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ERIAUSIU PASEKMIŲ ££ SVEIKINAME.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienmtt- 
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuviu Darbi- 
ninku Sąjungų.

TA

I l

SVEIKINAME A. L. R. K: Federacijos kongresų, 
prasidedanti rugpj. 30 d. Waterbury,C'onn. Velija
me geriausių pasekmių tarimuose Amerikos lietuvių ka
talikiškosios visuomenės ir Lietuvių Tautos labui.

L? R. K. Federacijos Kongreso 
ir kitų S-gų Seimų atidarymo 

iškilmės bei vakarų 
programai.

Rugpjūčio 30, 1920 bažny
čioj pradėsime su iškilmingo
mis šv. Mišiomis 9:30 vai. pa
gal laikų “Taupymo Dienos 
'Šviesos.” Priešakyj kaip baž
nyčioj taip ir seimo atidaryme 
(11 vai. ryte) dalyvaus vieti
nis Hartfordo vyskupas, kuris 
taip-pat kalbės abiejose vieto
se. O kun. prof. Pr. Bučvs sa
kys pamokslų bažnyčioje.

Kongreso bei seimų posė
džiai atsibus šv. Juozapo para
pijos svetainėse 49 Congress 
-avė. ir 24 John St.

Vakarų programai.
Rugpj. 29 d., sekmadienio 

vakare — Liet. Raud. Kry
žiaus Rėmėjų dr-ja statys la
bai gražų margumynų vakarų. 
Lpart to, kalbės organizacijos 
įirm. kun. J. Petraitis ir s ve
ltas Paryžiaus universiteto 
Itudentas kun. A. Vilimas.
Į Rugpj. 30, Pilnųjų Blaiv. 
■us-mo vakaras su perstaty
mais, kuriame puoš Liet. Vy
tų 7 kp. artistai ir du žymūs 
lalbėtojai: Pil. BĮ. Sus-mo dv.

vadovas kun. Pr. 
svečias Kauno 
prof., dvas. jos vadovas ir 
Liet. Blaiv. Dr-jos pirmininkas 
—Kun. Meškauskis.

Rugpj. 31, L. R. K. Federa
cijos vardu, šv. Juozapo para
pijos choras, po vadovyste p. 
J. J. Siaurio, statys didelį ir 
labai puikų, koncertų svetainė
je—“Duggan School Hali”, 
Bank St.

Rugsėjo 1, LDS. Sų-gos va
karas su perstatymais. Be to 
bus vienas iš žymiausių orga
nizacijos mylėtojų, LDS. Dva
siškas vadovas kalbėtoju kun. 
F. Kemėšis.

Rugsėjo 2, nuvargus-išalkus 
delegatams bei svečiams Mo
terį} Sų-ga gamina labai ska
nių vakarienę, svetainėje 48 
Green gatvė.
Rugsėjo 3, Tautos Fondai da

rys sutraukų arba užbaigimų 
Seimo vakarų su parinktais 
kalbėtojais ir šiaip visokiais į- 
vai rūmais.

Kaip jau praeityje AVater- 
buris pasižymėjo sutikime-pri- 
ėmime delegatų taip ir dabar 
nemano nė kiek svečių apvilti.

Kun. J. J. Valantiejus.

Juškaitis ir 
seminarijos

Lietuvos Reikalai.
LIETUVOS KARIUO

MENĖ VILNIUJE.
L o n d o n, rugpj. 26. — 

įetuvos kariuomenė užėmė 
kinių utarninke, kaip prane- 
Ima iš Kauno laikraščiui 
bndon Times. Lietuvos vy- 
kusybė apie tai pranešė Mas
tai, paaiškindama, kad tas 
nvo reikalinga, kad miestas 
ppatektų lenkams.

GAL PRIGELBĖS 
LIETUVAI.

Iš Berlino pranešama, kad 
rūsijon persimetė 80.000 ru- 
į kareivių.

L o n d o n . — Anglija kaip 
iš lietuviškų šaltinių sužinota, 
atmainė savo nusistatymų link 
Lietuvos. Anglija buvo atsi
sakius parduoti Lietuvai gink
lų, bet po pastarųjų įvykių at
mainė savo nuomonę. Mato, 
kad gal į Lietuvų, kaipir į Vo
kietijų ims bėgti išblaškyti ru
sai ir ten juos reikės nugink- 
linėti. Beto Anglija pripažįs
ta pamatingumų lietuvių susi
rūpinimo dėl lenkų pastarųjų 
pasisekimų.

Vyčių Seimas šauniai

■Retai kada esti didelės cent
rinės organizacijos taip gra- 
■s ir vaisingas Seimas, kaip 
^metinis aštuntasis Lietuvos 
rčių Seimas. Prie tokio pa
tekimo nemažai prisidėjo ap- 
■įkybės. Seimas buvo Law- 
■nce, Mass. tai yra tos orga- 
■zacijos lopšyje. L. Vyčių dr- 
■ užmegsta buvo tame mies- 
I. Gi dabarvkštis Lavrence’o 
■tuvių klebonas yra gerb. 
■m. Virmauskis — vienas iš 
Kiliausiųjų L. Vyčių dr-jos 
teigėjų, didis jaunimo priete- 
|s, viešingas priėmėjas. Law- 
tnce’o veiklioji katalikiškoji 
risuomenė kuoširdingiausia 
Įriėmė L. Vyčių delegates ir 
ielegatus, rūpestingai prisi
rengę. Gi tas prisirengimas 
puvo ištikro įstabus. Salė se
sijoms puikiai išpuošta. Pa
baliais dailiai išdėti visokie 
moterų, merginų ir vyrų dai
lės išdirbiniai. Buvo net or
laivis ir laivas. Gale estrados sveikinta Šventasis Tėvas ir

didžiulis paveikslas, vaizduo
jantis tekančių skaisčių saulę, 
leidžiančių auksinius spindu
lius, o aukščiau kabojo vytis.

Bažnyčia puikiai buvo pa
gražinta. Ant didžiojo alto
riaus iš gėlių sudėta pirmas 
sakinys L. Vyčių himno: “Nu- 
žengk Galybė iš Dangaus.”

Ant salės angos tautinėmis 
spalvomis spindėjo sakinys: 
“Viskų atnaujinti Kristuje.”

Tai šitokioje malonioje vie- 
šingoje atmosferoje seimavo 
vyčiai per tris dienas. Seima
vo gražiai, be jokių užsipuldi
nėjimų, be užsi varinėjimų. 
Seimas buvo konstruktyvis. 
Seimo pasisekimui nemažai 
reiškė gabus seimo vedėjas L. 
Šimutis.

Pirmas Seimo dalykas buvo 
tai pasveikinti Lietuvos Stei
giamąjį Seimų. Tuoj sudai
nuota Tautos Himnas ir sušuk
ta tris syk valio! Po to pa-

kundimas dėl Colby’o notos.
Seimas gavo daug pasveiki

nimų. Iš užjūrio sveikino Ro
manas, . Norkūnas, Putinas ir 
kun. Navickas. Aukų spaus
tuvės reikalams atėjo $100 su- 
viršum.

Delegatų buvo 75. Dvi de
legatės Ona Kleiziutė ir Ona 
Buziutė buvo iš Kanados.

Seredoj trečių seimo dienų 
buvo iškilmingos gedulingos 
šv. mišios, kun. Čapliko atlai
kytos, už kare žuvusius ir ap
skritai mirusius vyčius. Juo
zas ir Jonas Čižauskai' ir kiti 
vargonininkai įspūdingai per 
mišias giedojo. Antrų seimo 
dienų buvo puikus koncertas 
gerb. Čižauskų iš Baltimorės 
išpildytas. Paskutinę dienų 
buvo vakarienė.

Tolimesniųjų kolonijų dele
gatai atsigerėti negali Law- 
rence’o lietuviais. Patiko ji} 
viešingumas ir ypač patiko 
puiki parapijos “kempė” ir 
trokas, su kuriuo važinėjo po 
kelis kartus ant good time į 
kempę.

Svarbesnieji Seimo nutari
mai:

1) Zujus Į Lietuvų ingalio- 
tas pas Lietuvos pavasarinin
kus.

2) Kun. Virmauskis pakel
tas Į garbės narius.

3) Sukelti iki Naujų Metų 
$15.000 “Vyčio” spaustuvei 
(Dabar yra $3.000 su viršum).

4) Aukso kardo fondų didin
ti ir sukėlus reikalingų sumų 
kardų nupirkti ir intenkti Lie
tuvos valstybei su sųlyga, kad 
ant jo būtų išrėžtas vardas-pa- 
vardė žymiausio Lietuvos ge
nerolo kare už neprigulmybę.

5) Daryti smarkiausių agi
tacija už gavimų naujų narių.

6) “Vytyje” įvesti jauna- 
mečių skyrių.

7) Prie kuopų organizuoti 
vyčiukų skyrius.

8) Prie kuopų skirti gimnas
tikos skyrius, o kur galima tai 
ir milicijos.

9) Skirti premijų už geriau- 
sių.straipsnį “Vyčiui” kūno 
mankštinimo srityje.

.10) Išleisti kišeninį vyčių 
kalendorių su reikalingomis 
vyčiams informacijomis. Na
riams bus už dykų, o kitiems 
po 25e. Kalendorius bus dviem 
metam.

11) Įsteigti bendradarbiams 
atlyginti fondų.

12) Stengktis kuodaugiau
sia pritraukti čia gimusio ir 
augusio jaunimo.

