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Vilnius, Lietuvos sostinė, 
priešininko rankose. Abejoti 
nereikia, kad Lietuvos vyriau
sybė ir Lietuvos lietuviai dės 
visas pastangas atgauti Vil
nių. Pastaruoju laiku įvairių 
kolonijų lietuviai surengė di
deles parodas išreiškimui pro
testo prieš lenkus plėšikus. Tas 
gerai. Bet tai toH gražu ne 
viskas, ką Amerikos lietuviai 
privalo padaryti. Kad pada
rytume tikrą įspūdį į Ameri- 
kos visuomenę ir kad prieši
ninkus išgązdintume, tai kit
kuo turime pasirodyti.

Kovojančiai Lietuvai priva
lome kuogreičiausia kuogau- 
siausią piniginę paramą su
teikti. Tuoj be jokio atidėlio
jimo privalo sujusti visų kolo
nijų lietuviai. Amerikos kata
likiškoji visuomenė vedama 
Federągijosjf Tautos Fondo 
skiria lapkritį ‘ ir gruodį di
džiausiam vajui Lietuvos val
džios reikalams. Aukos kon
centruojamos bus į Tautos 
Fondą ir iš jo be jokio atidė
liojimo žymesnėmis sumomis 
kablegrama bus siunčiamos 
Stulginsko, einančio valsty
bės prezidento pareigas, var
du.

Kolonijų veikėjai, draugi
jos, kuopos, Tautos Fondo 
skyriai, privalėtų turėti tam 
tikrą susirinkimą išdirbti va- 
jui pieną ir kuogreičiausia pra- Į 
dėti darbą.

Detroito lietuviai masiniame 
susirinkime 10 spalio vienbal
siai nutarė aukoti kas mėnuo 
dalį uždarbio iki kol lenką kar 
riuomenė nebus išvyta iš Lie
tuvos teritorijos.

Politikos Komitetas.

100.000 DOLERIŲ LIETUVAI. 
300.000 AUKSINŲ JAU LIE- i 

• TUVOJ.

Amerikos lietuviai katalikai, su
važiavę L. R. K. Federacijos kong- 
resan AVaterbury, Conn, ir išgir
dę- Tėvynės pagalbos šaukiantį 
balsą, nutarė, kad Tautos Fondas 
parengtų vajų Lietuvos laisvės 
reikalams.

L. R. K. Federacijos, Tautos 
Fondo bei L. R. K. Rėmėjų Dr- 
jos valdybos savo susirinkime, 
Federacijos raštinėje, spalių 7 d., 
1920, atsižvelgdami į momento 
svarbą ir ūmios Lietuvai pagelbos 
reikalingumą, nutarė: kad surink
ti Lietuvos laisvės reikalams 100, 
000 dolerių Lapkričio ir Gruodžio 
mėnesiuose. Taigi šiuomi krei
piamės į garbingą dvasiškiją, Į 
T. F. skyrių valdybas ir šiaip vi
sus tėvynainius, neatidėliojant 
rengties į darbą, kad kuo daugiau- 
giausia Lietuvai pagalbos suteikus.

Tautos Fondo skyrių valdybos 
tuojaus sušaukit susirinkimus, or
ganizuokit kolektoriij būrius, eiki
te per stubas, rengkite fėrus, te
atrus, prakalbas rinkite aukas. 
Parapijų chorai čia labai daug ga
lėtai pagelbėti, mokyklų vaikučiai, 
ir juos patraukti darban. Žo
džiu — kiekvienas lietuvys ir lie
tuvaitė, kurio tik krutinėję plaka 
širdis ir gislose teka lietuviškas 
kraujas, stokim pagalbon kovoje 
už Lietuvos Laisvę.

Šin susirinkiman atsilankė Lie
tuvos Misijos nariai, gerb. kun. 
Jonas Žilius ir majoras Žadeikis, 
prašydami suteikti kokią nors 
greitą pagelbą, ant atsišaukimo iš 
Lietuvos nuo Lietuvos Gynimo Ko
miteto. Susirinkusieji matydami 
momento svarbą, kad palaikius 
dvasią kovojančių už Lietuvos lais
vę, nutarė: paskolinti iš Tautos 
Fondo atsargos kapitalo ir tuojaus 
pasiųsti Lietuvos prezidento vardu 
200,000 markią; L. R. K Rem. 
Draugija pasiųs 100,000 markių; 
viso 300,000 markią.

Lapkrityj ir Gruodyj visi įsikin
kykime darban, kad tą 100,000 
dolerių- surinktume Lietuvos reika
lams. Mūsų broliai kareivėliai 
savo kraują lieja, galveles guldo 
už mūsų tfrrų krauju sulaistyta 
žemelę, už tėvynės laisvę, • mes 
prisidėkime prie to švente darbe 
■aro darią ir doleriai*.

Kasys KraHaakM,
Taatea Fonde sih, 
m So. 9-th St., 

Brooklyn, N.! T.

Visa Lietuva kovon prieš 
lenkus grobikus.

pulti Kauną.
Toliau telegramoj skelbia

ma, kad Kaune susektas len
ką didiką suokalbis prieš Lie
tuvą. Tarp tą didiką yrš žy
mieji Lietuvos dvarininkai. 
Pirmu daiktu suokalbininkai 
pienavo perkirsdinti geležinke
lį tarp Virbalio ir Kauno, kad 
Lietuva negalėtą gabentis gin
klą ir amunicijos iš Votaeti-

TĮSI LIETUVOS VYRAI 
GRIEBIASI GINKLO.

London, spalio 12. — Čielo- 
mis miniomis iš visą Lietuvos 
kraštų vyrai, kurie tik gali pa
nešti ginklą plaukia į Kauną 
su tikslu kad padaryti kon- 
tn^ataką prieš lenkus pagro
busius Vilnią. Taip skelbia 
lokfaštis London Times tele- 
0*moj gautoji^Kayno.

Paskelbtomis Amerikos pre
so j žiniomis, dvi lenkų divizi
jos, genelo Zelikowski’o veda
mos, spalio 9 dieną inėjo į Vil
nių. Nebegalėdami kitaip iš- 
simeluoti, lenkai skelbia: jog 
tai jų armijos sukilėliai, kurių 
lenkų karo vadovybė nebega
lėjus sulaikyti. Tautų Sąjun
gos Kontrolės Komisija buvo 
sustabdžiusi mūšius tarp lenkų 
ir lietuvių nuo spalių šeštos 
dienos 10 vai. iš ryto, o po to 
lenkai, nepaisydami, “ką ten 
Ententos nariai loja,” kaip sa
lto vienas anglų pranešimas, 
pradėjo visu frontu pulti ant 
lietuvių. Per dvi dienas ėjusi 
baisi kova, kuri padariusi 
daug nuostolių ir mums ir len
kams. Taip sako pranešimas 
mūsų štabe. Ir mes pilnai ti
kime, jog Lietuvos kariuome
nė ir Šauliai yra padarę viską, 
kas buvo galima. Kaip įvyko 
ta visa tragedija, gausime ži
nių kiek paskiau, o šį kart pa
duodame gautąsias iš Vilniaus 
pro Berliną kablegramus:

Iš spalių 7 dienos, gauta 9 
dieną:

Tautą Sąjungos Kontro
lės Komisija Suvalkuose 
Sustabdė operacijas nuo 
spalių šeštos dienos dešim
tą valandą. Lenkai pasiūlė 
mums demarkacijos liniją į 
vakarus nuo Nemuno 8 
gruodžio liniją. Paskui išil
gai Nemuno, toliaus į pietus 
nuo Marcinkonio, paskui į 
rytus ligi Bastūną. Marcin
konys ir Varėnos kaimas lie
ka mums, Varėnos stotis 
lenkams. Lenku nori su
naudoti geležinkelius Suval
kai ir Alytaus Varėna užpa
kalyje demarkacijos linijos. 
Derybos dar eina. Kontro
lės komisija aplaaky* Vil
nią. ftą ravaitę visos mi- 
nirtsrijog ir Aukitieji Kur
sai atvažiusja Vilnim.

“Eta.”
Pasiųsta spalio 10 dieną, 5:12 

▼ai., iš Berlino: (Iš Vilniaus 
pasiųsta Spalio 9 dieną)

Sulig sutarties Suval
kuose lietuviai sustabdė 
Varėnos ruožte ginklus 6 
d. spalio, 10 vaL ryte. 6 
d. spalio 6 vai. vakare len
ką šarvuotas trūkis kul
kosvaidžiais ir anuotomis 
apšaudė lietuvius Bekšuo- 
se Bortkeliuose užpulda
mi visu frontu. Rytuose 
nuo Varėnos mes atsitrau- 
kėm ir sustiprmom liniją: 
Smoišanka - spasylią-Kru- 
šaičiai - Jackūnai - Mont 
vilovsčizna - Mališkiai - 
Viktoravo - Bajorai - te
šloki. žyryt išvažiavo len
ką frontan šiaurėje Aly
taus Anglą konttlato ma-

joras Bargitev, Prancūzą 
misijos kapitonas PuvoL 
Lenkai laužo alijantą nu
sprendimą. Prašom griež
tai protestuoti. ‘ ‘ Elta. ’ ’ 

Nuo Vice-Ministerio P. Kli
mo: Pasiųsta pro Berliną Spa- 
lią 8 dieną iš Vilniaus)

Su lenkais mūšiai eina vi
są dieną ir naktį 12-16 viors- 
tą į pietus nuo Vilniaus. 
Daug auką abieją pusią. Į- 
staigos evakuojamos, bet ko
va vedama iki paskutinio
sios. Atsitraukimo atvėjuje 
alijantą Misija apsiimanti 
Lietuvos vyriausybės repre
zentaciją irunūsą interesu 
gynimą bei saugojimą. Ją 
žinioje paliekama dalis ko
mendantūros bei milicijos, 
Francūzą, Anglą karininkai 
Counaut ir žardys nuvyko 
frontan. Sąjungos Komisi
ja dar neatvažiavo Vilniun.

“Elta”
Pasiųsta Spalių 10 dieną, 

5:20 vai. iš Berlino, pasiųsta iš 
Vilniaus 8 spalio.

Vakar Suvalkuose lenkai 
pasirašė demarkacijine lini
ja karo paliaubą sutartį, 
lenką kariuomenė visu intu- 
žamu veržiasi Vilniaus link. 
Eina atkaklios kovos aplink 
Vilnią, stiprinami apkasai. 
Lietuviams pasiryžus žūti ar 
laimėti ir savo krauju at
pirkti savo sostinės laimę— 
tėvynės nepriklausomybę. 
Vyriausybė šiandien išsiva- 
kuoja Kaunan. Tuo tarpu 
mūsą paskutinė telegrama 
iš Vilniaus. Prašoma tuo 
tarpu ją išplatinti kuopla- 
čiausiai. “Elta”

Uetuvos Inf. Biuras.

