Povilas Petrauskas. Visi 
nurodinėjo apie sumanymus Lie
tuvių Prekybos B-vės. Žmonės- 
labai džiaugėsi, ~kad Liet. Prieky- 
bos Bendrovė steigia Lietuvoje 
fabrikus, kur žmonės galės uždar
biauti ir aprūpinti Lietuvą išdir
biniais. Žmones noriai pirko B- 
vės šėrus. Mato, kad B-vė jau

ATMINTIS.

W Gelii Darželis.

Gal man virš kapo vieversis 
Liūdną giesmelę užgiedos, — 
Kad žuvo mielas bernužis, 
Gailiai mergelę apraudos...

Liūdna giesmelė nuskambės 
Ir mano atmintis pražus — 
Tik miela ji,—griaudžiai minės, 
Kad žuvo bernužis brangus.

Ant kapo žolė tik žaliuos; 
Ant jo gėlią nieks nepasės? — 

a — • • v • — •
-r.-?. Vgl JByj/.?

• WORCESTER, MASS.
Prof. J. Meškausko prakalbos.

Rugpj. 15 d. š. m. pas mus po 
bažnytinėj svetainėj įvyko prakal
bos. Vakaro vedėju buvo kun. 
J. Čaplikas, kuris savo trumpa ir 
aiškia prakalba raginidamas savo 
parapijoms stoti į eilę gelbėti 
Tėvynę nuo įvairių išnaudotojų ir 
pastatė kalbėti prof. kun J. Meš
kauską.

Pirmoje temoje plačiai apipasa
kojo, kaip Lietuva yra subrendus 
prie neprigulmybės. Pertrauko
se buvo programėlis.

Pirmiausia buvo sudainuotas 
kvartetas po vadovyste A Z. Vis
mino. Vėliau p-lė Tranpiutė pa
dainavo solo akompaniuojant A 
Visminui

Toliau kalbėjo vėl prof. J. Meš
kauskas apie Lietuvos dabartį ir 
siuntimus.

Jo kalba visiems patiko ir
(MUv įvoumli mumyse.

M. CURLANIfl,

NAUJOS DAINOS!
“▲tBisTeikinimas su tėvyne” Sopranui Altui Ir Baritonui eo

lo Ir chorui prie piano. Daina 19 puslapiu .tinkanti didesniuose 
koncertuose dainuoti. Imant vieną ega. $1JSO. Daugiau kaip 
10 ega — po $1.00.

“Oi kas”?. lomesniam balsui solo. Kaina ...............$1.00
“Kaip raiba paukštutė”, ankstam balsui solo ....$1.00 
“Atsisveikinimas su giria”, milram chorai ...............00c.
‘ Duetas U Čigonų” ........................................  $1.00
"Plaukia sau laivelis”, duetas ...................................... 75c.
"Darbininko daina”, mlžram chorai ................. .....00c.
“Lėkk sakalai”, C. Sosnauskio .................................... 40c.

Imant didesni skaitlių egzempliorių nuleldžln nuoSimų. Adre
suoki t:

Zavier Strumskis, Box 249, BrooHyn, N. Y.
N900$NWN00W0WMWM$M0M00C008M

DETROIT' MICHIGAN



CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Pirmutinis iš Visą Bostono ir Naujosios Anglijos Banką

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

Šv. Cicilijos Komitetas.

SO. BOSTON, MASS.

VISŲ VAKARŲ PRADŽIA

GRAND RAPIDS, MICH.
Čionykštė vietinė L. R K M. 

S-mo A. 12 kuopa ruošiasi prie į- 
žymuaus darbo ne taip turtinga 
nariais šioji kuopa, bet nuveik
tuose darbuose drįsta lygyntis su 
kiekviena draugija.

Vietos moksleiviai ruošia tam 
pritaikinta veikalą “Gims Tautos 
Genijus”. Įžymiausi kuopos ar
tistai bei artistės pilnai prisiren
gę laikia"29 d. rugpiučio. Toje 
•dienoje Šv. Petro ir Povilo sve
tainėje 7:30 vaL vakare bus per
statytas.