13) Išleisti “Vyčio” nume
rį a. a. kun. Kaupo atminčiai.

14) Pakelta narių mokestis 
iš $2 į $3 metuose.

15) Kreiptis į Tautos Fon
do seimų su prašymu skirti 
moksleivių šelpimui ne vien 
europiečiams, o ir amerikie
čiams.

16) Prie vyčių kuopų ir ap
skričių organizuoti dramatiš
kus skyrius ir steigti fondus 
remti talentingus dailininkus.

17) Kiekviena vyčių kuopa 
turi užsakyti “Vytį” Lietuvos 
pavasarininkų kuopoms.

18) Kadangi Lietuvos Liuo- 
sybės Sargai (L. N. G. Š.) nu
tolo nuo savo tikslo — ruoštis 
kovon už Lietuvos nepriklau
somybę ir kadangi jie atiteko į 
liberalų rankas, tai nutarta vy
čiams laikytis nuošaliai nuo 
minėtos organizacijos.

19) Nesidėti vyčiams į to
kias lietuviškas arba svetim- pat kun. Albavičius. Į Fede- 
taučių organizacijas, kurios racijos Tarybų kun. Karalius 
priešingos principams If. Vy- ir tas pat Aleksis.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
STULGINSKIS

SUNEGALĖTO.
bėgioti dar vienas naujas au
tomobilis su Amerikos ir Lie
tuvos vėliavėlėmis. Pasirodo 
tai esąs Amerikos Liet. Preky
bos Bendrovės automobilis. Ė- 

xx ............. j imas visai tylus, kas liudija
iš savo buto Št. Seimo pirmi- j nepaprastų mašinos gerumų, 
ninkas ir e. Respublikos prezi-[Pasikalbėjime atstovas tosfir- 
dento pareigas A. Stulgius-1 mos pasakė, jog Lietuvai iš A- 
kas.” ---- ~ -r—- Jr___

Reiškia žinios apie Naruše- ateina dar 10 tokių automobi- 
vičiaus išrinkimų prezidentu
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Kauno “Laisvės” liepos 30 
dienos yra tokia žinutė: “Jau 
keletas dienų serga ir neišeina

buvo pergreitos.

KAUNO GYVENI
MAS.

Lietuviai rūpinasi Kauno 
pagražinimu. Taip šių vasarų 
atliekama keli dideli remontai 
kai-kurių namų mūsų įstaigų. 
Neseniai užbaigta remontas 
Seimo rūmų ir kas atsilanko 
dabar į tuos rūmus gali pasi
gėrėti jų švara ir dailumu. Da
bar baigiama remontas iš oro 
ir vidaus didelių Pašto valdy
bos namų. Nuo Viešosios 
aikštės likučiai vokiečių su- 
sproginto rusų paminklo (per
galės ant francūzų 1812 m.) 
nuvežta ir suversta Nemuno 
pakrantėn ir dabar čia ypač 
mūsų kariuomenei laike mušt
rų ir parodų bus patogu ri- 
kiuoties. Nemuno pakrantėje 
taisoma senoviška raudonoji 
Vytauto bažnyčia, taipogi tųi- 
soma Katedros bažnyčios sto
gas ir kunigų kamendorių gy
venimai.

Pasodinti ant Žaliojo kal
no Steigiamojo Seimo ati
dengimo dienoje (15 geg.) 
ąžuolėliai ir klevai, prigijo 
ir auga šauniai. Jie aptver
ti tvora su varteliais. Mūsų 
naujiems miesto tėvams rei
kėtų pasirūpinti ir visų tų 
puikųjį kalnų apsodinti me
deliais ir čia Kauniečiai tu
rėtų gražių pasivaikštinėji
mo vietų. Sodas čia, žino
ma, būtų ne vieta ir ožkas 
ganyti.

— Ant Nemuno be paliovos 
dirba garinė plaukiamoji pagi
linimo mašina.

— Kaunan į belaisvių sto
vyklas atgabenta lig šiol apie 
3500 lenkų kareivių, nugin
kluotų Vilniaus fronte. Juos 
manoma siųsti prie laukų 
darbų. Jų tarpe yra ne mažai 
ir oficierių. Lenkų kareiviai 
atrodo blogiau už mūsiškius: 
apvilkti labai margai, kiti net 
apdriskę. Bolševikai iš ima
mų nelaisvėn lenki} kareivių, 
numauna batus, nes patys dau
giausia be batų, kų mūsiškiai, 
žinoma, nedaro ir elgiasi su 
lenkais visai padoriai.

— Kauno gatvėmis pradėjo

čių.
20) Įsteigti vyčių “Service 

Flag.” (Tarnybos vėliavų).
21) Sekantį Seimų laikyti 

Chicagoj su didžiausiomis iš
kilmėmis, surengiant jaunimo 
šventę ir pakviečiant Lietuvos 
jaunimo 
stovės ir atstovus.

Valdyba: Karosas pirm., vi
ce-pirm. Juras ir Sideravičiu- 
tė, rašt. tas pat Rukštalis, ižd. 
Varakulis, Literatiška komisi
ja: kun. Tamoliunas, Šimutis, 
muzikas Čižauskas, Šlikas, Zu- 
jus, Juras. Redaktorių rinks 
valdyba. Dvasios vadovu tas

pavasarininkų at-
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merikos apart kitokių prekių,

Kauno turgaus žinios: 
juodos duonos svaras 1 m., pi- 
kliavotos 2.—, pirago 3.40, 
sviesto 16-18 m., lašinių rūky
tų 14.—, kiaušinių desėtkas 
8-9 m. Ypač daug uogų višnių 
ir mėlynių (avietės pasibaigė), 
kurių svaras 2-3 m. Cukraus 
svaras 13-14 m. Jautienos 6-7
m.

KURSTYMAS PIKTŲ 
GEISMŲ

Šilalėje laike rinkimų į Stei
giamąjį Seimų buvo mitingas, 
kuriame daugiausiai kalbėjo į- 
vairaus plauko eicilikai. No
rėjo tarti savo’ žodį ir krik, 
dem. atstovas kun. Andraitis, 
bet kelių cicilikėlių sukursty
ta minia jam neleido ir net ap
stumdė. Kun. Andraitis, bū
damas silpnos sveikatos iš to 
net susirgo ir gavo persikelti 
Kartenos altarijom Šilališkiai 
palidėjo savo kunigėlį su gėlė
mis, ištaisė vartus, bet visgi 
keletas nenuoramų užmetė dė
mę ant visos Šilalės apylinkės, 
kad nesugeba savo peštukų su
valdyti.

Iš kaikurių vietų (nuo 
Kriukų, Rokiškio) pareina ži
nių, kad tenai važinėjo kažin 
kokie rėksniai, kiti net sakos 
Seimo atstovai ir kurstė darbi
ninkus neiti rugių pjauti be 30 
rub. Į dienų prie gero užlaiky
mo. Reikių, gird, tuos buržu
jus ūkininkus pamokinti... 
Toks netikęs išnaudojimas ū- 
kininkų darbimeties metu yra 
nedoras ir kvailas, nes jeigu 
ūkininkas neturi teisės išnau
doti neturinčio kų pavalgyti 
darbininko, lygiai ir darbinin
kas netur teisės išnaudot ūki
ninko vargo, nes jeigu rugiai 
liktų nepjauti, kaip pernai 
rudenį, kad liko nenukąstos 
kai kur Suvalkijoje bulbės, tai 
visųpirma gautų nukentėti pa
tys darbininkai, nes javų tap
tų mažiau ir duona turėtų pa- 
brangt. Mums reikia visiems 
stengtis gaminti kuodaugiau- 
siai turtų savo Salei, visupir- 
ma gi maistų. Tuokart atpigs 
gyvenimas.

AKMENĖ.
Mažeikių apsk.

Ris mus susiorganizavo Ug- 
nagesių draugija apie 50 žmo
nių, išrinko valdybų (kokių? 
Red.). Iš senovės dar tebėra 
dvi mašinos vandens varomos, 
koptas ir kobiniai, tiktai bač- 
<ų neturi. Valdyba buvo 4 lie
jo ssurengus gegužynę, įplau- 
cas paskyrė ugnagesių įran
kiams įtaisyti. Tų dienų oras 
jasitaikė labai gražus, susirin
ko daug publikos, kuri labai 
gražiai elgėsi visų laikų, kad 
ir buvo bufetas su svaiginan
čiais gėrimais. Gegužinės dar
žas buvo gražiai /išpuoštas, 
griežė du orkestru: pučiamas 
ir stygų. Tik gailu kad nebu
vo choro.

(Kauno “Vienybė”)

Tel. So. Boston 620.

Šv. Petro lietuvių parapijinėj salėj South Bostone 
prasidėjo pėtnyėioj pėtnyėioj rugpj. 27 d. A. L. Tt. K. 
moksleivių Seimas. Delegates ir Delegatus sveikiname 
ir linkime geriausių pasekmių tarimuose organizacijas 
labui.

A. L. R. K. MOKSLEIVIŲ 
SEIMO PRADŽIA — 

su iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias laikė kun. J. Čaplikas, 
asistantai: kun. A. Petraitis 
diakonas ir klerikas Juras sub- 
diakonas. Patarnautojai: kle- 
rikai: F. W. Strakauskas, V. 
Damašas, J. Mėšlis, S. Kneižis.

Visi moksleiviai giedojo šv. 
Mišias.

Prasidėjus Seimui užsiregis
travo apie 50 delegatų.