▼aršava, spalio 11.—Iš Gar
dino pranešama, kad subatoj 
gen. Zelguski, kurio jėgos užė
mė Vilnią, įsteigė Vilniuje 
provirijonalę valdžią.

Vakar vakare lenką seimas 
buvo sušauktas svarstyti gen. 
Zelguskio pasielgimą. Bū
sianti pašaukta iš Suvaiką 
Tautą Lygos atstovai ištaisyti 
dalykus.

Vilnius buvo užimtas, kuo
met francūzų gubernatorius 
pasiūlė gen. Zelguskiui Vilnią 
paadryti laisvu miestu. Jėgos, 
kurios užėmė Vilnią yra lenką 
lietuviai ir ne baltgudžiai ar
ba lietuviai sukilėliai, kaip 
pranešta Subatoj. Prieš inėji- 
mą į Vilnią gen. Zelguski pa
siuntė ’generaliam štabui rezig
naciją.

ANGLIJA UŽ LIETUVĄ.
London, spalio 11. — Lenką 

noras prijungti Vilnią prie 
Lenkijos gali sukelti krizį Eu
ropos reikaluose.

Anglijos pastangos sulaiky
ti karinius veikimus tarp len
ką ir lietuvią tik apribotą pa
sisekimą teturėjo. Yra pra
nešama, kad vienas Anglijos 
užsienio reikahj ofiso augštas 
valdininkas pasakęs: ‘‘ This
Polish • nonsense lias got to 
stop.”

Yra sakoma, kad Anglijos 
vyriausybė greit pasiųs aštrią 
notą Lenkijos vyriausybei dėl 
Vilniaus pagrobimo. Dar skel
biama, kad gen. Zelguski pri
pažino lietuviams, anglams ir 
francūzams, kad jo įsakymai 
ėjo tiesiog iš Varšavos.

Washington, D. C., spalio 13. 
— Lietuvos Atstovybė gavo 
pranešimą iš Kauno, kad Lie
tuvos kabinetas paskelbė gene- 
ralę mobilizaciją visoje Lietu
voje gintis nuo išlaukinių prie
šą lenką.

Žiūrėk, kad tavo draugai ir 
pažįstami atliktą pareigą dėl 
Lietuvos DABAR.

>

CENTRALĖ VALDŽIA.
Varšava, spalio 11. — Nau

ja “Centralė Lietuvią Val
džia” Vilniuje, pasak telegra
mos iš Lydos, paskelbė įstei
gimą naujos valstybės.

Ta taip vadinama valdžia 
paskelbė keletą proklemaciją. 
Vienoj skelbia naujos valsty
bės įsteigimą ir žada sušaukti 
artimoje ateityje Seimą. Ant
roj proklemacijoj prašo Lenki
jos valdžios atleidimo už ne- 
paklusnybę gen. Zelguskio ka- 
reivią. (Ne atleidimo, o pa
gyrimo Lenkijos valdžios turi 
prašyti už uolą pildymą įsaky
mą iš Varšavos).

Trečia proklemaeija kreipia
si į Kauno vyrianybą reikalą 
būsiančią sentikių.

Vilniuje esanti įsteigta Ta
ryba ii šešią—dvieją “lietu
vių,” dvieją lenkų ir dvieją 
baldgudžių. Pirmininku yra 
Bramoviecz. (O kur žydai, ku
rie sudaro Vilniaus miesto gy
ventoją didžiumą?).

Po visą Vilnią išlipinta pla
katai skelbiantys, kad Vilnius 
turi Lenkijai prigulėti.

LAIKRAŠČIAI IŠ 
LIETUVOS

/

Šiomis dienomis atėjo Kau
no “Laisvė” rugsėjo 25 ir 26 
dieną ir “Tauta” 24 dienos.

Išsirašykite tą laikraščių iš 
Lietuvos už kiek norite. Už 
50c. gausite 15 eta.

LDS. Centro pirmininkas p. 
Abračinskas skiria dvi auksi
nes dovanas. Tas, kuris dau
giausia surinks pagarsinimų į 
LDS. Kalendorių 1921 me
tams, tai tas gaus $2.50 auk
su. Ta kuopa, kuri iki sekan
čio 6-to LDS. seimo' prirašys 
daugiausia naujų narių, gaus 
$2.50 auksu.

Vo čia gerai žinomo L* gerbia
mo kun. Jorio Navicko primi- 
cija. Žmonių bažnyčioje buvo 
iabai daug. Bažnyčios išpuo
šimas gerai buvo pritaikintas 
iškilmėms; daug rimties teikė 
choras ir jam per pamaldas pa
dėjęs orkestras.

Per iškilmingas Primicijanto 
šv. Mišias asistavo arehidija,- 
konu kun. P. Naujokaitis, di- 
jakonu — kun. V. Mykolaitis- 
Putinas iš Friburgo, Šveicari
jos, subdijakonu kun. M. Ra
žaitis iš Rymo, Italijos, kun. 
Dr. Česaitis iš Marijampolės ir 
kun. M. Stankevičius. Kun. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass. 
sakė pamokslą, pilnai pritai
kintą iškilmėms ir naujau gv- 
veniman žengiančiam soleni- 
zantui.

Primicijų iškilmėse ir po to 
įvykusiame šeimyniniame pa
silinksminime dalyvavo be 
daugelio kitą svečią ir gimi
nią dar kun. Jakaitis iš Wor- 
cester, kun. J. Ambotas iš 
Hartford, Conn., p. P. Jakai
tis ir p-nia Rebboli, turistė &- 
merikietė. Gerb. Primicijanto

f

Mes didžiuojamės patys ir tikrai 
tikime SEALECT pienu,

IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU 
Delei virimo ir stalo jisai

ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS
Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę 

— Tamstos persitikrinsite. 
GereaiU Pardavėjai parduoda SEALECT 

Brand Pieną.
Sheffield Condensed Milk Co., Ine.

A H. MORSE * CO., Agente
9 India St, Boston

Tėmykite Šį ženklųjį

Šitą auksiniij dovaną pasky
rimą gerb. pirmininkas prane
šė LDS. Centro Valdybos susi
rinkime, laikytame spalio 11 
d. Kaip gerb. pirmininkas Ab
račinskas išsireiškė, tai kuo
pa gavusi dovaną už prirašy
mą daugiausia naują narią ga
lės dovaną paskirti arba kuo
pos iždan arba# skirti tam kuo
pos nariui, kuris dauginusią 
naują narią prirašys.

draugų dalyvavo iš Šveicari
jos, Italijos, Vokietijos ir N 
merikos. Iš prakalbą, 
siu per iškiL-- v ~e ~xu«s, pažymėtinos:

cių katedros klebono 
kun. P. Dogelio prakalba, kun. 

i M. Ražaičio iš Romos, kun. V. 
Mykolaičio-Putino iš Fribur
go, p. Prano Raulinaičįo, Lie
tuvos Darbo Federacijos pir
mininko, dabar Friburge, ir 
kun. Jakaičio iš Worcester, 
Mass. Ypač kun. Jakaitis 
vaizdingai nupasakojo praei
tą ir busimąją primicijanto 
kun. J. Navicko turtingą ir 
sėkmingą darbuotę, gražiai 
priminė ir teisingai įvertino 
platų kun. Jono visuomeninį 
darbą Amerikos lietuvių tarpe. 
Iškilmių pabaigoje kun.‘ Dr. 
Česaitis pasakė dar gilią ir tu
riningą prakalbą. Galop kal
bėtojams ir svečiams maloiiiai 
atsakė gražia prakalba gerb. 
Primicijantas.

Daug baigtų darbų buvo 
priminta, daug gražių minčių 
ir pasiryžimų išreikšta. Lyg 
to viso patvirtinimui ir tų pa
siryžimų įvykdymo laidavi
mui pasirodyta ir darbais,— 
kurią vienas tebūnie paminė
tas: ateitininkams surinkta 3.- 
000 suviršum markių.

P. Jucaitis.
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Ir begėdžiams plėšikams len
kams nedrąsu buvo tiesiog ei
ti ant Vilniaus. Tai jau būt 
buvus perdidelė kiaulystė ir 
lenkams. Jie nebūt drovėjęsis 
ir <|idesnę kiaulystę padaryti.
Tik civilizuoto pasaulio opini
jos pabūgo. Todėl savo1 kiau
lystę pridengė figos lapu. Ma
tyt gen. Zelguski nori atvai
dinti Italijos “pamišusio” pu- 
eo D’Annunzio rolę. D’A- 
nnunzio pagrobė Fiumės mies
tą kurs buvo skiriamas Jugo- 
Slavijai.

Tikras šiaudadūšis, lepšė” 
būtų tas lietuvis, kurs dabar 
nuleistų rankas ir sakytų, kad 
Vilnius prakištas. Įsidomėki
me, kad Anglija pasakė: “This 
Polish nonsense has got to 
stop.” Kovoje už Vilnių būsi
me Anglijos remiami.

Visose kolonijose šaukite 
masinius mitingus ir klokite 
šimtines ir penkdešimkes.

PTTTT.ADF.T.PTTTA) PA.

nešk Lietuvos valdžiai Žmones 
nuo 4-tos ir iVhorton mums darbą 
trukdė <ir vaikus su plakatais nuo 
bažnyčios nuvaikė.” (Suprask 
šiuomi įtariama Šv. Kazimiero ku
nigai ir katalikai parapijoms.)

Iš šitų faktų matome kaip uolai 
tie ponai Lietuvos paskolos reika
lą* rūpinasi Jiems daugiausia 
rūpi šmeižimas ir įtarinėjimas ku
nigų ir katalikų veikėjų. Jie ne-

ti rezoliuciją balsavo už rezo-flybė. 
liuciją 46, prieš 2. Rezoliuci
ja šiaip skamba: kad P. Vilei
šis daugiau rūpintųsi pardavi
nėjimu Lietuvos paskolos bo
nų ir išgavimui Lietuvos ne
prigulmybės pripažinimo nuo 
Amerikos valdžios o nesikištų 
į pąrtijų reikalus ir netvertų 
naujų fondų ar sąjungų.

Lietuvos paskoloj bonų sto
ties valdyba:

Pirm. V. J. Kudirką 
Ižd. J. Versiackas.

P. S. Stoties sekretorė E. 
Jurėnienė dėl kokių priežasčių 
sulaužydama viešo susirinki
mo nutarimus atsisakė pasira
šyti.