Čionykščiai lietuviai bei arti
mesnieji, dabokime šią progą.

SCRANTON, PA.
Bug. 8 d., 1920 m. Šv. Cicilijos 

L. R. K A. bažnytinis choras lai
kė pusmetinį susirinkimą, pobaž- 
nytinėj svetainėj. Išduotos at
skaitos pereitą ir šių metą. Pa
sirodo, kad šis choras yra stiprus. 
Taip-gi išrinkta nauja valdyba. 
Dvasiškas vadovas vietinis klebo
nas kun. Jonas Kuras, pirm. Vin
cas Burdulis, vice-pirm. Marijo
na Drižniutė, rašt. Ona Jodau- 
giutė, ižd. Juozas Galinis, iždo 
globėjai Elena Žiaukiutė ir Juo
zas Burdulis, koresp. J. Petu- 
kauskas ir Antanas Banevičia. 
Tvarkos prižiūrėtojas Martynas 
Puteliunas. Choro vedėjas Vin
centas Burdulis.

Vargonininkas inėšė, kad turim 
padauginti skaitlią narią prikal
bindami naujus, nes dabar geriau
sias laikas įstoti naujiems na
riams. Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 

Pirmutis iš Visą Kitą Banką, Kuris nuo Augusto 
Pirmos Dienos, 1920

NEGIRDĖTOS, NEREGĖTOS NAUJOJE ANGLIJOJE IŠKILMES

RUGPJŪČIO 26, 27, 28 ir 29 DD., 1920 M.

CHICAGO, TLTi. .— 
Atsikratė skambalo

Buvo paskelbta, kad rugpj. 15 
<L Auditorium salėj kalbės pirma
sis Lietuvos prezidentas Smetona 
Ir manyta praplatinti Lietuvos 
bonus Žmonią buvo apie 3.000 
Pradėjus prakalbas buvo rodamas 
skambalas. Tai lietuvią nesan
daros skambalas. Tai tas pats 
skambalas, kurį tautininkai, savo 
seimui nusiliedino, kada jie užsi
manė šaukti visuotiną seimą be 
katalkiškos visuomenės sutikimo. 
Dabar tą neaandaroa skambalą 
padavanojo Vileištul.

Bonams platinti nebuvo geres
nės progos, kaip per šias prakal
bas. Bet niekas negalėjo tą bo- 
ną platinimą taip sutrugdyti, kaip 
rengėjai savo nesandaros skamba
lą. Tautininkai ir Misija iš aau- 
jo parodė, kad jiems nerūpi Lie
tuvos boną platinimas, o kas kita.

Nesandaros prakalbose dalyva
vo ir kun. Vilimas ir Jokubauskai
te New Haven, Ct. Teisybę pa
sakius jie gerai kalbėjo. Bet ne
sandaros prokalbose tas nieko ne
reiškė ir dyvai, ko tie mūsą kal
bėtojai ten lindo. Nesąndaros 
prakalbos negalėjo ramiai eiti. 
Stabdyta kalbėtojai, švilpta.

Bepigu Lietuvos neprieteliams 
Lietuvą smaugti ir kitoms- valsty
bėms jos nepripažinti, kuomet to
kie dalykai tarp lietuvią dedasi.

Ten buvęs.

Pasitikimas delegatų Rugpj. 26 d. i. m, 
Švr Petro Svetainė, So. Boston, Mass.

ANTRAS VAKARAS Pėtnyčioj, rug 
pjūčio 27 d. N. P. P. Š. M. P. par. svetainėj 
Csinbridcse, Mass. ’ „

Ar Jūsą Vietiniai Bankai Duoda Tieki Jeigu Ne, Tad 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti f __

sulaukti nemažai paramos palai- Rengėjai.