J. Poška Centro pirm, atida
rė seimų. Kun. K. Urbonavi
čius atkalbėjo maldų.

Po to visi giedojo Tautos 
m n ų.
Kalba kun. K. Urbonavičius. 
Renkama komisijos: prise- 

giojimui delegatams: A. Ko- 
hanskiutė ir K .Švagždžiutė.

Seimo vedimui valdyba: J. 
Poška pirm., A. Kohanskiutė 
pagelb., V. Bačys I rašt., J. 
Komičiutė II rašt.

Presos komisija: S. Kneižis, 
J. Mėšlis ir K. Paulionis.
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PABRANGS
- _ LAIKRAŠTIS.

Chicagos dienraštis Post 
nuo rugpj. 30 d. bus po 3c.

UŽ LENKŲ 
NEPRIGULMYBĘ.

Generalė Belgijos socijalis- 
tų partijos Taryba vienu bal
su priėmė rezoliucijų reikalau
jančių neprigulmybės len
kams. Lenkų neprigulmybė e- 
santi reikalinga Europos tai
kai ar jos užlaikymas yra pa
reiga organizuotų pasaulio 
darbininkų.

v*

PASKELBĖ ĮVEIKĘ 
BOLŠEVIKUS.

Lenkijos karo ministeris 
paskelbė, kad lenkai šiauri
niame fronte visiškai įveikę 
bolševikų jėgas. Rusai ten 
turėję apie 250.000 kareivių.

NESIBRIAUSIĄ 
Į RUSIJĄ.

Suv. Valstijų vyriausybė 
formaliai paprašė lenkų val
džios paskelbti visam pasau
liui, jog nesibriaus į Rusijų ir 
kad laikysis to rubežiaus ry
tuose, kurį nustatė taikos kon
ferencija. Amerikos valdžia 
to paprašė rugpj. 21 d.

Lenkų vyriausybė atsiuntė 
neformalį atsakymų, kad klau
sys Amerikos valdžios patari
mų ir nevarys agresivio karo 
prieš Rusijų.

SUSTREIKAVO.
Dės Moines, I O w a. 

— Sustreikavo strytkarių dar
bininkai. Gauna po 60c. va
landoj, reikalauja po 70c. 
Streikuoja 600 darbininkų.

. Francijos premieras Mille- 
rand persergėjo lenkus nesi- 
briauti Rusijon, kad nepasta
tyti savęs naujan pavojun.____________

Pranešama, būk rusai apie 
Gardinu ir apskritai palei Ne
munų sutraukė daug kariuo
menės ir ketina smogti į len
kus. v - -v

; , ............ N
_ _ _ “i
Rusų atstovai Londone pra

nešė Anglijos vyriausybei, 
kad Maskvos valdžia atsižada 
reikalavimo įsteigti Lenkijoj 
darbininkų ginkluotų milicijų 
iš 200.000 asmenų.

Iš Lietuvos•
ŠVIEŽIENOS Iš '' 

LIETUVOS.
Ketverge rugpj. 26 d. iš 

Kauno atėjo “Tauta” rugpj.
6 dienos, “Laisvė” rugpj. 6 ir
7 dienų, “Darbininkas” rugpj.
8 dienos.

Išsirašykite tų laikraščių iš 
Lietuvos. Už 50c. (stampomis) 
gausite 12 ekz.
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PIRMAS 
IR DIDŽIAUSIS

IŠVAŽIAVIMAS!
« Rengia
y Moterų Sąjungos Mass.
¥ ir Maine Apskritys.
J Įyks
jį 5 D. RŪGS. (SEPT.) 1920
;į Montello, Mass.
į • Ant p. Kvaraciejaus ūkės. „ 

Šis išvažiavimas bus vie- i! 
i!

i! 
i! 
i!
i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i! 
i!

Tai-gi širdingai kviečia- i ; 
me visus atsilankyti.

Užkviečia KOMISIJA. J

I
j Šis išvažiavimas bus vie- 
’ nas iš gražiausių, nes ja- 
: me griežš šv. Roko para- 
: pijos benas iš Montello, 
‘ Mass. Taip-gi visi N. A. 
j chorai dalyvaus ir gar- 
Sj šiauši kalbėtojai.

Programas susidės 
naujausių žaislų.
Daržas* atsidarys 10 vai. 

ryte.
ĮŽANGOS NEBUS.
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Seni kapinynai 
Laukuos Lietuvos 
Jį kovai drąsina — 
Priduoda jėgos.

Bet priešą daugybė 
Jį nor’ nugalėt
Tik dvasios galybė 
Jam liepia budėt.

Į DARBĄ DĖL 
LIETUVOS!

Lietuvis kovoja 
Bei laisvės brangios, 
Save paaukoja
Dėl mūs’ Lietuvos.

Numesti nor’ pančius 
Gimtoji šalis,
O priešas—Sąrančius 
Kankina ją vis .

DETROITIEČIŲ 
NAMAS.

aš nušviečia tavo veidelį; 
sumerktąją tavo akelių 
sudėtąjį! tavo lūpelių, — 
tai pasiąsčiau ramu miegelį...

Federacijos
Sekretorijatas.

KAIP JAUČIAS AMERIKIETIS 
LIETUVOJE.

MONTREAL, CANADA
Rugpj. 28 d. išvažiuoja į Lietu

vą J. Endriukaitis su savo šeimy
na. Laivu Scandinaviain, plauks 
į Antverpą. Laimingos kelionės.

Kaimynas.

Aušra užtekėjo, .
Bet žiba krauju, 
Pavergt nor skriaudėjas 
Po1 jungu senu.

GIRBERTVILLE, PA.

Rugpiučio 22 d. čia skrajojo 
visą dieną orlaivis. Buvo dide
lis sujudimas. Už $10 pavažinė
jo žmones per 10 minutą. Nors 
tai baisia brangu, bet daug norin
čių atsirado.. Minių minios žiop
sojo į orlaivį.

Žiopsotoją Draugas.

/ VARPAI.
Tyliame vakaro ore suskambėjo graudu

lingu balsu varpai. Didelės, plačios ją balso 
bangos skrido augštai į visas šalis taip skau-

4-VIII-20
Gerb. “Darbininko” red., 

So. Boston, Mągs.

z Luokė, 3 VIII 20 m. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ redakcija!

LENKŲ LAIMĖJI
MAI.

LIETUVOS SKAITYTOJAI NO
RI, KAD DARBININKAS BŪTU 

DIENRAŠČIU.

ADVOKATAS NOTARAS

c 1 KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

. Praliejęs jis kraują 
Už gimtus laukus 
Į ateitį naują 
Jau verki vartus.

K

SUBSCRIPTION KATES:
Teari? ...................................................$4.00
Poeto n and suburbs .......................$5.00
Forelgn countries yeariy...............$5.00

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Bosjon, 
Kass^ under the Act of March 3, 1879”
'Aeceptance for mallling at speclal rate 
of postage provided for in SectionJ.103, 
Act of Oct. 8, J.917, authorized on July 
12, 1918”.

* ■

Lenkams buvo visai riestai, 
rusai jau buvo prie Varšavos 
vartų, iš kurios ir valdžia ir 
daugybės žmonių buvo išsi- 
kraustę. Tik štai visai neti
kėtai jie atsigriebia ir veja ru- 

_ sus atgal.
Stebėtina buvo, kuomet len- 

- kai nuo rusų veik be pasiprie
šinimo, kaip zuikiai bėgo, ir 
ne mažiau įstabu kaip rusai 
staiga susmuko.

Jei nebuvo kokių užkulisi
nių priežasčių tų įstabių lai
mėjimų abiejų pusių, tai svar
biausia priežastis bene bus 
amunicijoj. Lenkai šaukė ne
turį amunicijos, o rusai turį 
gausiai amunicijos atimtos 
nuo Kolčako, Judeničo, Deni- 
Yįo ir kitų rusų priešbolševi- 
kinių vadų, kuriuos alijantai f 
rėmė. Dabar buvo žinių, kad 
Įtakai gavo per Dancigą amu- 
iaytrjos, o rusai tuo tarpu ją iš
baigę. Gavę iš Vokietijos, bet 
jau buvę pervėlu pristatyti pa
sileidusiai atgal bėgti armijai.

Todėl abiejų laimėjimai ir 
pralaimėjimai rodos guldosi 
ant amunicijos.

Kaip tie lenkų-rusų laimėji
mai ir pralaimėjimai atsiliepia 
į Lietuvos reikalus?

Rusai nesilaikė taikos sutar
ties su Lietuva. Gaišino lietu
viams paimti į savo rankas 
valdymą pripažintų jai žemių, 
iš kurių lenkai .pabėgo. Rusai 
baigė rekvizuoti iš žmonių gė
rybes nuo pabėgančių lenkų 
paliktas. Bolševikų agitato
riai varė biaurią propagandą 
prieš Lietuvos valdžią. Tad 
jei rusams būt pavykę pa
smaugti Lenkiją, tai jie labiau 
būtą gulę ant Lietuvos. Tad 
lenką' atsigriebimas palengvi
no Lietuvos padėtį. Bet jei 
lenkai neatsižadėjo grobti lie
tuvią žemią, tai ją visiškas 
atsigriebimas lietuviams nepa
geidautinas.

DARBININKAS

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

PHILADELPHIA PA.