” Kaip girdėt Ansoniečiai 
darbininkai smarkiai rengiasi prie 
to suvažiavimo. Tad ir mes reng
iamės.

L. D. S. Conn. apskr.
Pirm. P. J. Tutoraitis 

rašt. B. Mičiunenė.

NEW BRITAIN, CONN.

L. D. S. 36 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj 17 d. 
spalio, tuojaus po pamaldų, Šv. 
Andriejaus bažnytinėj salėj. Visi 
nriai yra kvečiami atsilankyti, 
nes turime daug dalykų aptarti 

Valdyba.

Jei dabar neaukuosi kuogau- 
siausia Lietuvai, tai visuomet 
gailėsies.

Dabar atėjo laikas parodyti 
savo tikrą pribrendimą Au
kų gausumas lenkams pliekti 
parodys mūsų pribrendimą

JAU PARODO, KĄ 
GALI.

Tautų Lyga, įsteigta “tai
kos” konferencijoj Versaliuo- 
se, pasirodė, • ką gali. Svar
biausias tos Lygos uždavinys 
tai nedaleisti tautų prie karo, 
o išrišti nesusipratimus tai
kiais būdais. Tautų Lyga neva 
veikia.

Pirmu kartu ji buvo pašauk
ta išrišti lenkų lietuvių nesusi
pratimus. Tautų Lygos misi
ja atvykus į Suvalkus veikė. 
Kaip matome veikia, kad pa
smaugti Lietuvą. Kaip prieš 
Lygos misijos atvykimą ėjo 
mūšiai tarp lietuvių ir lenkų, 
ir lenkai briovėsi lietuvių že
mėn, tai tas pat dėjosi ir mi
sijai atvykus. Pagalios Tau
tų Lygos veikimas apsivaini
kavo išplėšimu iš Lietuvos Vil
niaus.

Tautų Lygos misijai, alijan- 
į' remiamai, būtų
buvę lenkus sulaikyti Iūio brio- 
vimosi Lietuvon taip lengvi,- 
kaip katei pelę sukrimsti. 
Prez. AVilson, kurs taip karš
tai stoja už Lygą būtų galėjęs 
vien užodžiu sulaikyti lenkų 
briovimąsi Lietuvon ir taikiai 
išrišti lietuvių lenkų klausimą. 
Tokiu būdu dabartinė Wash- 
ingtono administracija ir de
mokratų partija būtų turėjus 
nesumušamą argumentą už sa
vo partiją dabartinėj priešrin
kiminėj kompanijoj. Ir už tai 
būtų gavus lietuvių balsus de
mokratų partija. Prez. Wil- 
son nepajudino piršto, kad pa
rodyti Tautų Lygos galybę ir 
leidžia smaugti Lietuvą.

Visi lietuviai-balsuotojai įsi
domėkime tą Ir lapkričio 2 
d. neduokime nei vieno balso 
už demokratų partiją. Kas iš 
lietuvių balsuos už demokratų 
partiją tas bus Pilsudskio 
bernas. '

GERAS SUMANYMAS.

Lietuvių Koperatyvų suva
žiavime rūgs. 26 d. š. m. Nor- 
wood, Mass. pakeltas labai 
geras sumanymas, būtent: 
steigti sandėlį, Iš kurio visos 
atskiros koperatyviškos bend
rovės būtų visu kuo aprūpin
tos. Kiekvienas iš mūsų gali 
suprasti, kad koperacijos sa
vo nariams galės tiekti gerų 
prekhi nebrangesnėm kainom, 
kaip privatinėse krautuvėse 
tik tuomet, kuomet pačios ko
peracijos pirks pigiau. O ge
rą prekių ir nebrangiom kai
nom galima gauti tik daug ant 
syk perkant. O daug ant syk 
pirkti gali tik bendrai susijun
gusios mūsų koperacijos.

Tai-gi pirmiausia turėtų su
sidaryti centras, kurio tikslas 
būtų užsiimti pristatymu tavo- 
rų, kad druską cukrų ar ką 
kitą galėtų išsirašyt trauki
niais iš pirmų vietų.

Tuomet suprantamas daik
tas, kad prekių pirkimo reika
lu su koperacija negalėtų susi
dėti smulkūs biznierėliai ir jau 
negalėtų konkuruoti.

Ligšiol mūsų koperacijos 
skurdo ir skursta drauge su 
privačiu biznierėliu ir vos ga
las su galais suduria.

Tą sumanymą mūsų kopera- 
tyvai turi rimtai apsvarstyti ir 
išdirbę pienus vykinti gyveni
mam

Pirmiauisa gal reikėtų su
rasti prityrusius sąžiningus 
asmenis, kurie galėtų sumaniai 
tą centrą vesti.

Kad nelikti lenkų ponų plė
šikų vergais pilkime aukas 
tuoj, dabar.

Jei daabr neaukuosi kuogau- 
siausia iš visų išgalių, tai pa
sirodysi nenorinčiu Lietuvai 
neprigulmybės.

Nekuomet nebuvo reikalin
ga Lietuvai taip greita para
ma, kaip DABAR. O ką tu 
padarysi DABAR?

« •*

SOCIJALISTŲ ARGU
MENTAI.

“Draugas” indėjo straips
nelį, kur nurodomą kad lie
tuviai turėtų nebalsuoti už de
mokratus, o republiknnus. 
Tą pastabą “Naujienos” ši
taip sukirto: “Tešla ‘Drau
go’ redaktoriaus galvoje.” Tai 
mat kokie kultūringi ir inti- 
kinantys socijalistų argumen
tai. iTek to. Bet So'. Bostono 
Bigočius, “Naujienų” vien
mintis, sako agituojąs už re- 
publikonų partiją Tai pagal 
“Naujienų” logika ir Bago- 
čiaus galvoje tešla.

Bosnijoj mesta bomba į va
žiuojantį Serbijos princą-re- 
gentą. Niekas nebuvo sužeis
tas, nors karieta buvo sudras
kyta.

Armėnija paskelbė Turkijai 
karą

Baltimorės kardinolas Gib- 
bons išleido vienuolėms para
ginimą balsuoti prezidento rin
kimuose.

Trijų mė-Lowell, Mass.
nėšių kūdikis buvo paguldytas 
ant minkšto priegalvio. Kūdi
kis kniupščiai apsivertė ir už
troško. Tas buvo .po num 115 
A st.

Gerai žinok, kad Lenkija 
pasiryžus pavergti visą Lietu
vą Lenkija veidmainingai 
skelbia, būk tik sukilėliai pa
grobė Vilnią “Sukilimas” iš
perėtas Varšavoj ir Varšavos 
valdžios remiamas.

MacSwiney, kurs būdamas 
Londono kalėjime buvo pa
skelbęs bado streiką ir išbada- 
vo du mėnesiu, dabar pradėjo 
ragauti vaisių sulčių ir vyno.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ.

Nors jau buvo skelbtą kad 
Rusijos su Lenkija karo pa- 

{liauką sutartis turėjo įvykti 
pereitą pėtnyčią bet karo par 

Į liaųbų sutartis tepasirašyta 
spalio 12 d. ir ji ineis galėn 
spalio 18 d.

I)EL VILNIAUS.
Kad Vilnius priešininko ran-

tose tai faktas. Lenkijos yy-lsįalio 18 d? £ ° I
nausybe purtosi, kad Vilmus | ______________ •
pagrobtas be.jos žinios, o tą SIŲSKITE literatūros 
padarę “lietuvių” sukilėliai\ Lietuvos kariuomenei “Kar 

ų gen. Z-lguskjo vedami. I riskių Žodžio” adresu.

SIŲSKITE literatūros
-.*<%
IK

Nepersenai Philadelphijos lietu
viai parodė savo patrijotiškumą 
surengdami didelių protesto prieš 
lenkus parodą. Po parodai žmo
nėse buvo gražus ūpas. Parodos
sumanymas, kaip jau buvo žino-'Juri jokių priparodymų, kad ku
rna, kilo Federacijos seime. Tad 
rengime parodos daugiausia dar
bavos katalikai Kadangi tas su
manymas buvo kilęs iš katalikų 
puses tai vietiniai tautininkų šu
lai nors ne Viešai, bet per savo 
agentus bandė trukdyti. Bet žmo
nes nepaklausė atkalbinėjimų ir 
parodavime gražiai pasirodė. Tas 
atsitikimas sukėlė tautininkų šu
luose pavydą ir jie sumanė kata
likams atkeršyti. Kad sudrums
ti tą gražu patrijotizmo ūpą žmo
nėse, jie -po priedanga bonų reika
lo tuojau pirmą nedėldienį po pa- 
rodavimo šaukia Philadelphijos 
lietuvių konferenciją. Man tas at
rodė keistoka, nes po parodai ne
davė žmonėms nė atsikvėpti. Ka
dangi tai buvo šaukiama Lietuvos 
paskolos reikale ir kad buvo ža
dama duoti daug svarbių žinių iš 
Washingt0116, nes tai buvo tuojaus 
po katalikų suvažiavimo Washing- 
ton’e, kur Federacija sušaukė, 
tai ir aš ton konfereneijon nuvy-; 
kau manydamas kad bonų parda
vimas turės sektis, nes po paro
dai žmonėse ūpas yra geras. Ir 
ištikrųjų bonų pardavinėjimas bu
tų sekėsi, jeigu ponai tautininkai 
būtų tą darbą dirbę. Bet jie 
vietoje apkalbėti bonų reikalus ir 
būdus kaip sęąrčiai tą darbą pa
stūmėti pirmyn, jie beveik visą 
laiką praleido kritikuodami kata
likiškus veikėjus. Daugiausia te
ko Dr. Bielskiui. Prieš jį išne
šė rezoliuciją pasmerkianti jo dar
bus. Jis buvo apšauktas pro 
lenkų veikėjų. Baigiant nutarė 
3-čią d. spalio turėti prakalbas 
dviejuose vietose ir užkviesti ge
rus kalbėtojus.

Laukiant 3-čios d. spalio pa
sklydo po Philadelphia plakatai 
su antgalvių “Lietuvos Valstybi
nis Atsišaukimas,” kviečiant visus 
beskirtumo lietuvius į prakalbas. 
Kalbėtojais sulyg plakatų turėjo 
būti kun. Jonas Žilius, kun. J. Ka
ralius ir kiti. Parodžius kun. 
Karaliui plakatą, kad jis kalbė
siąs nusistebėjo sakydamas, kad 
kalbėsęs bet tik mokyklos svetai
nėje našlaičių reikalais, o ne bonų 
ir jis man parodė kitą plakatąskel- 
bianti prakalbas 3 spalio Šv. Ka
zimiero mokyklos, svetainėje naš
laičių reikalais. Jis man paaiš
kino kad bonų pardavinėjimo ko
mitetas skelbia jo vardą plakatuo
se be jo žinios ir be jo sutikimo. 
Man tuojaus paaiškėjo tų ponų 
tikslai, mat jie skelbdami kunigų 
pavardes plakatuose nori pri
traukti daugiau žmonių.