T ❖Y ADVOKATAS NOTARAS

į F. J. KALINAUSKAS |
X 414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. *t*



SEYMOUR

PAIEŠKOJIMAI IR fREIKALAVIMAI.

It
J. Meškausko prakalbos.Prof. Malo-

Vargdienis.

ir

z

' I

Pasekmės Rokuo-

r

ATYDA MOTERIMS. AŠ PASEKMINGAI GYDAU.

Prieš

Paieškau savo sunaus Juozo ir duk- 
tės Uršulės Pernarauškų. Jie patys ar 
kas kitas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: Mateušas Pema- 
rauskis, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvilko valsčiaus.

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

Ieškau Klemento Pakelčio iš Mika- 
liškių sodž., Augusto Kaziulio iš Na
rūnų sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur- 
šėje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos, 
Ar esate dar gyvi, atsiliepkite šiuo ad
resu: Kaunas, D. Vilniaus g. Nr. Sj. 
Juoz. Bajorui. LITHVANIA.

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

Po
au-
že-

/

Automobilius susideda iš apie 
1000 dalią daleliu.

5

Čet-
E.

VI. 
' V.

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

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

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

Nevv York mieste automobiliij 
yra 350.000.

išmokti per tą trumpą

T«i. So. Borton27O
DR. JOHN MacDONNELL, M. D 

susiMieti ir HstuvissM
Ofiso valandos: 

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

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

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

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

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

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

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

Pilone - Kensmyton 5316
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

’*v.Zr™ 
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. AlIegheny^Ave., 

Philadelphia^ Pa.

Mano Išrengimas. 
susideda 15 vgfiausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs ją vartojimui ir 
ją nurodymo, kaip 
iš ją gauti didžiau
sias vienodas pasek-

Siunčiami pinigus IjUtuvon : ■ Į 
doleriais arba auksinais pagal '

i! : i 
i!
i! 
i!
i f 
i!

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

PrtaBfmo
Nuo»Iki» popiet. Nuo7 tkl B rakara 

509 W ROADVAT Cor. BT 80. 'BOSTON.
TalfOSS.B,

REIKALINGAS VEŽIKAS 
(Chauffeur) 

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

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

Phone S. B. 839-W.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVIKATAS 
111 Broadscay, So. Boston, Mass.

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

15 Annapolis Bt., Dorchester, Mass. 
Columbia 9159-J.

labai pigiai ir mažai vartotas ant tri
jų kambarių. Priežastis- kad išvažiuo
ja j Lietuvų. Matyti galima bile kokių 
dienų ant trečių lubų.

< VERONIKA SAIKS,
219 Broadway, So. Boston, Mass.

senai “Darb.” buvo -pa-

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

I

I

PARSIDUODA
Kestumeriška Siuvėjo 

Dirbtuvė.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais

išdalies lenkais apgyventa. Norintieji 
pirkti arba dėl platesnių Informacijų 
kreipkitės žemiau paduotu antrašu. 
Turiu parduoti į trumpų laikų.

J. Aleksa,

Ben Phone DicHnaen 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BroadSuPh9aMpbia,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise Valandas;

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

NUeKemi. iki 4 pepižta. 9

PARSIDUODA 
GRAŽUS AUTOMBILIUS 

Paige 1917.
Parsiduos už prienamų kainų, 
nėkit atsišaukti.

B. ZARONSKIS, '
411 Windsor St, E. Cambridge, Mass.

TeL So. Borton 2488

DR. J. G. LANDŽIUS

Nušipę, praretėję, plaiskanuo- . 
ta galva, niežėjimas, žilimas ir Į į 
kitos odos galvos ligos pasek- j ' 
mingal prašalinama. į * i

Persitikrinimui gausite prabai į. 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du j 
centu stampomis ir savo adre | 1 
sų. j J

Western Chemical Co.,
P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa. J >

Paieškau Viktoro Mickuno, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Vadžgiriu kai
mo. Mes esame sveiki, norėtume nuo 
tamstos nors kokių žinių gauti. Lau
kiame atsakymo. Elzbieta Mickunytė, 
Raseinių apskr., Vadžgiriu par. ir kai
mo, Kauno rėdybos.