Lietuviškoj parpijoj Šv. Jurgio 
22 rugpiučio, buvo pašventinimas 
pamatinio akmens po naujai baž
nyčia ir mokyklai kartų. Iškilmė 
tų apeigų buvo laibai puiki, sta
čiai nepaprasta. Žmonių- buvo 
labai daug; lietuviškos draugys
tės padarė parodą su puikia mu
zika piršakyj; laika pašventini
mo apeigų pamaldi! žmonės už
silaikė pavizdingai, net ne lietu
viai, ir kiti nekatalikai ir tie pa
vizdingai užsilaikė (mačiau vie
nas senas lenkas laike kolektos 
aukavo dolerį). Bet tarus tiesą, 
kopuikiasia dalis to visoko, tai 
buvo pamokslas lietuviškoj kal
boj, (Pralotas kurs šventino irgi 
pasakė puikų pamokslėlį, bet ži
nai: anglų kalboj,) pasakytas 
per kunigą Karalių. Pamokslas 
tas užsitarnauja būt atspauzdin- 
tų knygelėje ir skaitomu per vi
sus lietuvis — nes tai perlai ty- 
tyrybės lietuviškos kalbos ir kar
tu išminties.

Korespondentas.
P. S. Ta bažnyčia ir mokykla 

gUl būtų jau senai užbaigta, bet 
per betvarkę ant geležinkelių, 
negalima buvo gaut medžiagos.

Korė.

VANDERGRIFT, PA. ' į

Šios kolionijos lietuviai tautiš
kai labai nubudę. Susirūpinę 
Lietuvos likimu. Veik kiekvie
nas turi pirkęs Lietuves boną. 
Biznieriai uoliai prisideda bonų 
platinimo. Vyčių 46 kp. yra 
veikli . Rengia gražiais pramo
gas. Kasoj turi $90 ir Lietuvos 
boną už $50. Mergytės, kurios 
prie Vyčių priklauso yra čia gi
musios ir gražiai lietuviškai šne
ka. Gi kol nebuvo Vyčių kuo
pos, tai lietuvių kalbos neišgirs- 
davai iš čia gimusių.

Liepos 30 d. tapo palaidota 
Anele Vidunienė, 27 metų am
žiaus. Paliko vyrą su trimis 
vaikais, brolį ir seserį. Palaido
ta su gražiomis bažnytinėmis a- 
peigomis. Kilus iš Salakij par. 
Vizalų k.

Detroito lietuviai katalikai 
statvdinsis didžiulį namą su 
sale. Lietuvią salią ir tautiš
ką namą randasi daugelyje , 
koloniją. Bet tik Detroito lie
tuviai katalikai tesiima staty- ; 
ti didžiulį namą be tautiečių 
kitokią srovią. Įvairiuose 
miestuose esamos viešos salės 
ir namai buvo statomi visą lie
tuvią bendrai vadovaujant 
tautininkams bei socijalis- 
tams. Ir būdavo taip, kad 
katalikai daugiausia pinigą 
sudėdavo, o nuo salės naudo
jimosi buvo atstumti. Likę 
tautininkai pešasi dėl salės 
valdymo su socijalistais. O 
kaikur lieka tik socijalistai ir 
jie kertasi su komunistais.

Štai Bostone lietuvią salė 
socijalistų valdoma. Yra tekę 
girdėti, kad salė buvo dykai 
suteikiama velnią. kupčiui 
Mockui blevizguoti, bet nete
ko girdėti, kad toji salė būtą 
buvus dykai suteikta tautos ar 
visuomenės ar darbininką rei
kalams. Gi Montelloj, kur 
tautiškąjį namą užvaldė komu
nistai, tai ten salės tautos rei
kalams nei už pinigus neduo
dama.

Šitokie apsireiškimai nega
lėjo neatverti akių katalikams. 
Tik

™“° Lietuvos Kariškio Geliu Darželis.

Raštai.
racijų. Sumanymas užgirtas. 
Nutarta atsišaukti per laikraščius, 
kad kiekviena Naujos Anglijos 
Lietuvių Ko-operacija išrinktų 
mažiausia nors tris atstovus į 
virš-minėtą suvažiavimą.

Kadangi yra sunku sužinoti 
visų L. Ko-operacijų^ antrašai, tai 
Ko-operacijų valdybos patėmiję 
šį atsišaukimą malonėkit sušauk
ti extrą savb Ko-operacijų susi
rinkimą, kad galėtumėte išrinkti 
atstovus į minėta konferenciją.

Ko-operacijų delegatai malonė
kit atsivežti nuo savo Ko-operaci
jų mandatus.

Taip-gi yra kviečiami lietuviai 
inteligentai prityrę žmones preky
boje. Bus leidžiami be mandatų 
kaipo patarėjai. Tikslas šio su
važiavimo sutraukti visas L. Ko
operacijas į vieną sąryšį, kad 
bendrai visom galima būt įsteig
ti savo ivholesale, arba bendrai 
pirkti valgomuosius produktus 
vienos įstaigos.

Komisija,
A. J. Navickas

■ - . A. Glebauskas
- G. D. Pazniokas

Gerb.
Prašau jūsų siųsti man laikraš

čius teisingiau, nes aš laikraščių 
visai mažai tegaunu. Kovo mė
nesį begavau 7 numerius, balan
džio 10 num., gegužio 12 num., ir 
birželio 11 num. Už tad prašau 
jūsų siųsti daugiaus laikraščių.

Jūsų laikraštis yra mums labai 
žingeidus skaityti, iš kurio daug 
žinių pajamame kaip iš Ameri
kos, taip ir iš Lietuvos.

Su pagarba
Cicilija Juškevičaitė.

Prierašas. Šį laišką 
dedame ypač dėlto, kad parodyti 
kaipi Lietuvos žmonės mėgsta 
skaityti ir kaip jiems patinka 
“Darbininkas.”

Skaitytoja rašo gaunanti 12 
kartais mažiau numerių per mė
nesį. Juk “Darbininkas” neiš
eina daugiau kaip 12 sykiij per 
mėnesį, o šventėms pasitaikius ir 
mažiau. Gi kelyje į Lietuvą vie
nas kitas* numeris žūva. Todėl 
skaitytojos norą - siųsti “teisin
giau laikraščius,” būtų išpildytas 
tik virtus “Darbininkui” dien- 

!raščiu.

KONFERENCIJA.

Naujosios Anglijos L. Ko-ope- 
racijų sueiga įvyks rūgs. 26 d.

920 m., pobažnytinėj svetainėj, 
$t. James Str., Norwood, Mass. 
: Prasidės 1-mą vai. po pietų.

Norwood’o L. Ko-operatyviš- 
<os krautuvės pereitame susirin
kime rugpj. 10 d. kilo klausimas 
kas link bendro susirišimo visų 
Naujos Anglijos lietuvių Ko-ope-

Ii nematyti, kad bendruose 
“tautišką namą” steigimuose 
katalikai yra apgaunami.

Labai protingai daro Det
roito katalikai, kad statydami 
bendrą nkmą, tą daro be kitą 
srovią.

Tegu ir kitą koloniją lietu
viai katalikai būna budrūs ir 
kur tik tautininkai bei socija- 
listai bando katalikus privi
lioti prie statymo bendrai sa
lią ar tautišką namą, tai te
atsimena kokios iš to buvo pa
sekmės tose kolonijose, kur 
tas buvo daryta. Tegu katali
kai spiečiasi ir vieni steigia 
reikalingas įstaigas. Tegu ka
talikai atlikinėja savo reika
lus per bendroves, kurios ka
taliką rankose ir lai neduoda 
uždarbio mūsą tikybiniams

PANEDŽLIS, RUGPJŪČIO
30 d., — Federacijos Kongre
so atidarymo iškilmėse Pamal
dos bažnyčioje, Federacijos 
Kongreso pradžia. Vakare Fe
deracijos Tarybos pirmas po
sėdis.

UTARNINKAS, RUGPJŪ- 'tižiai užgaudamos kiekvieno širdį kas tik jų bu- 
ČIO 31 d., ir SEREDA RUG
SĖJO 1 d., — Lietuvią Darbi
ninką Sąjungos ir Moterą Są
jungos -seimai.

KETVERGAS, RUGSĖJO 2 
d., — Tautos Fondo, Raudono
jo Kryžiaus Rėmėją Draugijos 
ir Pilnąją Blaivininką Susi
vienijimo seimai.

PĖTNYČIA, RUGSĖJO 3 
d., Federacijos kongreso už
baiga.

SUBATA, RUGSĖJO 4 d.,
— Spaudos Draugijos seimas 
ir Federacijos Tarybos antras 
posėdis.

Waterburio lietuviai katali
kai, Federacijos Kongreso iš
kilmių ir vakarą rengėjai ne
trukus praneš spaudoje Fede
racijos Kongreso salės antrašą 
ir rengiamą vakarą eilę.

Draugijos, kuopos, parapi
jos, kliubai, priklausanti prie 
Federacijos tuojau sušaukit 
susirinkimus ir išrinkit atsto
vus į Federacijos kongresą. 
Nuo kiekvienos 10 nariu gali
ma siusti į Federacijos kongre
są po vieną atstovą.