Sulaukus 3-čios spalio buvau 
dviejose prakalbose. Šv. Kazi
miero mokyklos svetainėje kalbė
jo našlaičių reikalais. Čio ta
po paaiškinta šelpimas našlaičių 
ir atsišaukta į žmones kad pagel
bėtų palaikyti šv. Kazimiero naš
laičių namą kur randasi su viršum 
pėnkiosdešimtis našlaičių. Tam 
tikslui tapo sumesta aukų su virš 
$130.00.

Vakare nuvykau į lietuvišką 
svetainę ant antrų prakalbų kur 
šaukia “Lietuvos Valstybinis At
sišaukimas.” Maniau, kad išgir
siu daug Lietuvos Valstybinių rei
kalų, bet apsivyliau. Kalbėjo kun. 
Jonas Žilius, Dr. Klimas, Dr. Stan
kus. Kun. Žilius kalbėjo apie 
Lietuvos Šiaulius, kurie gina Lie
tuvos pakraščius nuo lenkų. Pra
šė šauliams aukų ir užsiminė apie 
bonus. . Kiti gi kaip Dr. Klimas, 
Grinius, Dr. Stankus dėjo visas 
pastangas, kad tik sukelti žmonė
se neapykantą ant vietinio klebo
no kun. Kaulakio ir kun. Kara
liaus. Dr. Stankus išvadino kun. 
Kaulakį išdaviku, pardavėju lenk- 
bernių. Dr. Klimas atsikreipęs 
į kun. Žiliu sakė: “pranešk Lie
tuvos misijai, kad mes Philadel- 
phiečiai dėjom visas pastangas rei
kale paskolos, bet žinai kas mums 
tą darbą trukdė ir apie tai pra-

nigai nuo ketvirtos ir Wharton yra 
priešingi paskolai bet jie juos į- 
tarinėja šmeižia vadindami pro- 
lenkais išgamomis. Toks darbas 
ponų daktarų ir kompanijos yra 
nedoras. Po priedanga Lietuvos 
paskolos reikalo jie sėja ir sodina 
į žmonių širdis neapykantą prieš 
kunigus ir katalikus veikėjus. 
Jie gal mano, kad sukeldami ne
apykantą prieš kunigus padidins 
savo pulkus. Katalikai nėra taip 
kvaili kaip ponai daktarai ir kom
panija mano. Jie yra kantrus 
ir dantis sukandę lygšiol tylėjo 
kada jūs ponuliai purvais į katali
kus veikėjus mėtėte. Bet jau iš
sisėmė .mūsų kantrybė, nes jūs 
dirbote pragaištingą mūsų tautai 
ypač išeivijai darbą. Mes stosi
me apginime savo ir mūsų vadų 
garbės. Visos katalikiškos drau
gystės turėtu sukrusti kad išnešus 
protestus prieš tuos ponų daktarų 
ir kompanijos šmeižtus. Kun. 
Kaulakio nuopelnai yra visiems 
gerai žinomi. Tie kurie jį šmei
žia dar nepriaugo kad galėtu susi
lyginti darbais ir nuopelnais Lie
tuvos naudai su kun. Kaulakiu. 
Jis apie Lietuvą vien tik angliška 
kalba yra daugiau parašęs, negu 
tie, kurie jį šmeižia yra perskaitę. 
Praėjus lietuvių parodai, lenkai 
visokiais būdais pradėjo šmeižti 
kun. Kaulakį, dabar ir mūsų po
nai daktarai prie lenkų prisidėjo.

Jonas.

WORCESTER, MASS.
Tautos Fondo susirinkimas.
5 dieną spalio buvo mėnesi

nis Tautos Fondo skyriaus su
sirinkimas. Daug svarbių da
lyku apkalbėta. Tarp tų nu
tarta $1000 pasiųsti į centrą 
Toliaus sekė darbuotojų ra
portai. Pasirodė, kad labai 
pasekmingai darbuojasi. Kaip 
kurie net po 18 naujų narių 
prikalbino. Vienas, kurio' pa
vardę pamiršau, pasižadėjo 
mokėtino $4.00 į savaitę. Tai 
yra tikras tėvynės mylėtojas.

Mūsų Tautos Fondo skyrius 
labai gerai stovi ir tik ačiū 
darbštumui valdybos, o ypač 
pirmininkui gerb. kun. J. Čap
likui.

Koresp.

MONTREAL, CANADA.
Nusisekė Vakaras.

Spalio 3 d. š. m. L. Vyčių 33 
kp. dailės mėgėjai sulošė pui
kų .veikalą “Jono Širdis.”

Lošėjai savo užduotis atliko 
puikiai.

Programą vedė gerb. vietos 
klebonas kun. Šimkus.

Pirmiausia sudainuota Lie
tuvos imnas. Pertraukose ro
dyta krutami paveikslai. P-lė 
Abraičiutė sudainavo keletą 
dainelių, kurios publikai labai 
patiko.

Kaip girdėt, visuomenė pa
geidaują kad šis veikalas bū
tų pakartotas.

Abelnai visas vakaras nusi
sekė gerai.

(Visos L. L. Paskolos Bonų 
stotys ir šiaip jau draugijos ar 
kuopos turėtų pasekti Nor- 
wodiečius.

Visu smarkumu reikia imtis 
pardavinėjimo L. L. P. Bonų 
ir patarti Lietuvos Misijai, 
kad visokie nauji fondai ir są
jungos vietos lietuvių tarpe su
kelia ginčus, kas trukdo L. L. 
P. Bonų platinimą ir kad ge
riausias ir naudingiausias Lie
tuvai Valstybinis Fondas Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bonai.)

HARTFORD, CONN.

Šv. Trejibės Lietuvių Bažnyčio
je 10 d. spalio priėmė padrutinimo 
Sakrameptą arti 200 vaikučių ir 
suaugusių. Jo E. Vyskupas J. J. 
Niląn suteikė tą Sakramentą ir 
pasąkė puiki] toms iškilmėms pri
taikinta pamokslą. Vietos da
bartinis klebonas kun. A. Vaške
lis rūpinosi, kad kodidžiausi skai- 
čių prirengus prie padrutinimo 
Sakramento ir prie Šv. Komuni
jos. Tą dieną prigelbėjo gerb.- 
kun. J. Valantiejus iš Waterbury, 
Conn.

Reporteris.

L. D. S. REIKALAI.

CHICAGO, ILL.

IDS. 38 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 17 d. spalio 
tuojaus po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos Svetainėje, 2323 
W. 23 PI. Visi nariai malonėsit 
susirinkti ir naujų atsivesti.

Valdyba

BRIDGEPORT, CONN
L. D. S. 39 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 17 d. spa
lio paprastoj vietoj. Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
17 diena spalo, tuojaus po pa
maldų paprastoj vietoj. Vi
si nariai ir narės malonėkite 
pribūti paskirtu laiku. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

Galutinai amerikonas paklausė: 
“Ar tu esi kada girdėjęs apie A- 
meriką!” Tuoj vaiko net ir a- 
kys pražibo ir ištiesęs galvą, akis 
pakėlė į amerikoną taip kaip jis 
matė amerikonus kareivius elgąn- 
ties su savo oficierais. Tuoin. už
klausimu pradėjo begaliniai kiš
tis jam žodžiai ir štai ką jis pa
sakė : i

* ‘ Amerika ? Nesiranda
krašte vaiko kuris nežinotu 
Amerika, ir jeigu kur rastųsi k 
tai jau ištikro bemokslis ar 
las, kad nežinotu apie Ameri 
Mes gana gerai žinome, kad 
rika yra didelė šokolado dirbtuvl. 
Amerikoje labai gerai mažie 
vaikams. Juk iš ten siuntinėj 
ma po visą pasaulį netik saldaini 
bet ir kit kokių zabovų vaikams x 
viso pasaulio.- Amerikoje myli \ 
netik vaikus to krašto, bet ir viso 
pasaulio vaikus. Visi vyrai Ame-, 
rikoje dėvi rudais žiponais, šiuo
se žiponuose randasi magiškų ki
šenių ir amerikonai tik įdėjo ran
ką į šiuos kišenius tuoj išima šmo
tą šokolado kurį dalina vaiku
čiams.”

Šeip atšakias vaikas nušvilpė ir 
padaręs muštrą nuo kareivių įsi
žiūrėjęs nuėjo sau bešvilpaudamas.

z

CICERO, ILL.
LDS. 49-tos .kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks panedė- 
lyje, 18 diena spalio, 8 vai. va
kare šv. Antano parapijos sve
tainėje. Visi nariai ir narės 
malosėkite pribūti paskirtu 
laiku. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių .

Kviečia Valdyba.

DETROIT,-MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj 17 d. 
spalio, tuojaus po pamaldų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.

I L. D. S. APSKRIČIUI
Begalo svarbu paskelbti vi

suomenei LDS. apskričių, kuo
pų ir narių veikimą darbinin
kų ir visuomenės labui. LDS. 
apskričiai, kuopos ir nariai per 
5 metus organizacijos gyvavi
mo labai daug pasidarbavo ir 
ligšiol tas darbas niekur nebu
vo užrekorduotas ir visuomenė 
mažai žino.

LDS. nesigyrė, "bet dirbo. 
Da£>ar apvaikščiojant 5 metų 
sukaktuves visas darbas turi 
būti sutrauktas ir užrekorduo
tas.

Kasmet leidžiame L. D. Ka
lendorių. Gal būtų tinkamiau
sia sutraukę viso veikimo Cen- , „ 
tro, apskričių ir kuopų matyti Traukiu sau dainelę: 
jubilejiniame kalendoriuje.

Apie tai jau buvo pranešta 
kuopoms ir daugelis atsakė ir 
puikiai aprašė savo veikimą.

Būtų gerai, kad tą padary
tų ir apskričiai.

Tai-gi prašome apskričių 
valdybų pasirūpinti apskričio 
istoriją aprašyti taip ,kaip už
sipelnė. Labai norėtume, kad 
visi aprašymai būtų prieš spa
lio 20 d. š. m., už ką iš anksto 
ačiuojame.

A. F. Kneižys,
L.D.S. Centro Sekretorius.

ARTOJAUS VILTIS.

Linksma saulė anksti teka — 
Aš jau laukan joju, 
Tyliai sukalbu maldelę 
Ir prie darbo stoju.