GREITAI NORIMA PAR
DUOTI

10 rūmų stubų, 16,000 pėdų žemės. 
Jaunas sodukas. Atiduosiu pigiai.
Randasi Mattapan.

J. ZAPUSTAS,
227 D Street, South Boston, Mass.

PARSLDŪOŪA
Mažai vartoti forničiai pigiai. Galima 
matyti 'vakarais, išskyrus panedėlials, 
seerdomis, pėtnyčiomis. Atslšaukit:

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

(Ant trečių lubų)

s Sutaisau receptus su didžiau- : 
sla atida, bežiūrint, ar tie re- ■ 
ceptal Lietuvos ar Amerikos da- . 

1 x ktarų. Tai vienatinė -lietuviška i 
aptieka Bostone ir Masaachu- 1 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųstu per er- 
preaų.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekoriug ir Savininkas

Report.

Paieškau savo sunaus Juozo šabuč- 
kio. meldžiu atsišaukti. Kotrina ša- 
bučkienė, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvilkos valič., Pliekių kaimo.

Paieškau savo brolių Ravelio ir 
Jankelio ir noriu gauti atsakymų nuo 
jų. Mano adresas: Saike Hagos, Ra- 

girto par.

LIETUVIS .
Gydytojas ir Chirurgas. ; i

Gydo aštrias ir chroniškas ligas j [• 
vyrų, moterų ir vaikų. ■ Į 

Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, ' 
šlapumų ir tt savo labo- | t 

ratorijoj.
Suteikia patarimus laiškais kitur ] ■ 

gyvenantiems.
Adresas: ■ į,
366 B’way, So. Boston, Mass.

. f (KAMBARIO No. 1)
' * (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
< ! VALANDOS: 
j I nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet 
7— 9 vakare.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
VAKARAI.

Vasarinė mokykla užsibaigė 22 
rugpj. Mokyklos vakarai bus 
2 ir 6 dd. bažnytinėj svetainėj.

Pirmą vakarą bus statoma 
“Vaiką Operetė” muzikališkas 
vaiką veikalas, kurį išmokino p. 
M. Karbaukas. Antrą vakarą 
bus teatrai ir kitokie pamargini- 
mai. Taip-gi bus duodamos' do
vanos vaikams, kurie atsižymėjo 
moksle.

Tie vakarai yra svarbus, užtai 
prašome kitą draugiją nieko ne
rengti ant virš pažymėtą dienų. 
Taip-gi prašome gerbiamos visuo
menės paremti tuos vakarus gau
siu savo atsilankymu. Ypač tė
vai, kuriems, rūpi žinoti ką vaikas 
galėjo 
laiką.

Nuo
garsinęs, kad atvažiuos laukiamas 
svečias. Rugpiučio 14 d. apie aš
tuntą vaL pasirodė mūsų laukia
mas svetis svetainėje, kurį sutiko 
rankų plojimu.

Visupirmu mūsų mylimas klebo
nas K. Urbanavičius perstatė 
prof. J. Meškauskų pakalbėti.

Kalba publikai be galo patiko 
ir kiekvienas - norėjo vis .daugiau 
klausyti

Žmonių buvo pilna svetainė, 
pirmu atvejų buvo renkamos 
kos kurių vardus paduodame 
miaus.

Kun. K Urbanavičius $10.00.
A. Mockevičius $3.00.
Po $2.00 S. Danielius, J. Matu

levičius, ’A. Kairys, A. Majaus- 
kaitė, M. Stasiulienė, F. Tap- 
šas, J. Meškaukas ir K. Petraitis.