Federacijos Sekretorijatas 
šiuomi kviesdamas Amerikos 
lietuvių kataliką draugijas, 
organizacijas, kuopas, parapi
jas ir kliubus į Federacijos 
kongresą, šaukiamą Waterbu- 
ry, Conn., nuo Rugpjūčio 30 d., 
iki Rugsėjo 1 d., š. m., tvirtai 
tiki, kad ije savo atstovus pri
sius į kongresą dirbti svarbaus 
darbo Kataliką Bažnyčios ir 
Lietuvią Tautos naudai ir gar
bei.

vo paliestas. Tai buvo laidotuvią skambini
mas. Jis skelbė tikinčiam pasauliui kad vėl 
viena siela pasiliuosavo nuo žemėj vargstančio 
kūno, kurį dabar neša žmonės laidoti, o ji, jau 
laisva skrajoja po dausas su pasigailėjimu žiū
rėdama į nieką pasaulį kur knibžda tūkstančiai 
žmonią-dulkią kovojančią už loūvį.

Graudulingi varpai skelbia pasauliui kad 
kiekvieno žmogaus laimės siekis bus apvaini
kuotas juoda mirtimi, kuriai visi yra lygūs, ku
riai lenkiasi nuo amžių šio pasaulio galiūnai, 
ponai, karaliai taip pat lygiai kaip ir vargšas, 
kuris negali savo gyvenime šviesios valandėlės 
pergyventi, nes kasdieninis duonos rūpesnis 
atitraukia jį nuo viso to' kas kiek kilnesnio y- 
ra pasaulyje.

Skamba graudulingi varpai tyliame vaka
ro ore ir, rodos, mirties kelią garsina, taip jų 
graudus balsas įsmenga giliai žmogaus sielon, 
kuri pasijunta tokia bejėgė, tokia nieko nega
linti.

Mirė žmogus,' apleido šį ašarų klonį ir ne
bejaus jau vargo, kokį žemėj patyrė, nes šal
ta žemė lieps jam amžinai tylėti; niekas gal jo 
if nebeatmins, tik atsidus gal koks nors toks 
pat vargšas ir sukalbės maldelę. Išnyks varpų 
garsai padangėse, išnyks kartu ir atmintis mi
rusio •vargšo, jo kapą laikas sulygins, kad jau 
niekas jo neatras, tik lankys jį naktimis jo 
dvasia iš dausų kelionės nusileidusi ant tos vie
tos kur kapas buvo ir žmonės sakys kad ant 
kapų vaidinasi. O tai vargšo dvasia lies ne šios 
pasaulės ašaras ant visų užmiršto žmogaus ka
po... . ..

Varpai verkia graudulingą maldą, su jais 
kartu verkia mano širdis...

Į i >a .7>A"7a\'7<Ar7a\7/a\TžtSr7a\'r/»\T/a\17a\77aAT7a\7/ia\T7<\V/<^r

VAI KAD PAVIRSČIAU...
Vai kad pavirsčiau aš į žvaigždelę 
Vai tai žibėčiau tamsią naktelę;
Vai tai iš aukšto į tau mirksėčiau.
Vai tarp daugybės dangaus žvakelių 
Aš vienas būčia tarpe žvaigždelių, — 
Aš vien dėl tavęs visad žibėčiau...

Vai tai kas mielą aš vakarėlį 
Pirmas palaįsčiau tau spindulėlį 
Vai tai raminčiau tau naktužėlę; 
Ir virš padangių tada skaidyčiau, 
Savo akytes visad laikyčiau, — 
Kur esi brangi,—tu širdužėle!..

Vai kad pavirsčiau į mėnesėlį 
Vis tau šipsočiau į veidužėlį 
Ir tavę blaivia šviesa bučiuočiau;
Ir kas naktelę tavę lankyčiau 
Vis savo šviesoj tavę laikyčiau,
Vai nakties tamsai tavęs neduočiau...

Vai tai nutiesčia aš spindulėlį 
Kur miela miega į langužėlį, 
Vai
Ant
Ant
Vai

VARDO DIENOJE.
(Paauk. Marijai V-tei)

Tešviečia tau žvaigždė graži ant dangaus 
Ir lydi tau kelį prie tikslo brangaus — 
Prie skaisčios svajonės, sparnuotos, auksines;

Te jaunystės rytas kuoveikiau prašvis 
Ir jūsų svajonių žiedeliai pražis — | 
Dėl Lietuvos mūsų, brangios tėvynės!..

Gurlilianiškis.

Didžiai gerbiama red.:—
Aš negaliu nutilėti neišreiš- j 

kęs širdingiausios padėkos už re- 
guliarį siuntinėjimą “Darbininko” ; 
Taipgi ir už talpinimą* jame mano 
prisiųstų žinučių.

Kaslink korespondencijų, tai ža
du ir ant toliau būtie korespon- 
tu jūsų. Sulyg savo išgalės 
rašinėsiu žinutes iš savo apielin-, 
kės. Parvvkus Lietuvon iš A- 
merikos atrodo labai nykus gyve
nimas, greit prisimena Amerika. 
Bet kuomet ateina iš Bostono 
milžiniškas “Darbininkas” pilnas 
įvairių žinučių, tai jį beskaitant, 
vėl pasijunti tarsi esąs Amerike. 
Todėl aš nuo savęs patarčiau grįž
tantiems Lietuvon nepamiršti už- 
sirašyt “Darbininkai ir į Lietu
vą, o parvažiavęs jį gaudamas 
džiaugsiesi. Labų dienų visiems 
mano pažįstamiems Amerike ir 
geriausios visiems kloties.

Pasilieku su augšta pagarba,
Antanas B. Jakštys.

Pribuvus į Waterbury, Ct. 
apsistoti galima sekančiuose 
viešbučiuose (hoteliuose): The 
Elton Hotel prie pat Exchange 
Place, Kingsbury ir New 
Connecticut ant Center St. 
•Pirmasis yra brangesnis.

Sesijos bus laikomos šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
49 Congress Avė.
ORGANIZACIJŲ VAKARAI:

1. R. K. R. nedėlios vakare, 
29 Rugpjūčio.

2. P. Blaivininką, pagedėlio 
vakare 30 rugpjūčio.

3. Federacijos, utaminko va
kare 31 d. rugpjūčio.

4. LDS., seredos vakare 1 d. 
rugsėjo.

5. Moterą Sąjungos, ketver- 
go vakare, 2 d. rugsėjo.

6. Tautos Fondo, pėtnyčios 
vakare 3 d. rugsėjo.

Gerbiami delegatai pribuvę 
į Waterbury imkite gatvekarį 
Town Plot, kuris priveš iki 
svetainės.

Važiuodami gatvekariu Bank 
st. išlipkite ties Congress avė., 
nuo kur bus matyt bažnyčia ir 
svetainė.

Rengėjai.

A/

Tik kovoj lietuvis 
Save apsigins 
Į laimės gerbūvį 
Sau kelią praskins.

Tik reikia kovoti, 
Pašvęsti auką 
Už laisvę sustoti 
Ant kovos lauką.

Kas darbu ant naudos 
Tautos prisidės, 
To vardą per amžius 
Ainiai vis minės.

ALVITAS.
Jau nuo senai visiems yra ži

noma, kad 26 d. liepos būva Šv. 
Onos atlaidai Šiemet irgi buvo. 
Nors Alvito bažnyčia yra sugriau
ta, bet tuom laikinė yra pribuda- 
vota prie Gauronskių koplyčios 
kur yra laikomos pamaldos. Man 
per taip ilgą laiką nemačius, la
bai buvo įdomu, kad žmonų pri-

■

kurį sakė gerb. kun. Vabaliunas, 
netikėtai pakilo triukšmas. Ant 
to ir aš nubėgau pažiūrėti. Tai 
buvo ant vienos merginos drapa
nos uždegtos. Mergina taip per- 
sikand, kad puolė ant žemės ir vos 
gyva nuvežė Vilkaviškio ligoni
nėn. Kaip girdėjau, tai vargiai 
pasveiks, nes labai apdegė- Vy
ras kuris padegė jos rūbus yra su
imtas. Bet dar tikrai nėra žino
ma, kad tikrai jo buvo darbas 
nes tas vaikinas ginasi, kad jis 
nieko nežinąs, o tikrų prirodymų 
nėra. Tardymas eina.

S. Lietuvnikas.
Į Suv Valstijas gumos ingabe- 

nama 575.000.000 svarą. K to 
sirinko taip daug, kad buvo vi-1automobiliams eina 440.000.000

Lietuviai! Į kovą 
Vienybėj tvirtoj— 
Vytis už vadovą, 
Lai stiprins drąsoj.

Kovoj nebijokim 
Žaizdą nei mirties 
Tik drąsūs kovokim 
Dėl mūs’ ateities.

Tebūna vienybė 
Tautiečių darbuos 
Pajusim galybę 
Tautos sąnariuos’.

Tėvynė jau kelias 
Iš miego gilaus, 
Gerieji vaikeliai . 
Jos vargus atjaus.

ATMETĖ IŠLYGAS. ;
Lenkų taikos delegacija • 

Minske atmetė rusų taikos iš- j 
lygas. Anglijos Manchester 
Guardian apie tai šitaip rašo:

Iš 15 rusų punktų tik vie
nas, kaslink demobilizacijos, 
yra priimtas ir tai su išlyga, 
kad Rusija tą pat padarys. Tai 
yra Rusija turi demobilizuotis 
kartu su Lenkija.

Kaj dėl nusiginklavimo, už
darymo amunicijos dirbtuvių 
ir atidavimo amunicijos Rusi
jai, tai lenkai su panieka at
metė.

Bolševikų išlygos kaslink 
lenkų darbininkų milicijos ir 
rusų kontrolės geležinkelio li
nijos nuo Baltstogės pietų 
link, nesą galima nei svarsty
ti. Rubežius tarp Rusijos ir 
Lenkijos lordo Curzono, Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
rio, paskirta nesanti priimti
na, nes tai biįtų trečias Len
kijos dalinimas.