Jausdams aušrą miškas bundą
Šypsos prieš saulelę, 
Aš žygiuodams platų lauką

“Mane senas tėtušėlis 
Arti išmokino
Ir Lietuvos artojėlį 
Tvirtą užaugino.

Aš ariu laukų krūtinę, 
Laukiu vaisiaus derant, 
Vilkiu kelinėm marginėm,. 
Ir milinę gerą.

Ir išdirbęs vasarėlę 
Laukiu žiemos laiko, 
'Pailsėti nuo darbelio — 
Leist mokyklon vaikus.

Diemedis.

t

NORWOOD, MASS.
Viešas susirinkimas.

Lietuvos Paskolos Bonų sto
ties komitetas gavęs nuo p. Vi
leišio atsišaukimą kad su
tverti Valstybinio Fondo sky
rių, sušaukė viešą susirinki
mą spalio 3 dieną 1920 ir ap
kalbėjo reikalingumą ar ne 
tverti tokį fondą Leista pub
likai nubalsuoti. - Prieš balsa
vo 47, už 13 balsų. Kad išneš-

PRANEŠIMAS.
LDS Conn. Apskričio kuopoms.

L. D. S. Conn. Apskričio extra 
suvažiavimas įvyks 31 d. spalio 
1920, Ansonia, Conn. Visos 
L. D. S. Conn Apskričio kuopos 
malonėsite rinkti delegatus į virš 
minėtą suvažiavimą Broliai ir 
sesers darbininkai, ir darbininkės! 
Šis extra suvažiavimas yra šaukia
mas, dėl mūsų naudos ir organiza
cijos gerovės. Šiame suvažiavi
me galėsime rimtai apsvarstyti 
L. D. S. Seimo nutarimus ir pra->. 
dėti vykinti tuos nutarimus gyve
nimam Kuopų raštininkai, kurie 
dar nepridavėte tikietų apskričiui, 
teiksitės prisiųsti, nes ir taip jau 
tęsiasi nuo gegužės mėn. 1920.

Tadgi L. D. S. Conn. apskričio 
kp. prie darbo- Lai šis, suvažia
vimas būna pažangiausias, pavyz
dingiausias. Visos kuopos turėtu 
būti atstovaujamos, nes ir priežo
dis sako: “Kur vienybė ten ga-

Jie užaugs geri piliečiai - 
Naudą neš tėvynei, 
Lietuvos praplatins taką 
Kur kiti praskynė.

Gal prašalins vargo naštą 
Kur ant mūs’ iš seno, 
Ir laimingi bus atminę 
Kaip tėvai gyveno.

Na, vaga, bėriukas, eiki! 
Ir užsisvajojau.
Oi vargelis sunkus veikia 
Lietuvį artoją.

t

Vargo poetą.
24.7.20. Veik, armija.

AMERIKA DIDELE ŠOKOLADO 
IŠDIRBTUVt.

Tūlas amerikonas bevažiuoda
mas Europoj pateko ir Lietuvon. 
Tai vieną kart bevaikščiodamas 
sau vieškelių sutiko apdriskusį 
vaikutį švilpaujant be einant. Pa-- 
mostėjo jam artintis ir bandė šeip 
užinteresuoti jį. Bet nelabai šne
kus būdamas vaikutis vis tylėjo.

■
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TIKRAS KRIZISAS AUG- 
ŠTESNĖMS MOKYK

LOMS.
Nepriteklius mokytojų gali 

būti pragaištinga auštesnėms 
mokykloms.

Mažiausia 15,000 zmokytoja- 
vimo vietų viešose augštesnėse 
mokyklose randasi be mokyto
jų šį rudenį, pagal surašą A. 
O. Neal’io Suvienyti] Valstijų 
Mokslo Biuro vedėjo. Šis biu
ras besiteiraudamas surado 
kad laikinai 7,000 augštesnėse 
mokyklose trūksta kompeten- 
tiškų mokytojų.

Viešose augštesnėse mokyk
lose dabar randasi 65,857 mo
kytojų bet reikalinga daugiaus 
ateinančiam rudeniui, idant 
aprūpinti tinkamai mokinius 
prisirašiusius lankyti šias mo
kyklas, taip-gi užimti vietas 
mokytojų kurie apleido mo
kyklas užimti pelningesnius 
darbus. Mr. Neal kuris užsi
ima šiuo surašu ir pristatymu 
mokytojų tvirtina kad šį ru
denį 25,978 vietų rasier nau
jiems mokytojams.

4 Tinkamų kandidatų pasiža
dėjimas visai mažas prilygi
nant prie reikalingumo tų kan
didatų. Pagal surašą besitei
raujant 323 kolegijose ir uni
versitetuose surasta kad iš 10,- 
680 vyriškių ir 9,327 moteriš
kų mokinių baigiančių šiais 
metais tik 1,630 vyriškų ir 4,- 
742 moteriškų apsiims mokyto
javimu. Iš viso iš visų tūlų A- 
merikos moksliškų įstaigų ra
sis kompetentiškų mokytojų 
tik 10,680, trūkstant 15,358 
turės būti dapildytas ne kom- 
petentiškais mokytojais arba 
visai be mokytojų.

Idant pritraukti daugiaus 
tinkamų kandidatų arba nors 
palaikyti mokytojus kurie dar 
mokino yra būtinai reikalinga 
pagerinti mokytojų būvį ir pa
didinti mokestis. Naujosios 
Anglijos valstijose du syk 
daugiaus trūksta mokytojų ne
gu New Yorko ir Pennsylvani- 
jos valstijose. Išvengti šį trū
kumą ir patraukti daugiaus 
tinkamų kandidatų Mr. Neal 
pataria visiems mokyklų di
rektoriams kaip galint paten
kinti turimus mokytojus tin
kamas algas suteikiant ir pa
dėjimą mokyklose kaip galint 
pagerinant Nes trūkumas ne 
taip kenks mokytojams kaip 
mokiniams arba ant pačių mo
kyklų atsilieps. Mokytojai jei 
ne vienur tai kitur vis sau už
siėmimą suras, bet mokyklos 
paliktos be tinkamų mokytojų 
nebus jau taip pasekmingos.

I

Užrašykite saviškiams Lie
tuvoje Kąune einančią l&ikra- 
ščią. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra: \ 
“VIENYBE” 

metams 20 auksinu.
“DARBININKAS” 

metams 20 auksiną.
“TAUTA” 

metams 48 auksinai.
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

metams 20 auksiną.
“ŽVAIGŽDE” 

metambs 20 auksiną, i.

■



DARBININKAS

Paste-

veikalo

S

Aį užsirašau

kaipo pilną mokesti-

CUNARD LINE

•3Š, A.

me sturime, tai jo 
išreiškiamas savam 
budu,’ negu mes iš- 
autorius aiškiai pa- 

nežino ką reiškia ti-

VISIEMS.

DIDELIS TEATRAS
Statoma scenoje naujai parašytą veikalą, 5 veiksmų dramą
H

šėrų VINCENT A. JENKINS, INC, 

stovio, už kuriuos prisiunčiu $f

VISI

So. Boston, Mass.

DARBININKŲ SĄJUNGOS 
IR VISŲ DARBININKŲ 

'DOMAI.

, Nors jau seniai sulietuvinau 
darbininkams labai tobulų if 
pamokinančių knygutę, vienok 
neturėdamas lėšų jų greitu lai
ku išleisti, pasiryžau kitokiu 
būdu su ja darbininkams pa
tarnauti. Tai pradėjau rašyti 
tam veikalui komentarijų kuo- 
aiškiausia išdėstydamas visas 
jo dalis, ir trumpais straips
niais Darbininkų Organe kiek
viename numeryje talpinti. 
Kuomet išeis patsai veikalas 
minėtasis darbininkai jau bus 
gerai prisirengę jį uoliai skai
tyti ir gerai suprasti, nes ja
me yra pakeltų labai daug gi- 

. - lių klausimų. Manau kad dar
bininkai nepaskaitvs manęs už 
atskalūnų Darbininkų Sųjun- 
gos nors jau esu suspenduotas 
—tai atsitiko ir vien tik dėlto 
iš didės dalįps, kad besirūpin
damas kuodaugiaus darbinin
kų gerove.net ir nuo valdymo 
parapijos atsisakiau, geisda
mas suorganizuoti net Darbi
ninkams Vienuolijų. Su Die
vo pagelba tikiuosi tas man 
pavyks, nes jau gaunu Paten
tų vienam savo sumanymo iš
radimui — parvažiuodamas iš 
Washingtono parsivežiau to iš
radimo specifikacijas ir pienas 
tuoj ateis išdirbtas.

Minėtasai veikalas vadinasi 
Soeialis Idealas Tikinčiųjų į 

Dievų Arba Distributyvė Val
stybė.” 
ra i
Patricas Casey M. A 
tas metais 1919.

Originalis autorius y-
Socijologijos Profesorius 

. Išleis-

Komentarijus arba
• bėjimas.

Pirmoji dalis šio 
prasideda nuo įžangos kuri 
aiškina pagrindines, darbinin
kams reikalingiausias žinias. 
Darbininkai niekad negalėtų 
ištobulinti savo būvio, jei ne
sistengtų pirmių pirmiausia 
apkainuoti visas aplinkybes 
kuriose jie patys randasi. Tai
gi pirmoji dalis arba pirmasai 
skyrelis mokina darbininkus 
apkainuoti aplinkybes ir sąly
gas laiko ir vietos. Kokiu bū
du darbininkas neapsišvietęs 
galės apkainuoti aplinkybes ir 
sąlygas savo padėjimo, jei ne
žino ką tas reiškia? Jei pats 
darbininkas nei tiek "nežino 
kas tai yra darbas, kaip jis ži
nos kas tai yra aplinkybės ir 
sąlygos jo padėjimo? Taigi, 
darbininkas privalo su di
džiausiu uolumu skaityti ir 
studijuoti šiuos pamokini
mus: Darbas tai yra pasisten
gimas pagerinti savo būvį. Jei 
žmogus nereikalautų arba jam 
nereikėtų maisto nei aprėdalo, 
tai nereikėtų nei dirbti; o vėl 
kad žmogui nerūpėtų senatvė 
ir liga — aprūpinimas šeimy
nos, tai jis tik tiek dirbtų kiek 
jam pačiam užtenka pragyve
nimui. Tai čia paminėtos ap
linkybės verste verčia žmogų 
prie darbo. Darbas yra dvejo
pas, žemės išdirbimas, ir dary
mas įvairių įrankių arba pa
dargų. Kiekvienas sutaupini- 
mas darbininko darbo vaisiaus 
arba produkto tai vadinasi 
TURTAS. Taigi darbininkas 
privalo mokėti apkainuoti sa
vo turtą—tas nesimokina ap
kainuoti turto kas aikvoja jį 
nei kiek netaupydamas. Da
bar truputį pagalvokite darbi
ninkai, ar jūs stengtūmetės 
taupyti ir tiek darbuotis kad 
turėtūmėt užtektinai net ir sa
vo senatvei ir ligos laikui ir 
savo vaikeliams, jei žinotumė
te kad kas jums išplėš tą tur
tą iš rankų kurį jūs taip rū
pestingai taupinate ? Tuom 
kart užteks, kitkart bus aiški
namas KAPITALAS.