Po $1.00 J. Urbonas, A. Bar- 
tuška, S. Zajauskas, D. Stauskas, 
P. Kripaitis, A. Taunis, P. Ju
ras J. L. Petrauskas, Ig. Mačiu- 
laitis, V. Tamulaitis, A. Karis, 
K Paulauskas, D. Zubelionis, P. 
Kudris, J. Lapinskas, V. Šarka, 
A Tupikas,' G. Žurauskienė, O. 
Kašaite, A. Abračaitė, P Likas, 
P. Broniušaitis, L. Landelis, A. 
Razinskas, P. Vosgidas, D. Mar- 
kelevičius, S. Seveikaitė, J. Ma
čiulis, L. Mačiulienė, J. Vaigi- 
nas S. Navickas, A. Sanda, J. 
Staikunas, J. Daikus, L. Navic
kaitė, P. Gedraitaitė, J. Gudai- 
tė, V. Ripalis, M. Ųsinkaitė, A. 
Spakauskas, A. Dagys, A Dab- 
ravičiutė, J. Diksis, J. Andriu- 
liunas, A. Masleika, A. Naud
žiūnas, R. Apšiegienė, A. Gru- 
džinskas, P. Vasiliausikenė, V. 
Pašiurienė, M. Staniulienė, P. 
Grigaliūnas, J. Šveistys, P. Len- 
giavičius, P. Žukauskas, J. Bur
bulis, A. Stelingis, P. Vamaus- 
kas, G. Sinkevičius, J. Razva- 
dauskas, J. Ttabaras, J. Vait
kus, Al. Mūras, S. Paplauskas, 
M. Raulušonis, K. Starolis, S. 
Bu j a, V. Uždavinis, V. Medonis, 
J. Gurskas, A. Klimavičius, S. 
Jancis, P, Markevičius.

* Viso labu po dolerį ir smulkiais 
$122.75.

LAIKRAŠČIAI Iš LIE
TUVOS.

Utarninke ir seredoj atėjo 
Kauno “Laisve” liepos 29 ir 
30 d. “ Kariškių Žodis ’ ’ liepos 
30 d. ir “Vienybė” liepos 30 d.

Ketverge riigpj. 19 d. atėjo 
iš Kauno “Tauta” liepos 30 
d., “Laisvė” liepos 31 ir rugp. 
1 d. ir “Darbininkas” rugpj. 1

Išsirašykite, tų laikraščių iš 
Lietuvos. Už 50c. (stampomis) 
gausite 12 ekz.

CAMBRIDGE, MASS.
Gerb. Kun. Prof. Meškausko 

prakalbos.

Rugpj. 16, 7:30 vakare gerb. 
iš Lietuvos svečias po bažnytinėj 
svetainėj kalbėjo. Jo kalba bu
vo. įdomi. Kalbėjo apie tris di
džiausias Lietuvoj politines parti
jas. Krikščionis Demokratus, 
Socijalistus ir Laisvamanius. Aiš
kiai išdėstė kiekvienos platformą; 
Ypač atstovą rinkimų laike kiek 
ir ką kurį žadėjo. Kaip kiekvie
na savo propagandą varė ir tt. 
Neatsižvelgent į didelius keblu
mus Krikšč. Demokratai rinki
muose laimėjo.

SUSIRINKIMAS
LDS. 1-mos kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus 24 d. 
rugpjūčio š. m. 8-tą vaL vaka
re LDS. name 366 Broadway, 
LDS. 1 kp. ir L. V. 17 kp. kam
bariuose. Visi nariai kviečia
mi į susirinkimą būtinai, nes 
turime daug svarbią dalyką 
aptarti. Bus renkami delega
tai į Seimą. Taip-gi nepamirš
kite užvilktą mokesčią pasi- 
mokėti. Sekr. Z. Klapatauskas.

DAUG SIUNČIA.

Pastaruoju laiku per “Darbi
ninko” pašto skyrių So. Bostoii’įaiuivjv. — ’ ’

Toliau trumpai kalbėjo apie sJ^čiai !abai daug siun^»ili^un-
Seimą, jo pradžią ir keletą posė
džiu. Daug kas buvo neaišku 
laikraščiuose, paaiškėjo kiekyie- 
nam. Pagaliaus prisiminė apie 
savo Amerikon atvykimo tikslą.