Reikalavimai dalinimo že
mių lenkų nukentėjusiems dėl 
karo ir sugrąžinimas galvijų ir 
arklių, pavogtų Baltgudijoj ir 
Lietuvoj lenkų atmesti, nes tai 
esąs kišimosis į Lenkijos vidu
rinius veikalus.

Amerikos Lietuvaitės, atsiliepkite! 
Esu Lietuvos armijos kareivis 23 me
tą amžiaus. Laikas fronte labai nuo
bodžiai eina. Norėčiau susirašinėti, 
•susipažinti su Amerikos lietuvaitėmis. 
Rašykite man, sesutės. Adresas: Vin
cui Valilioniui, Veiikančioji armija, 
Gcltkelių batalionas. Statybos kuopa. 
LITHUANIA.

Daug žmonių nusistebi, 
kuomet “Kartaus Vyno” gy
duolės dygsta kaip grybai į- 
vairiose valstybėse. Nenusi
minkite! Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixyras 
yra vienatinė, tikra Kartaus 
vyno gyduolė nuo 1890 m. a- 
merikoniškoje rinkoje, ir tas 
kuris kenčia nuo žarnų užsi
kimšimo, menko apetito, gal
vos skaudėjimo, nevirškinimo, 
ir kitų pilvo ligą, jam reikia 
tik nusipirkti šitą gyduolę, jei
gu jis nori prašalinti tas ligas. 
Mr. Louis Jacyna, 1337 Jos. 
Companv Avė., Detroit, Mieli., 
mums atrašė kelis mėnesius 
atgal: “Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elisyras 
padarė man jaustis kaip nau
jai atgimusiam, ir aš širdin
gai jus prašau, kad jūs pa- 
garsintūmėt mano žodžius, už 
tai kad aš noriu jį rekomen
duoti viisems ligoniams.” — 
Kiti Trinerio vaistai, kaip 
Trinerio Linimentąs dėl reu
matizmo, neuralgijos, strėną 
diegimo, išsukimo, ištinimo ir 
tt., arba Trinerio Antiputrinas 
labai puikus vaistas gerklei 
plauti kada ištinus, yra taipgi 
labai tinkami vaistai. Klauski
te savo aptiekoriaus arba šiaip 
vaistą pardavėjo apie juos!—

Joseph Triner Co., 1333-45 
S. Ashland Avė., Chicago, HL

Vargo Poetą

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

Daviernasčius, Paliudijimus,
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose: _
Prie išgavimo pasportų.
Prie partranklmo giminių iŠ Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, įgaliojimų, pavedimų.

Patyriame apie:
Paliktų Lietuvoje turtą,
Parandavojimą turto Lietuvoje,
Geriausius budus važiavimo J Lietuvą,
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiauslas ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butų galima J) pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokestį už patarnavimą.
Esame pilnai prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus ir tikime kad 
galime juos geriausia atlikti.

Su pagarba,
ADVOKATAS F. /. KALINAUSKAS.
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SPALIO 30 DIENĄ, 1920

Spring 9537. 
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS 

N E W YORKE
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesink kreipkis 
pas Geo. J. BARTAšlŲ, ajrentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 

Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvų ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 
stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų, su 38 kambariais. Patvdl-

lio

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtų Agentūrų 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS

EXTRA! S.A.L.R-K. MOKSLEIVIŲ SEIMAS
NEGIRDĖTOS, NEREGĖTOS NAUJOJE ANGLIJOJE IŠKILMES

X _ _ __ __ _ _ _ _

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

VISŲ VAKARŲ PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.
ŠEIMINIAI VAKARAI ĮVYKS ŠIOJE 
TVARKOJE:

a K
»

Pasitikimas delegatic Rugpj. 26 d. š. m. 
Šv. Petro Svetainė, So. Boston. Mass.

SEIMO ATIDARYMAS pėtnyčioje, 
Rugpj. 2 d. š. m. 9:00 vai. ryte: iškilmin
gos šv. Mišios su pamokslu.

y TREČIAS VAKARAS, Subatoj, rug Subatoje—“MOKSLEIVĖS PAGUN
pjūčio 28 d. Lietuvių Svetainėje 26 Lincoln DA”. Loš Boston’o moksleiviai. Po pro-
St., Brighton, Mass. gramui bus šokiai.

KETVIRTAS VAKARAS, Nedėlioj, Nedėlioj bus perstatytas “GIMS TAU
Rugpjūčio 29 d. š. m. Šv. Petro Svetainėje, TOS GENIJUS”. Loš Boston’o mokslei
So. Boston, Mass. viai. '

Prie šių perstatymij bus įvairių pa- 
marginimų: kalbės garsiausi kalbėtojai, dai
nuos garsūs solistai ir solistės, skambia ge- * 
riausi pianistai Naujoje Anglijoje.

Širdingai kviečiame visus dalyvauti 
mūsii iškilmėse. ” <

Mokslai vės ir Mokslei viai.

Tasai tikėjimas yra išreiški- j ra nekitokia vien ta kurios 
mu visos žmonijos surinkimo'veikimas jausmais yra patėmi- 
proto vienodų spėkij — užtai- nimas. 
gi turi būti tiesa. Turi būti 
abelna ir ištvermi priežastis, ; 
kuri įkvepia visai žmonijai ; 
visatinų ir nuolatinę spėkų ti- < 
keti į Dieviškų Galybę tarp ne
išmatuojamo įvairumo visų ' 
kitų aplinkybių ir asmenų. Ta i 
priežastis turi rastis prigimta
me paties žmogaus prote, ku
ris gauna išvadas iš viso pa
saulio ėsimo, iš gamtos stebė
tino surėdymo, iš žmogaus šir
dies atjautimu. Nieks nesi
stengs užginčyti, kad mūsų 
protas kartais suklysta, nieks 
negali abejoti kad žmonės y- 
pač piktan sunaudodami pro
to spėkas, arba gyvendan^i su 
nedorais ar susitikdami su jais 
būna suklaidinti ir iš tiesaus 
kelio išvesti; bet turime žiū
rėti į tų kad žmonės visų am
žių ir visų tautų, po kitais 
žvilgsniais taip nesutinkantie
ji, po šituomi žvilgsniu kuris 
prieiti prie vienodų išvadų, 
savaimi neturi jokio privilio
jimo nei patraukimo galėtų 
kad turi būti toksai Principas 
arba Galybė, kuris viskų pra
dėjo ir valdo. Jeigu mes šitų 
nepripažintume už tiesų, ir at
mestume, tai būtume privers
ti nepripažinti nei vieno moks
lo naujo išradimo — ir nebū
tų galima niekam užsitikėti 
nei tiesos pripažinti. Tai-gi 
žmonių sąjausmis po šituo žvil
gsniu — tai pačios gamtos bal
sas atsiliepęs per žmonių sųži- 
nes.

Taip turime pasitikėti žmo
nijos protavimui kaipo pasiti
kime kiekvienas savo jaus
mams. Vienas asmuo gali kly
sti, bet visa žmonija negali 
klysti visuose dalykuose. As
muo gali turėti keblumų savo 
prote ar kūne, ir tuo atžvil
giu klysti protavime, arba pa- 
tėmijime spalvų, formų, bal
sų etc. Tas asmuo paskiaus 
kartais pamato savo klaidų pa
lydydamas savo protavimų ar
ba pastabų su protavimu arba 
pastaba visos žmonijos. Gali
ma šitų argumentų suformu
luoti sekančiu būdu: — nor- 
malis (tikslus) žmogaus pro
tas yra teisus savo išvadose; 
tikslus protas tai visos žmoni
jos sutikimas doro ir morališ
kumo pažiūroje; žmonijos pro
tavimas abelnai prieina prie 
išvados kad yra Dievas; todėl 
ta išvada yra teisi.

Užmetimas (1). Visatinis 
žmonijos tikėjimas gal yra ki
lęs iš senovės žmonių tamsumo 
nežinojimo gamtos priežasčių. 
Žmonės senų senovės nesuge
bėdami ištirti gamtos priežas
čių žaibo, lietaus, augimo žo
lynų ir gyvulių, priskaitė tų 
viskų Dieviškai Galybei”. At
sakymas? — Tame užmetime 
pasirodo aiškus vilius tame 
būk gamtas ištirtosios mokslo 
priežastys pilnai išaiškintų 
veikmes. Gamtos priežastis y-

Parodysime pavyz
džiais kad niekuomet pilno iš
aiškinimo gamtos veikmės ne
gauname. Paimkime papras
čiausių pavyzdi, kuris rodosi 
visiems aiškus; jame nėra jo
kių nuostabių apsireiškimų. 
Imkime šitos pačios knygutės 
atspauzdintų lapą. Sakysime 
gimtinės priežastys šitų rai
džių tai yra metaliniai šriptai 
(types), juodvlas arba rašalas 
(atramentum), spaudė jo ran
kos ir akys. Bet nei viena čia 
paminėtų priežasčiij savimi 
neturi gyvybės — o be gyvy
bės negali būti nei kalbos a- 
pie pilnų supratimų pirmos 
priežasties. Tai-gi vien tik 
spaudėjo liuosoji valia gali bū
ti atsakanti priežastis ant po- 
pieros atspauzdintųjrj raidžių. 
Tikroji priežastis nepriklauso 
gamtai. Imkime kitų pavyz
dį, paimkim krutėjimų kurį 
matome pasaulyje: gamtos ti- 
rinėtojas mums aiškina trauki
nys važiuoja arba pasivaro iš 
vietos į vietų, garo’ skėtimasi 
judina garvežio grudeklį (pis- 
ton); garas pasidaro bedegi
nant anglis garvežio kakalyje 
ir bevirinant vandenį garve
žio kakalyje ir bevirinant van
denį garvežio (engine) kropė; 
tegul bandų kas išaiškinti iš 
kur atsiranda ta energija ang
lyse, kurios yra nieku kitu tik
tai suspausti ir veik suakme
nėję žemės vaisiai — daržovės 
(vegetable), saulės šviesų ir 
kaitrų bando aiškinti taip pat, 
bet kokiu būdu pasidaro? Sau
lės kaitra ir šviesa pasidarė iš 
tų debesėlių iš kurių ji išsiri- 
teliojo, bet tegul pasako kokiu 
būdu ji pradėjo ruteliotis (su
kinėtis) ir kur gavo jėgų? Tai 