Kaą padarys išleidimui vei- 
alo kokią auką iškalno, tai iš
didus veikalą galės atsiimti 
mygomis dvigubai ir parsi
duoti. ..

Rudeniui atėjus, oras atvė- 
, smagesnis laikas skaityti. 

Norėdami šviežaus skaitymo, 
išsirašykite iš “Darbininko” 
pluoštų laikraščių iš Lietuvos.

VISŲ DARBININKŲ 
DOMAI.

Koks yra skirtumas tarp 
Turto Paprasto ir Kapitalo?

Dažnai žmonės nesuprasda
mi dalykų įpuola į bergždžius 
ginčus, kuriais tik aikvoja 
brangų laikų. Tai daug būtų 
geriau kad tų laikų sunaudotų 
skaitymui veikalų žmonių pri
tyrusių ir augštai pakilusių 
moksle. “Soeialis Idealas Ti
kinčiųjų į Dievų daugumui ati
darys akis, kurie jį skaitys su 
atida. Pirmame straipsnyje 
šito komentarijaus buvo paro
dyta kas tai yra darbas, ir kad 
darbo vaisius arab produktas 
sutaupinamas nuo kasdieninių 
kiekvieno asmens reikalų, tai 
vadinasi turtas. Čia neaiškin
siu iš kur tas žodis KAPITA
LAS yra ištrauktas, nes tų su
žinos skaitydami patį veikalų. 
Čia yra svarbiausia žinoti 
koks skirtumas tarp TURTO 
ir KAPITALO—kaipo turtas 
vadinasi sutaupinamas darbi
ninko uždarbio produktas nuo 
kasdieninių reikalų pragyveni
mo, taipo kapitalas vadinasi 
toksai sutaupintas turtas ku
ris padvigubina arba patrigu
bina asmens turtų. Tai daro-- 
ęi ypatingu būdu kuomet kas 
perka korporacijų pajus 
(shares), arba paskolina pini
gus etc. Kaip turtas taip ir 
kapitalas darosi nevien pini
gais. bet ir įvairiais daiktais. 
Taigi kapitalas sąžiningai ir 
protingai surinktas yra labai 
pagirtinas daiktas. Tiktai 
žmonės po šituo žvalgiu neap- 
sišvietę gali išradinėti kaltę 
kapitalo, visi aiškiai pamatys 
kuomet išeis veikalas. Tiktai 
kapitalas daromas su skriauda 
kitų yra nedoras. Taigi Kapi
talizmas tai yra pavojingas. 
Kapitalizmas tai yra sutelki
mas žmonijos turtų į rankas 
vien tik mažo skaitliaus asme
nų; palikimas didžiausio skai
čiaus žmonių be turtų. Tai
gi šitų žmonijos dalį kuri ne
turi teisės prie turto sutaupin- 
tojo arba prie jokio kapitalo to 
veikalo autorius vadina PRO
LETARIATU. Tai tiek apie 
pirmųjų dalį arba sekcijų šio 
veikalo, toliaus gvildensim ki
tas sekančias dalis.

Neprigulmių Kontradikcijų 
Arba Šmeižtų Pluoštas.

Nei iš šen nei iš ten ugi ve šmakšt 
ir papuolė man į rankas neprigulmių 
Lietuvių TAUTA IR BAŽNYČIA! Bu
vau bemąstąs visai ją ignoruoti, bet 
vėl susiverčiau gal kaikurie mažiau 
apsišvietę musų broliai manyti tai e- 
sant mokslo veikals, reikią ją per
skaityti—taigi pasistengiu parodyti ko 
ji tikrai verta. Jei autorius kokio 
nors veikalo nemato ar matyti neno
ri, kad pats sau prieštarauja, tai 
tokio veikalai visų prlpažinami “že
miau kritikos." Tai gi kritikuoti ne
apsiimu, tiktai parodyti kaikurias kon- 
tradikcijas ir šmeižtus Bažnyčios.

Ant lapo 7 štai ką jis sako: “Kada 
žmogus, Dievo sutvėrimas, neturėjo 
dar taip išvystytą protą ir sąmonę, 
kaip kad dabar 
tikėjimas, buvo 
Sutvertojui kitu 
reiškiame.” Čia 
rodo kad patsai
kėjimas, kad žinotų tai gėdintųsi taip 
viešai išsireikšti. Jisai tikėjimą su
maišo su mokslo pažanga, ir tuomi pa
sirodo jog pats nei vieno nei kito ne
turi, tiktai žodžiais reiškia pats neži
nodamas ką. Nors stengiasi pasigirti 
kad “mes turime išvystytą protą,” bet 
toli gražu, pakiniuose visai nematytis 
to išvystyto proto, tiktai atvirkščiai. 
Jis nenori nei paminėti, kad žmonės 
bevystydami protus jau kiti nusvajo
jo taip toli kad visai nenori pripažin
ti jokio Dievo! Ir pats autorius be- 
vystydamas savo protą tai jau stengia
si užginti Dievui autoriteto įsteigimo 
Bažnyčios,* kuri tik vienų viena yra 
ir gali būti tikra—tai Dievo darbas, 
o ne žmogaus. Kad Dievas nebūtų 
apreiškęs kaikurių tikėjimo paslapčių, 
tai proto išsivystymas nei sapnuot nie
kad nebūtų sapnavęs. Tikėjimas tai 
yra priėmimas ir pripažinimas Dievo 
apreikštųjų tiesų be mažiausio iškrei
pimo i pildymas jų arba tikėjimo gal-' 
vinimas gerais darbais. Kas pasi
priešina bent vienam Dievo apreikš
tam žodžiui ar vienam sakiniui, tas 
paniekina Dievą vtaauea dalykuos*; 
prlgnlmtal vadinamųjų btfeySę 
gėjai priešinasi daugumui Dievo ap
reikštųjų tiesų, tai jie niekina Pat, 
Dievą, ir niekindami Jį kontradiktuo- 
ja arba prieštarauja pa'tys sau saky
dami buk jie tiki i Dievą. Dievas nei 
vienu žodžiu negali suklysti, nei _Mtų 
suklaidinti, ne! meluoti, nei apgauti. 
Laikanties Dievo apreiškimo, tai ir iš
vystamas arba išlavinimas proto daug 
sušelpia kuklų žmogų, bet niekinant 
Dievo apreikštąsias tiesas bent kurias, 
tai išvystymas proto veda prie tikrų
t r ' jr 'J - ■ ‘ • r’

svajonių. Tegul musų neprigulmial se
ka pavyzdį VokiečioHurterio kuris va
žiavo Roman su bloga intencija, o 
parvažiavo Katalikas. Mat jis nuva
žiavęs į Romą prašė Popiežiaus, kad 
jam leistų, kelis mėnesius praleisti be- 
gvildenant Vatikano knygyną ir be
skaitant visokias knygas iš kurių jis 
norėjo surasti užtektinai argumentų, 
ir parodyti “visam pasauliui kvailybę 
Katalikų Bažnyčios išgalvoto tikėjimo, 
nes jei iš pačios Bažnyčios Galvos iš
šausiąs argumentų, tai žinoma, kad 
visi įtikės, ir paniekins ją. Popiežiui 
leidus, jis uoliai darbavosi per keletą 
mėnesių, o pabaigęs savo uždavinį atė
jo pas šventą Tėvą, ir puolęs ant ke
lių išpažino jam savo nedorą mierį sn 
kuriuo jis buvo atvykęs Roman, ir pa
sisakė dabar jau esąs tikras Katali
kas, nes be j ieškodamas argumentų 
priešingų atrado tikrus ir atsivertė 
prie tikrojo tikėjimo. Hurterio sūnūs 
yra Jėzuitas autorius Moralės Teolo
gijos. Bažnyčia šmeižti, ir niekinti 
Vyskupus ir Popiežius tai nereikia jo
kio mokslo, ir akliausias istorijos ig- 
norantas arba nežlnovas tai moka vi
sai nesimokinęs. Nors jau iš šito ga
lima spręsti vertę ivso šmeižto, te- 
čiaus prie progos gal parodyta bus ir 
daugiau šmeižimų.

Matytis neprigulmial mokinasi vien 
tik suktybės o daugiau nieko, kaip fo- 
lozopai vadina sofizmais. Kad tos suk
tybės jie nemokėtų, tai negautų nei 
vieno Kataliko į savo žabangas, štai 
kokia jų suktybė: “Kalbos apaštalų 
taip buvo įtikrinančios, kad minios 
kartą paklausydavo jų mokslo ir pri- 

■sidėdavo prie tveriamų draugijų, da
bar vadinamų bažnyčiomis.” Anot 
šventų Tėvų Bažnyčios, ir piktoji dva
sia kartais prisisavina angelo paveiks
lą, kad tik kokiu nors budu žmogų 
supainioti į kilpas. Mat nekalba kad 
Apaštalai tvėrė tiktai vieną Bažnyčią, 
o ne daugelį kokių draugijų, kurios 
tapo paskiaus bažnyčiomis, kad ap- 
mulkyH neapšviestus žmones, kad pra
dėtų abejoti, gal taip ir buvo tikrai. 
Daro sau insinuaciją, kaipo Anglijos 
kaikurios sektos, buk jie ir prireikus 
•bandytų savintis nuo katro Apaštalo 
sukcesiją arba įpėdiniavimo paeilu- 
mą... Tik istorijos ignorantas arba 
kas tyčia ignoruoja gali sakyti: “Pa
sidarė skirtumai Bažnyčioje tarpe 
Grekų ir Romiečių,” o kas gerai žino' 
ir suparnta istoriją, tai sako stačiai: 
“Grekai atsiskyrė nuo Romos Katali
kų Bažnyčios, užtai jie vadinasi schis- 
matikai arba atskalūnai.’”