Dėkojo Am. lietuviams už au
kas suteiktas per Tautos Fondą. 
Am. lietuvių aukos nupirko Lietu
vos kareiviams drapanas, ginklus 
ir tt. Dabar esą jau liuosybę tu
rime, ale atmint privalome jog 
dar nevisas pasaulis mus de jure 
pripažinęs. Dabar turėsime pas
kutinius kvotimus išduoti. Dar 
prisieis petį atstatyti prieš Liet, 
neprigulmybės priešus. Turime 
dabar gerai susiorganizuoti. Ot 
tuomi manę Kataliką Centras iš 
Kauno ir siuntė, kad užmegst ar
timesnius ryšius tarp Amerikos ir 
Lietuvos. Mes turime daug or
ganizaciją , kurią veikimas parem
tas ant Kristaus mokslo. Bet to 
bulesniam pletojimuisi stoka auk
siną. Manę siuntė tą auksiną 
parvežti. Pinigai ypač bus rei
kalingi Vilniaus ir Gardino į S. 
Seimą atstovą rinkimuose. Rin
kimai ten tuoj prasidės. Kuriems 
rūpi Lietuvos laisve, kurie norite, 
kad Seime būtą geri ir iš tą re- 
dybą atstovai, nepasigailėkite da
bar auką.

Kalbai pertraukus buvo kolekta 
tapo surinkta $116.15. Camb- 
ridgečiai supliekė visas aplinkines 
kur kas didesnes kolionijas: So. 
Boston, Worcester. Garbė Camb- 
ridgečiams už tikį duosnumą Lie
tuvai. Štai aukuotoją vardai:

Mataušas Norbutas visada gau
siai aukavo ir dabar paklojo $25. 
Kun. Pr. Juškaitis irgi niekur ne
atsisako, dabar aukavo $10. Kaz. 
Venskus $5.00. Jonas Rudaitis 
$3.00. Po $2.00 aukavo A. Vai- 
siauskas, S. Pauras, Pr. Jan
kauskas, M. Dailidžiukė, J. Pa
liūtis, N. Venskaitė, D. Strokas.

Po $1.00 J. Baranauskas, J. 
Naujalis, A Zaveckas, L. Rut
kauskas, E. Potemburgienė, M. 
Rakaitienė, A. Jazbutis, J. Mar
kūnas, I. Mažiutaitis, P. Skau
da, P. Rudaitis, M. Kavolis, U. 
Dailidieniutė, J. Tamoliunas, J. 
Časas, J. Varnelis, Z. Žimantie- 
nė, J. Balčiūnas, M. Dailidžiu
kė, S. Busnevičius, P. Zubelis, 
P. Gaigalas, P. Zuronskis, B. 
Jakutis, V. Jakas, M. Stankevi
čius, K Zokytė, A Buslevičius, 
L. Šidlauskaitė, J. Dobilas, V. 
Četkauskas, C. Kavolis, E. 
kauskienė, M. Rudaitienė , 
Povilaitienė, Ig. Krilavičius, 
Janiuliunas, Ig. Rimantas,
Lapešk'a, P. Vozgirdas, A. Bara
nauskas, K. Skriekis, M. Vit
kauskienė, B. Narkevičius, A. 
Vinciunas, T. Koputaitė, L. Kriau- 
čiunaitė, E. Prany.eia, V. Širka, 
Z. Tamošiūnas, D. Labanauskas, 
S. Urbonas i#P. Vizgenis. •

Visiems aukuotojams širdingai 
dėkavojo 'gerb. iš Lietuvos atstt. 
kun prof Meškauskas. Esą tai 
gausiausia auka. Garbė tad 
Cambridgečiams.