I matome kad betirinėjant gam
tos priežastis visur randame 
paslaptis kurių daug daugiau 

. sutinkame negi tikėdami į Die- 
i vų. Taigi pilno ir atsakančio 
. išaiškinimo gamtos priežasčių, 

be pripažinimo Amžinos Iš
minties ir Liuosos Valios. 
Krutėjimas debesėlių reika
lauja tiek jau aiškinimų, kai
po važiavimas traukinio. To
dėl, užmetimas nieko nesutei
kia prieš mūsų tikėjimų nei 
menkiausios abejonės. Dar 
geriaus patraukia mūsų domų 
į tiesų žmogaus protavimų ku
ris visuomet atranda paskuti
nį išaiškinimų gamtos apsi
reiškimų valioje Visagalio E- 
simo atskiro nuo šio regiamo- 
jo pasaulio.

Galima dar tvirtesniu paro
dyti mūsų argumentų arba nu
rodymo pagrindų sunaudojant 
juokingus paveidumus (illus- 
tratio) kuriais naudojasi po
nas W. G. Ward savo veikale, 
užvardintame “THE PHJLLO- 
SOPHY OF THEISM” (vol. 
U., p. 173). Jisai perstata 
“filozofijos žiurkę” uždarytų 
didžiųjų kanklių (piano) vidu
ryje. Ta žiurkė patėmijo kad

kiekvienas to muzikos įrankio 
pasidaro virbejimu stigų(striū- 
nų) o virbėsimas pasidaro už- 
ga vinių plaktuku”: Štai da
bar jau atsiekiau, tikslų mano 
pasiteiravimo”, sušunka žiur
kė. O džiaugiasi ir šokinėja iš 
džiaugsmo kaipo kraštutiniau- 
sis bedievis”. Tiek jau yra ga
na aišku, kad tie balsai ne
išeina iš jokios paviršinės spė
kos, bet tik veikimas vieno
dai užsimezgusių dėsnių (įsta
tymų). Žiurkė gali ir turbūt 
daro kartais tokius pasiteira
vimus; yra sako: tiems pasi
teiravimams pašvęsiu visų gy
venimų”. Tokiu būdu žiurkė 
beprotaudama ir beabejodama 
apie savo senų įsitikinimų, da
bar jau įsitikino kad rado iš
vadų užtektinai įtikrinančių 
muzikantui arba kitais žo
džiais kanklys pačios padaro 
muzikų be jokio kanklininko. 
Ar netaip protauja ir mūsų va
dinamieji bedieviai kaip šita 
alegorija parodo?

Gaunam daug laiškų nuo Mot. 
Sąjungos kuopų arba atskirų y- 
patų klausiant su kuo yra galima 
prisidėt prie išvažiavimo M. S. 
apskr. , kuris įvyks 5 d. rugsėjo 
(September).
• Brangios sesutės sąjungietės, 
kas tik kuo galite ir iš manote, 
tuo prisidėkite. Labai būtų pa
geidaujama, kad Sąjungietės kai- 

! po vienos iš puikiaussių šeiminin
kių prisivežtų kokių sočių valgi- 
mėlių ir skanių gėrimėlių.

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

Užkviestimo ir garsinimo
Komisija.

Dar kviečiame

HAMBURG'Ą
Kreipkitės prie vietos a- 

gentų savo mieste arba prie 
artimųjų.

Automobiliai ir visa automobili
nė pramonė su savo šakomis yra 
verti $12.200.000.000.

1919 m. automobilių ir trokų 
pagaminta 1.974.016. Šiemet 
apruokuojama busią pagaminta 
2.973.000 automobilių.

Automobilių dirbtuvių Amerike 
yra 131, automobilių sandelių yra 
32.245.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistiškų mūsų darbų liu
dija tūkstančiai draugijų.

M. A. Norkūnas,» 
16 Pleasant St., 

Lawrence Mass. 
NEBŪK

be Lietuvos vėliavos!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buto

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 

Mokėti!

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visų Kitų Bankų, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

Tad kam-gi jūs duodate* savę išnaudoti? 
ai jūsų vietiniai bankai duoda liek? Jeigu ne,

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIŲ 
BANKAN IR GAUSITE!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CROSS 8T.,

BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ įstaiga 
BALTIG STATĖS FINANCE GORP.

(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE) 

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
Ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES,

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ.
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ 

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:

Su persedimu. Rugp. 21, 24, Rūgs. 2, 11,1S, 25. 
Anglijoje. Iš New York ant Hamburgo arba Liepojaus. 
Tiesiog. Rūgs. 11, 25 iš New Yorko į Hamburgu.

, Plaukianti. Rugp. 21, 28, Rūgs. 4, 18, 25 iš New York 
į Antwerp.

Laivai. Rugpj. 28, Rūgs. 8, 14, 22 iš New York į 
Rotterdam.
PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.

Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- 
sulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

Mes pasitinkam kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotą į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto- 
rhj ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. ĘS 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antrverpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami gaut informacijų kreipkitės pas:

BALTIG STATĖS FINANCE CORP.
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

Iis=JT* l!& 
i

PER 60 METŲ
. vedama prityrusių bankierių 

Tamstos padėkite savo pinigus į 
JFranklin JUnk

of the city of Boston
6 Park Sųuare

Perviršis Padėlių
$1,400,00. $2,000,000.

Pinigai sunku taupyti, bet lengva 
išleisti. Visados persitikrink žmonėmis 
kurie investina Tamstos pinigus. Rei
kalauk saugių, tvirtų ir prityrusių ban
kierių.
SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS.

DETROIT' MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Važiuojantiems | Lietuve itatoroja pasportus ir s^žrnlikai 
siunčia j Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČURLANIS, 
2320 Jos Campan' (Hamtramck) Detroit, Mich.

' Gyresino vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.
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PAIEŠKOJIMAI IR
BENDROVĖ REIKALAVIMAI

BANKIERIAI

m.

ANT RENDOS

AŠ PASEKMINGAI GYDAU.

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

5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
ru lubų. Renda $4.00 j savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St, 
So. Boston, Mass.

Tuoj reikalinga duonai minkyti var
tota mašina. Pranešti ir didumą. A- 
pie mašiną ir išlygas meldžiu pranešti 
“Darbininko’r adresu, o aš iš ten gau
siu.

Buick 6 cyllndee 7 sMyirtą T33.9 
Parsiduos pigiai.

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

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖS

nuosavus namas ir ofisas o
o

/nuosavus namas ir ofisas:

KATALIKŲ V1ENYBS SUSIRIN 
KIMAS.

į Rugpiučio 26 d. Šv. Petro baž
nytinėj svetanėj įvyko mėnesinis 
susirinkimas Kataliką Vienybės. 
Susirinkimą atidarė Z. Gurkliute, 

, 8:30 vai. vakare.
Protekolas buvo skaitytas ir 

priimtas. Buvo išduotas pikini- 
ko komisijos raportas ir priimtas. 
Pelno liko $14.52.

Šis susirinkimas buvo sušauktas 
padaryti įnešimus Federacijos 
Kongresui. Susirinkimas svars
tė visokius reikalus ir padarė 
šiuos įnešimus:

1) Tepataria Federacijos Kon 
resas Lietuvos vyriausybei imti 
tam tikrą mokestį nuo tą Ameri
kos lietuvią grįštančią, kurie ne
turi L. Paskolos bono arba paliu
dijimo aukavimo Lietuvos reika
lams.

2) Kad Centras daugiau infor
muotu skyris.

3) Kad Centro raštinė būtą 
New Yorke.

4) Kad prie raštinės būtą ir 
pirmininkas.

5) Prie raštinės įsteigti du In
formacijos biuru — informuoti 
lietuvią kataliką laikraščius ir 
vesti Lietuvos publikaciją ameri
koniškuose laikraščiuose.

6) Kongresas teišneša pareiški
mą dėl Suv. Valstiją Valstybės 
sekretoriaus Colby notos dėl ne- 
dalinimo Rusijos.