Ant lapo 1 4prasideda šlykščiausi 
šmeižtai Katalikų Bažnyčios. Nevadi
na Bažnyčia, tiktai Rymu. Tokių ne
sąmonių dar nebuvo niekeno parašytų, 
buk butų buvę Apaštalų palikta, kad 
kunigai turėtų būti žmonių skiriami, 
na tai tikrai butų kunigų aršesnių už 
patį autorių tų šmeižtų! Nei žmonės 
nei Apaštalai niekad kunigų neskyrė 
ir neskiria, tiktai Patsai Dievas juo« 
pašaukia, o Bažnyčios vyriausybė vien 
išbando jų pašaukimą ir užtvirtina, 
bet jokiu budu nepriverčia nei vieno 
užsidėti ant savęs tą atsakomybę. Po
piežiui neklaidingumo galę Patsai 
Dievas žmogus Jėzus Kristus suteikė, 
o ne kas kitas, nei pats Popiežius ne
galėjo prisisavinti. Reikia tik žinoti 
po kokiu žvilgsniu Popiežius negali 
suklysti—tai nebus jokios painios. Po
piežius vien tik tuomet negali suklys
ti, kuomet paskelbia visiems tikin
tiems Dievo apreikštą kokią tiesą, a- 
pie kurią ar buvo abejojama ar kokie 
ginčai pakilo dvasiškijos tarpe, kas- 
link-tikėjimo dalykų ir morališkumo. 
O kituose dalykuose jis gali suklysti 
kaipo visi žmonės. Kitaip nebūtų jo
kios tvarkos kaipo pas portestonus ar
ba atskalūnus. Tai begėdiškas šmeiž
tas buk kuomet Bažnyčia butų “gink
lais ir ugnimi veikusi arba vertųsi 
pagonus (stabmeldžius) prie tikėjimo” 
tai nedovanotina istorijos ignoracija. 
Per tris šimtus metų Bažnyčios nariai 
liejo kraują ir kentėjo baisiausias kan
kynes. Jei Saracėnai užpuldinėjo ne
kaltu sKatalikus, o Katalikai gynėsi, 
tai užtai nieks protingas negali už
mesti Bažnyčiai. Jei Popiežius prašė 
kai kurių kaarlių, kad atimtų Kristaus 
karstą (grabą iš^Turkų rankų, tai tų 
Kryžkarių tikslas nebuvo vertimas 
stabmeldžių su ginklu nei koksai gobš- 
tumas viešpatijų valdymo, tik šven
tas uždavinys. Jei laike Inkvizicijos 
Popiežius draudė karalius kad nesielg
tų žiauriai su tais nužiūrėtais netikė
liais, tai ir nieks betarpyviai svarstąs 
negali primesti žiaurumų Bažnyčiai. 
Kad Vokiečių Kryžeiviai, stengėsi pri
versti Lietuvius Stabmeldžius krikšty
tis kardu ir krauju, tai jų žiaurumą 
taip pat nieks negali priskaitytl Baž
nyčiai, nes jau jų vadai buvo iš didės 
dalies atsižadėję Katalikų tikėjimo. O 
nors kame ir butų Bažnyčios pavieniai 
nariai pasielgę per žiauriai kasi ink ne
tikėlių, tai ne Bažnyčios kaltė, tiktai 
tų pavienių asmenų. Taip elgėsi tik
tai tokie kurie Bažnyčios neklausė, ar 
bent tuom sykiu neklausė, o paskiaus 
galėjo pasitaisyti. Nes kurie po kiek 
kartų prasergėti nepasitaiso, tai tuos 
Bažnyčia būna priversta kaipo nudžio
vusias šakas atkirsti nuo medžio, kad 
neužkrėstų liga viso medžio. Jei Baž-

trys popiežiai, tai aiškus dalykas kad 
joje yra Tas Kuris pasakė: “Ir štai aš 
esmi su jumis visose dienose ilk am
žių pabaigai." Mat 28. 20.

Kitoje vietoje Kristus yra pasakęs: 
“Saugokitės netikrų pranašų, kurie 
ateina pas jus avių rūbuose, viduj gi 
yra vilkais plėšikais.” Mat 7. 15. Tai
gi prie ko tie netikrieji pranašai dau
giaus puolasi, jei ne prie Katalikų 
Bažnyčios? Tas neprivalo nusilpnin
ti musų tikėjimo J Katalikų Bažnyčią,

tik dar daugiaus sustiprinti,
kiai matome kad Kristaus pranašystė 
po musų akimis pildosi, tai daug ge
riau pažįstame kad Jis yra Dievas, nes 
tiktai vienas Dievas žino kas bus atei
tyje.

Ant lapo 19 štai ką sako vadinama
sis autorius ir kaip pats sau priešta
rauja: “Mes tverdami Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčią turime omenėje 
Cik savo tautiečių tarpe daugiau veik
ti etc.” Viršiaus darė insunuacijas nu
rodydamas Apaštalų tveriamas drau
gias. kurios tapo bažnyčiomis, o čia 
jau sako: “šfts tveriame” tai jau. sa
ve stato lygiu Kristui ir Apaštalams. 
“Lietuvių Tautos Katalikų,” tai reiš
kia ink dar ligšiol Lietuvių Tautoje 
nei uta Katalikų Bažnyičos—tik jus 
sutveriate ją Lietuvių tarpe! O 
tempo ra o mores! kad randasi tokių 
mulkių kurie klauso tokių vadų!!! 
Truput}- žemiaus ant to paties lapo: 
“Visas musų mokinimas yra remiamas 
šventu Raštu, biblija ir krikščionišku 
mokslu, šv. Bažnyčios istorija ir šven
tųjų tėvų gyvenimu ir raštais.” Dar 
tiktai pradeda tverti bažnyčią jau tu
ri ir savo šventą Raštą, o gal jau nau
ją Mickaus ar šleinio ar gal dar ar
šinus Mockaus parašytą, bibliją atski
ria nuo švento Rašto, turbut nei tiek 
nesupranta kad tai vis tas pats. Baž
nyčia dar nesutverta, o jau turi ir 
Bažnyčios istoriją, ir jau turi savo 
šveistų tėvų gyvenimus! Dar uesu- 
tveita Bažnytužė o jau užvardina 
“Katalikų” vardu—tai gana aišku kad 
nei tiek nežino ką reiškia KATALI
KAS tai nei gėdos neturi taip taurin
ti! Toliaus duoda laiSVę sąžinės pri
gulėti prie “jvairių partijų, kurioa 
griežtai nekovoja prieš jų tikėjimą” 
tai Jų laisvė nieku nesiskiria nuo Ka
ta l’kų laisvės. Bet nekovoti prieš be
protybę. tai yra pačiam reikia palik
ti bepročiu. Mat tai šio autoriaus to
kia logika, jiems tai tinka kovoti prieš 
Katalikų Bažnyčią, o kitiems prieš 
įuosyvisai netinka, tai tokia “jų laisvė!

Kun. P. Saurusaitis.

Skaitykite 
The 

Lithuanian 
Booster 

Vienintelis ang
lą kalboj Uetavtą 
laikraštis. Lei
džia Thomas Sha- 
mis. Vimiems me
tama $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE 
lithVanian 

BOOSTER.
395 W. Broadtcay
Boston 27, Mass.

AR ESI NERVUOTAS?
silpnas, paliegęs ir nevisiškai sveikas? 
Ar esi neramus, aržus, baimingas ir su
si varginęs? Ar esi kudas, Išblyškęs, ir 
neturi raudono kraujo? Ar Tamstos 
menkas apetitas, skaudėjimas galvos, 
užkietėjimas, atsirūgimas maistu, de
ginimas širdies ir nešvarus kvapas? 
Ar sutingęs, nerandi ambicijos, -pra
puolus energija ir dirbti nenori? Jei
gu esi tokiame padėjime. Tamstoms 
reikia tuojaus vartoti Nuga-Tone. Ši 
didi gyduolė, kuri palengvina visus ne
veiklumus ir padaro stiprius, sveikus, 
tvirtus vyrus ir moteris. Tamstai pri
duos natiją gyvybę, naują ambiciją ir 
naują vilti- Nuga-Tone dirba tyrą, 
raudoną kraują ir tvirtus nervus. Iš
kirpk šį paskelbimą, nunešk j vaisti- 
nyčią, ir gauk butelį Nuga-Tone, var
tok keletą dienų ir jei Tamstos nebusi
te užganėdinti, grąžinkite nesunaudo
tą dalį buteliuko vaistininkui ir jisai 
Tamstoms sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get 
Nuga-Tone from your jobber 
or from National Labaratory, 
537 So. Dearborn St., Chicago. 
Absolutely goaranteed. Rątail 
price $1.00.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE*
Rengia šv. Jurgio parap. choras—“RŪTA” Dr-ja 

SUBATOJ, SPALIO 16 D., 1920 M. 
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKOJ SVETAINĖJ,

Allegheny Avenue ir Tilton St., Philadelphia, Pa.
Svetainė atsidarys 7 vai. vak. Prasidės 8 vaL

Įžanga 50c., vaikams 25c. Rezervuotos sėdynės 75c. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti tą vei

kalą, nes pirmu kartu yra statomas scenoje ir yra. 
veikalas žingeidus, pamokinantis ir naudingas pa
matyti kiekvienam. Visas pelnas parapijos naudai. 
Pertraukose grieš puiki orkestrą. Rengėjai.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(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:

TIESIOG BE PERSĖDIMO 
IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ.

Rugsėjo 11-25 ir Spalio 23-30 
Lietuviam gerai žinomas 

Laivas SAX0NIA, Spalio 30 į Hamburgą.
13 New York į Antverpą be persėdimo 

Rugsėjo 18-25 ir Spalio 2-9-23.
Iš New York į Rotterdamą be persėdimo 

Rugsėjo 14-22 ir Spalio 2-12-19-26. 
Laivai į Hamburgą ar Liepojų su persėdimu Anglijoj 

Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 
Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- i 

šulių 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 atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tas $5.00. 
Nuvažiavę i Hamburgą, Antwerpą 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:

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

Telephone S. B. 1061.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS.
' “Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. ' o

«

Vardas ir Pavardė

Adresas

Miestas

✓

PATARIMAS
Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvių bet ir tarp ameri
kiečių po visą Massachusetts valstiją. Ši korporaci
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
o ypač lietuvių naudai, tai yra,.

VINCENT A. JENKINS, INC.
Real Estate & Mortgages

Ši korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.- 
000.00, kurios šėrai parsiduoda po

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir siųskite 
šiuo adresu:
r - VINCENT A. JENKINS, iNd.

395 Broadway,

S. S. SAX0NIA
IŠPLAUKS

— _ —------ r

SPALIO* 30 DIENA, 1920
TIESIAI I

HAMBURGĄ
Kambarių, rata $180.00 su dadėliu $5.00 karės taksų.

TREČIOS KLASOS RATA 9125.00 
SU DADELIU 98.00 KARES TAKSŲ.

gerove.net
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8 DARBININKAS

VIETINĖS žhws.
NUSIIMS PAVEIKSLUS.