čia Lietuvon. Kas dien išsiun
čiama po keletą desėtką svarą. 
Siuntiniai dažnai esti dailės, au
deklu drūtai apsiūti, išrodo, kaip 
skilandžiai.

SIUNČIA LAIKRAŠČIUS
Per “Darbininko” pastos sky

rių airiai ir škotai nemažai siun
čia Amerikonišką laikraščių sa
viškiams^ už Atlantiko. Ypač ne- 
dėlinės laidos su funny part daug 
siunčia. Vietinių lietuvių nema
žai siunčia per mūsą pašto sky
rių lietuvišką laikraščių ir knygą. 
Bet tokią siuntėją turėtu būt kur 
kas daugiau. Jei jau airiai ir 
škotai siunčia amerikoniškus laik
raščius saviškiams užjuryj, tai 
lietuviai dešimt sykių turėtu dau- 
gau siųsti.

CAMBRIDGE, MASS. 
Visi į pikniką.

Ateinančią nedėlią 22 d. rugpj. 
10 vai. ryte 4 trokai išvažiuoja 
nuo bažnytinės salės į Vyčių pik
niką Lawrence, Mass. Kurie no
rėtą važiuoti, tai lai būna minėtoj 
vietoi 9 vai.

A f A
Mirė petras Tilenis 48 m. rugpj. 

19,1920, 10:30 -ryte. Liko mo
teris ir du vaikai. Kūnas pa
šarvotas 25 Second St., So. Bos
ton, Mass. -

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems tiems, 

kurie turi arba turės kokius nors 
reikalus su L. L. Paskolos Stoti
mi, susitvėrusia pabaigoje gruo
džio mėn. 1919 m. pobažnytinėj 
salėj, South Bostone prie manės, 
kaipo tos stoties sekretorio, mel
džiu nesikreipti. Visus kokius 
kas turi reikalus malonėkite at
likti pas kitus valdybos narius. 
Gyveninio aplinkybės neleidžia 
man ant toliau pasilikti užimamoj 
vietoj.

A. Navikas
Buvęs S. B. L. L. P. Sekr.

‘i

LIETIIYIĮI PREKYBOS 
BENDROVĖ

BANKIEBI AI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.
Siunčiami Pinigus Lutuvon:

dienos kursų.

I
Parduodame Laivakortes

Išrūpiname leidimus amerikie
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
merikon. Tų padarome vietiniams 
ir kitų miestų lietuviams be at
važiavimo Bostonan.

i I Persiunčiame amerikiečių dova- 
[ nas giminėms Lietuvoje.

’ . Leidžiame mėnraštį “PREKYBA” 
i I Dėl platesnių paaiškinimų rašy- 
j j kitę adresu:

i i Lithoauiazi Sales Corp.,
i i 414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

Vict-Pibmininkas — J. KavoHunas,
68 Gold St, So. Boston, Mass. 

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

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

Kasierius — S. Gižius,
377 Broadway, So- Boston, Mass. 

Maršalka — 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.

Šv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugij os Valdyba 

So. Boston, Mass.
I?u";ininkas — Motiejus Zioba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
*" k-PiBMiNiNKAs — Jonas Galinis,

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

1 277 Silver St, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. M. Brifaiitė,

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

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

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

VISI
Skaitykite

The
Lithuaman. 

Booster
Vienintėlis ang

lų kalboj lietuvių 
laikraštis. Lei
džia T komas Ska
nūs. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE
LITHUANIAN 

BOOSTER.
Mtš V. EtmAmv 
Boston 27, 3f«w. .1

Parsiduoda Gramafonas
Su 36 rekordais geriausios išdirbystės 
Pathe Freres. Kurie turėti akvatų tu
rėti gerų muzykę namuose ir sutaupy
ti pinigus, tai geriausi proga yra pasi
pirkti, nes parsiduoda pigiai ir už 
draugų arba draugių apsilankymų ne- 
rokuos nieko. Galima matyt nuo 5 v. 
iki 9 vai. vak. Nedėlioms visų dienų. 