7) Įsteikti nedidelį mėnesinį 
laikraštį Federacijos reikalams 
pašvęsta arba pasirinkti vieną iš 
esamą katalikišką laikraščiu, kur 
?2Šyta būtą Federacijos reikaluose

8) Tepaskiria Kongresas dvi 
advento sąvaites ir dvi gavėnios 
sąvaites Vajui Lietuvos Kultūros

s tėted ž.ms po visas koiiomj’aš.
9) Tepareikalauja Kongresas 

pakeisti Lietuvos Misija su soci- 
jalistu Vileišiu priešakyje, nes 
Vileišis ne tiek dirba dėl Lietu
vos kiek kabinėjasi prie kataliką 
visuomenės ir Tautos Fondo. Yra 
didžiausia nesąmonė laikyti Misi
jos priešakyj socijalistų Vileišį, 
kurs nepritraukė savo vienminčiu 
prie tautos darbo, o erzina kata
likus ir taip ardo darbą dėl Lie-

. tuvos.
Toliau nutarta, kad be Katali

ką Vienybės valdybos žinios ne
būtą daromos bilos ir su rengimu 
prakalbą, turi kreiptis prie valdy- 

. bos. Taip-gi raštininkas turi 
turėti aukuotojij vardus ir pasi
taikius klaidai, ją pataisyti. La
bai apgailestauta, kad aukautoją 
surašė per gerb. kun. Meškausko 
prakalbas įvyko klaidą.

Nutarta delegatui užmokėti ke
lionės lėšos $15.00.

Susirinkimą uždare 10 vai. vak. 
Zosia Gurkliute.

Rašt. D. Antanavičius.

Šią savaitę “Darbininko” 
sostinę aplankė daug svečią, 
net ir iš tolimą kolonijų ir ša
lių. Pažymėtina: iš Chicago, 
UI. p. Ramanauskas ir M. Zu- 
jus “Vyties” red., iš Newark, 
N. J. moksleivis Česnulis, iš 

"Valparaiso, Ind. moksleivis V. 
Rukštalis, iš Brooklyn, N. Y. 
L. Šimutis “Garso” redakto- 
tius, J. E. Karosas ir kiti. Iš 
Montreal, Canada p-lės O. Bu- 
žiutė ir 0. Kleižiutė.

MĖNESINIS SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17 kp. Rugpj. 29 d. 

nedėlioj, tuojau po sumai 1 vai. 
po pietą įvyks susirinkimas

Pirm. Z. Gurkliute.

’sr

VISI
Skaitykite 

The 
Lithuanian 

Bouster 
Vlenintėlis ang

lų kalboj lietuvių 
laikraštis. Lei
džia Thomas Sko
mu. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE 
LITHUANIAN 

BOOSTER. 
SM W. Brau* 
Boston f?, M

s
PARSIDUODA

AUKSINO KURSAS
NUPUOLĖ

ta galva, niežėjimas, žilimas 
kitos odos galvos ligos pasek-' i 
m ingai prašalinama. ■ ’

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c po da | 
centu stampomis ir savo o8s»' 
sų.

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

Mažai vartoti fomlčiai pigiai. Galima 
matyti vakarais, išskyrus panedėliais, 
seerdomls, pėtnyčiomls. Atsišaukit:

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

(Ant trečių lubų)

PAIEŠKOJIMAI Iš LIE
TUVOS 

Per
Lietuvių Prekybos Bendrovę.

! LtETuViĮĮ PREKYBOS

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

Paieškau savo sunaus Juozo ir duk- 
tės Uršulės PernarauSkų. Jie patys ar 
kas kitas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: Mateušas Pema- 
rmukit, Kauno nčrf., Tauragės uptkr.. 
Eržvilko- valščiaus.

pasiunčia daugiausia auksinų už dole
rį.

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ

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

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

tiek išmoka auksinų, kiek siuntas nu
perka ir neatskaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

f
arantuoja visiems už siųstus per ją į 
aetuvą pinigus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS

šiandien kursas yra žemiausias.

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

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

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

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖ ...

pagelbsti pasipirkti įvairių šalių pini
gu-

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

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

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS

LITHUANIAN
DEVELOPMENT

CORPORATION,
294 EIGHTH AVĖ., COR. 25-th $T

NEW YORK, N. Y

Korporacijos ofisas:

1712 WASHINGTON ST

WILM1NGTON, DĖL

T tXT TX ♦i*

Teisingai Tarnaujame 
Lietuviams.

Siunčiame Pinigus Lietuvon: 
doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursą.

^Parduodame Laivakortes 
J Išrūpiname leidimus amerikie- 
. čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- I merikon. Tą padarome vietiniams J ir kitų miestų lietuviams be at- 
. važiavimo Bostonan.
> Persiunčiame amerikiečių dova- J nas giminėms Lietuvoje.
’ Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 1 Dėl platesnių paaiškinimų rašy- J kitę adresu:

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

So. Boston 27, Mass.

ATYDAI JAUNU GABIU 
VYRU-

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

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

Paieškau sunaus Stanislovo Ručins
ko, Kauno rėd., Raseinių apskr., šim- 
kaičią 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 valščiaus, 
Šimkaičių kaimo. r

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

$ iiii
n n

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

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

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

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

Fin. Raštininkas — Sim. AMkonis, 
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 pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašaipiu ės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

2jt-xininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

k-Pirmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale St-. So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

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

Boston, Mass.
Pirmininkas — Motiejus Versiackas,

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vicz- Pirminis kas — M. žarkauskas,

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,

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

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
"Lasieriub — Andrius Zalieckas,

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

KC Medford St, Charlestown, Mass. 
3. £» K. Keistučio Draugija BesMk 

n>lko aėneslnius rasirteEtoa 
dus pirmą nedėldienį kiekvieno mėne

sio 3-čią vaL po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

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.

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

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

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS Paieškau savo sunaus Juozo šabuč- 

kio, meldžiu atsišaukti. Kotrina &a- 
bučkienė, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvūkos valšč., Pliekių kaimo.

Ieškau Klemento Pakelčio iš Mika- 
liškiij sodž., Augusto Kaziulio iš Na- 
rumj sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur- 
šėje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos. 
Ar mto Gar gyvi, atMMepMte ad
resu: Kaunas, D. Vilniaus g. Nr. 3į. 
Juoz. Bajorui. LITHUANIA.

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

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

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

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

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

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

TeL So. Boston 2488' i

DR. J. G. LANDŽIUS i ? 
ir 
ir 
i! 
IrGydytojas ir Chirurgas. ;»• 
ii 
ir

ir 
ir 
i! 
i!

SEYMOUR
LIETUVIS

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų. 

Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
šlapumą ir tt savo labo

ratorijoj.
Sutelkia patarimus laiškais kitur 

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

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

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

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.-. ,TaLva^r°0
Po pietų pagal sutartį tiktaL 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Lik Broadvay, So. Boston, Mass.

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

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

DR. F. MATULAITIS
do visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St, 

Worcester, Mass.____  r______ ________

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Broadwat, So. Boston, Mass.
Ojiso Valandos:

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

PIRMOS KLESOS

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

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

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, ra 

iausiais prietaisais, su n*» 
ją išradimą.

Visą darbą gvarantuojame

X T. RULLY

1
t

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

JOKŪBAS TVASKA,
1008 IVashington St.. Norvvood. Mass.

Broadvray, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
Nuo 9 vaL ryta nuo 10 vaL ryta 
Ooi 8 vai. vakare iki 4 vaL raka.

k
$100.00 atlyginimo kas pirmas 

praneš apie STANLEY N. SE- 
DICK, rusas, apie 25 metų Ir 
Marijoną Kinčiutę, 14 m. čia 
yra ir jų paveikslai. 20 d. kovo 
Sedick išviliojo mano dukterį į 
teatrą ir nuo tos dienos mergai
tė prapuolė. Kas pirmas apie tai 
praneš policijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą. Jo du priešaky
je viršutiniai dantys auksiniai.

ONA KINČIENE,

327 Wood Avė., Hyde Park, Mass.

ONA KINČIENE,

Persikėlimo Pranešimas
Pasekmės Rokuo- 

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

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

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

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

Tai. So. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Gulima stuiislhtti ir UttuvisaM 
Ofiso valandos:

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

586 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

P*ltao>IM3poptot. Nae7IM » vatam 
SWW ROADWAT Car. ST 80. BOSTON. 

TaiCDSS. B.

Bell Phone Dickinaan 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valandų;

Nue 9 rito iki 5 pe pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9P. M.

Nedafiamū iki 4 papilta. •

štai geros naujienos dėl skaittyojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrą 
lubų, priešais Majestie Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano usnia vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrengimą dei gydymo visokią 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinai ruimin
gas nžganėdinimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) širdies, 
Silpnų Plaučių, Nejausiant (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjime. Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Žebrų. Vočių, žaizdų, Plaučių, 
Lašėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųt

šie ir daug kitų dažnai būna pirmieji peiRergėji- 
mal nustojimo sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminal daromi reikale.

Dabartines ir Liglaikines Ligas kaip Kraujo, Skuros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarną 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimą, Pasvaigimą. 
Pučkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDtLIOK, ?ET TEIRAUKIS MANĘS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. pe pietą 

ir nuo 6 iki 8 Tai. vakare.
Vedėtomis ir šventėmis: nuo 10 vaL ryte iki 2 v. p p.

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

j

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

Majestie Teatre

I
r
H AP T I E K A
< i ___
j I ceptal Lietuvos ar Amerikos da- 
i i ktarų. Tai vienatinė lietuviška 

aptieks Bostone ir Massachu-
X setts valstijoj. Gyduolių galit 

gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prlsiipda per ex- 
preaų.

K. SIDLAUSKAS,

T1INGIAUSIA Į

i! 
1!
i! 
i!
i

!
I ' 
! 

i! 
i I

: i Aptiekorius ir Savininkas !
: [ ___.____ „ j!

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

I
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re-

n d J! 'J
f 226 Broadvay, kamp. 0 Bk, < 
j South Boston, Mm. ■

: r---.-