PETER SHLAGERIS,
44 Marine Rd., South Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IŠ LIE
TUVOS 

Per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę.

Paskelbimas. ,
“TIKRASIS.”

Padirbiai visuomet pakelia 
vardą tikro daikto. Jie įtikė
tinai darodo, kad tikrieji vais
tai labai plačiai vartojami 
žmonių. Niekas nepamėgdžios 
vaisiaus, kurio žmonės nemėg
sta. Tečiaus kiekvienas išmin
tingas- asmuo neims jokių pa- 
dirbių, tik vartos tikrąjį vais
tą, t. y. nuo vidurių.betvarkių 
Trinerio Amerikinį Eliksirą iš 
Kartaus į dabąrtinę tobulybę. 
Kas žino jojo pasekmes leng
vai suras didžiausio pagyro 
žodžius jam, kaip Mrs. A. 
Hamza, Route 4 Altmar, N. Y., 
kuri rašė mums birželio 14: 
“Aš negaliu be jo Atsieiti, 
Trinerio Amerikinis Eliksiras 
iš Kartaus ^mo-r-geriausias 
vaistas, nieks su juom negali 
lygintis”. Jūs • aptiekininkos 
ar vaistų pardavėjas turi a4- 
suš Trinerio vaistus, tik jų pa
reikalauk! — Joseph Triner 
Company, 1333-45 S. Ashland 
Avė., Chieago, III.
(Copyright, 1919, by Joseph Triner Cv.)

PARSDUODA FARMA.
13 akerių žemės pusė dirbamos

ir pusė miško. Derlinga žemėj- PARSIDUODA FORNIČIUS 
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, griušių, 
pyčių, slyvų agrastų, aviečių: 2 
karves, vienas arklys ir labai gra
ži vieta. Nueiti iki karui 5 mi- 
nutas, iki stoties 8 minutos o į 
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., z 

Bridgewater, Mass.

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 Corner, Orford, Mass.

Tamstoms suteikta pilna 
balsavimo teisė ir dabar gali
ma balsuoti kaipo šios šalies 
pilietėąas. Balsavimui regis
truokitės: Hawes Hill mokslai
nė, Dorchester gt. ir Broadway 
Ward 9, Tuckerman mokslainė 
4-ta ir L.-gat.,_Ward 10, Boger 
Clapp mokslainė Harvest gatv. 
ward 11

i! 
i! 
i!
U

Persikėlimo Pranešimas
jas

Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
raupllnės rfiedeges ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit, neatldėlio- 
kit, ateikit pas mane 
šiandien ir pradėkit 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės, Dau
guma padėjimų“paslda- 
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovį į savo ran
kas. Naudokis mano 11- 
go patyrimo gydymo 11- 
glaikinius, nerviškos 
skuros Ir kraujo keblu

mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

štai geros naujienos dėl skaittyojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrų. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausių 
ir visiškai moksliškų išrengimų dėl 'gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinal ruimin
gas užganėdinlmui manei greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu ta 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) širdies, 
Silpnų Plaučių, Nejauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo. Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo iebrų. Vočių, Žaizdų. Plaučių, 
Lalėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųf

šie ir daug kitų dažnai būna pirmieji persergėji
mai nustojimo sveikatos stiprumo. Gauk gerų Dakta
rų iš pradžios. X-Ray ekzaminai daromi reikale.

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

I
TEINGIAUSIA jį

•iif
APTIEK, ji

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

I

South

Dabartines ir Llglaiklnes Ligas kaip Kraujo, Skaros 
arba Nervų Netvarkos, PUvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gai
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimų, Pasvalgimų, 
Pučkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE-’ 
ATIDtLIOK, BET TEIRAUKIS MANUS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 

ir nuo' 6 iki 8 vaL vakaro.
Vedėjomis <r šventėmis: nuo 10 vaL ryte iki 2 v. p. p.

-