Nedėlioj, spalio 17 d. š. m., 2 
vai. po pietų visi L. D. S. 1 kp. 
nariai būtinai susirinkite į bažny
tinę salę, nes bus imami paveikslai 
dėl patalpinimo į L. D. S. kalen
dorių 1921 m. Tad kviečiame vi
sus, o visus ateiti.

Komisija.

Spalio 7 d. M. A. Norkūno 
prakalbose prisiminus apie 
Lietuvos našlaičius surinkta 
$17.76 ir tuojau pasiųsta 1000 
auksinų vardu Vilniaus Lietu
vių našlaičių per F. Viraką.

NEPAPRASTAS VAKARAS
Spalio 17-tą yra rengiamas 

puikus vakaras naudai šv. Ka
zimiero Akademijos. Pamar- 
ginimų bus užtektinai. Bus 
statomas juokingas veikalėlis 
“Vienuolio Disputą su Rabi
nu.” Taigi visus kviečiame 
atsilankyti ir paklausyti kaip 
disputuos Vienuolis su žydų 
Rabinu. Turime gražų būrelį 
mergaičių pasirengusių pui
kiai pašokti. So. Bostoso at
sižymėję solistai išpildys dalį 
programo prisidėdami su dai
nelėmis. Dainuos p-lė S. Mo
tiejūnaitė, p-ni Karbauskienė, 
p-lė A. Dusevičiutė ir J. Mar
kūnas.

Gerb. kun: Švagždys iš Mon
tello taip-pat dalyvaus tame 
vakare.

Bus ir daugiau kurių čia ne
paminėjome.

Atsilankydami ant viršmi- 
nėto vakaro paremsite vieną iš 
naudingiausių lietuvių įstaigų 
— Šv. Kazimiero Akademiją ir 
taip-pat praleisite laiką sma
giai ir linksmai.

Nuoširdžiai užkviečiame vi
sus.

Rėmėja.

SUSIRINKIMAS.

NEPAPRASTAS SUSIRINKI
MAS.

Spalio 13 d. 8 vai. vakare bus 
susirinkimas lošėjų veikalo “Mir
ga” L. D. S. 1 kp ir L. Vyčių 
kambariuose. Turime svarbų pa
sitarimą.

Hartford, Ct. — Hartford 
Evening Post sustojo ėjęs nuo 
spalio 6 d. Tas laikraštis bu
vo įsteigtas 1856 in.

L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI

knygelių. Knygelės jau gami
namos ir netrukus bus galinta 
gauti.

Kazys J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

222 S. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI iR
REIKALAVIMAI

BOLŠEVIKŲ IŠLEISTUVĖS

Mes Letuvos jaunumenė 
Daug keblumų pergyvenę, 
Tai iš vieno visi stosim, 
Visus priešus lauk išjosim.

• • •
Mes komunus užkariausim, 
Ir Lietuvai laisvę gausim, 
Ant Kapsuko raiti josim, 
“ Angeriet į ” pažabosim.

« 9 •

Leninu “tankas” užkišim, 
Su juo Jofę apbraukvsim, 
Zeniajovą Kameniovą, 
Sučiups Vrangelis Į kovą.

♦ * *

Trockiui kaulus iškratysim — 
Ij jtj norės sustatysim, 
Tegu žydai susikrauna, 
Palestinon iškeliauna.

• • *
Pats sau tvarką padarysim, 
Triškius dirbti išvarysim, 
Jtj vėliavą dagutuosim,
Tikrą spalvą jai priduosim.

• * ♦

Kenčia rusai ir aš kenčiu — 
Nuo plėšikų juodašimčių, 
Kas darban juos įstatytu, 
Tas grait tvarką atstatytu.

• • •
Laikas rusams atsibusti,
Gana žydų dūdon pūsti — 
Žydai jumis nuklampino — 
Vykit juos’į Palestiną.

A. Titnagaitis.

PRANEŠIMAS.

DV. VADOVAS—Kun. F. Kemėšis, 
381 lVestmlnster Avė., Detroit, Mich.

PIRMININKAS—M. Abračinskas, 
187 Ames St, Montello, Mass.

VICE-PIRM.—M. Žukauskaitė, 
1 Grimes St, Boston 27, Mass.

SEKRETORIUS—A. F. Kneižis,
244 Broadvvay, Boston 27, Mass. 

IŽDININKAS—J. Glineckis,
277 Silver St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOBoeJAI—Rev. J. Bakšys, 
46 Congress Avė., IVaterbury, Ct 

J. Kriviutė,
53 Brook St, Lawrence, Mass.

O. Monkevičiutė,
126 Windsor St., Cambridge, Mass. 

KONTROLĖS KOMISIJA— 
Kun. P. Juškaitis,

40 York St, Cambridge, Mass. 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6th St., Boston 27, Mass. 
B. Ajauskas,

58 Llncoln St, Brigiiton, Mas».
Z. Klapatauskas,

140 Bowen St., Boston 27, Mass. 
LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W .6th St, Boston 27, Mass.
P. Gudas,

244 Broadway, Boston 27, Mass. 
Kun. P. Juškaitis,

40 York St., Cambridge, Mass.
J. E. Karosas,

381 ĮVestminster Avė., Detroit, Mich. 
Kun. J. Bakšys,

46 Congress Avė., Waterbury, Ct 
A. F. Kneižys,

244 Broadway, Boston 27, Mass. 
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., Detroit, Mich.
Į FEDERACIJĄ ATSTOVAIS—

J. E. Karosas ir Kun. J. Bakšys. 
NAMO KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavičius 
M. Abračinskas 
B. Ajauskas

Noreika 
Vaitkus 
Petrauskas 
Klapatauskas.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

IEŠKAU VARGONININKO 
VIETOS.’

LDS.

s. 
J.
J.
z.

Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos Apskričio 10-tas su
važiavimas bus 24 d. spaliui, 
m. 1-ą vai. po pietų Cam, 
bridge, Mass. Pageidaujama, 
kad kuopos prisiųstų kuodau- 
giausia delegatų, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti kas
link tolimesnio veikimo.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ DOMEI.

Pirm. A. K. Ambrožaitis.

Pereitam Tautos Fondo Sei
me likos užgirta užvesti vi
siem T. F. nariams bei aukoto
jams pakvitavimo knygutes, 
vietoje duodamų štampų. Tai
gi gerb. skyrių valdybos yra 
•meldžiamos atsisaukt kiek ku
riam skyriui reikės minėtų

I

Spalio 6 d. Šv. Petro bažnytinė
je svetainėje, įvyko Tautos Fondo 
11-to skyriaus mėnesinis susirin
kimas. Narių atsilankė gana 
skaitlingai. Visi rimtai svarstė, 
kokių būdų būtų galima daugiaiu 
pinigu surinkti Nutarta par
traukti 200 mėnesinių mokesčių 
knygučių, o jei bus reikalas ir 
daugiau. Nutarta surengti pra
kalbas spalio 31 d. ir pakviesti 
kalkėtoji adv. Milerį iš Worcester, 
Mass. Nutarta paliudijimus iš
duoti tik per susirinkimus.

Narys.

VARDAN SAVO VIDURIŲ!
Pabandyk “Liepilkos”

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO 
Gyduolių nuo

KRONIšKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip tai:—Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 
nuo visokių šleikštumų, nuo apetito nustojimo, nuo liežuvio apdengimo 
plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemalimo ir nuo 
aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikla be skausmo. Tos 
gyduolės tveria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir gabu
mas gali pagaminti. Siunčiama by kur aplaikius vienų dolerį. Pinigai 
grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
Lietuviška Pilių Co., P. O. Box 1200, Waterbury, Conn.

Jo Eminencija 
James Cardinal Gibbons, - 
Honorary President,

• Baltimore, Md.
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas,

50 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmininkas,

443 Park Avė., Bridgeport, Ct.
P-lė'S. Rutkauskaitė. Vice-pirmininkė, 

' 602 Soutli St, Mahanoy City, Pa.
•B- Vaišnoras, iždininkas,

1514 Carson St., Pittsburgh, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekretorius,

222 S. 9th St., Brooklyn, N. 
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,

381 \Vestminster Avė., 
Detroit, Mich. 

Kun. J. J. Kaulakis, iždo globėjas,
324 IVharton St:, Phila., Pa.

Kas nori gero vargonininko lai krei
piasi žeminus paduotu adresu :

K. Z.,
769 E. Broadtvay, Boston 27, Mass.

ATYDAIJAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
rų lubų. Renda $4.00 J savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St, 
So. Boston. Mass. > DR. J. C. LANDŽIUS

TeL So. Boeton 2488
H 
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SEYMŪUR

Y.

EFrench lin
Transatlautiąue 

Compagnie Generole 
TIESIOG Į HAMBURGĄ

Specialis išvažiavimas.
Twin Screw S. S. CAROLINE, 

Subatoj, Spalio 23, 1920- 
Kambariai ir trečios klesos pa- 
rankumai dabar garmami kom
panijos ofise: 19 Statė St., New 
York.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistiškas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt, nuo kokių ligų ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais užvar- 
dyjimais ,taip kad kožnas gali jas gau
ti bile aptiekoje. Apart to, yra daugy
bė gerų palnokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. Žukaitis,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai

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

Vict-Pibmininkas — J. Kavollunas,
M Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolu Rašt. — J. Andrlllnnas,
301 Vi Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Kasuebius — S. člžius,
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. Maaa.

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

AM. EAGLE R. MFG. CO.. 
454 Broad\vay, So. 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.

PARSIDUODA.
2-jij šeimynų kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augštai gyvenimui su įtaisy
mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas 
savininkų: 364 “E” Street, So. Bostan.

Ieškau brolių Juilaus ir Simono Ka
šėtų, Vilniaus rėd., Trakų pav., Ka- 
šėtų kaimo. Aš, sesuo Regina Kašė- 
čiutė, po vyru Kamandulienė. Julius 
yra tamsių plaukų, juodai raudonos 
odos, rudos akys ir ant nosies turi 
randų kuris eina skersai, 
kad jau vedęs antru kartu, 
yra plonas. Simonas turi 
spalvuotus plaukus, rudų 
ra Jcaiba'. Meldžiu pranešt kas apie 
juos žino kur gyvena arba lai patys 
atsišaukia. Turiu svarbų reikalą iš' 
Lietuvos. Kas pirmiausia praneš, i 
gaus ger ųatlyginimų.

REGINA KAMANDULIENĖ,
20 Faxon St., Montello, Mass.

Ieškau savo brolių Jurgio ir Jono 
Siekiavičių; jie paeina iš Suvalkų rėd., 
Marijampolės pav., Balbierškio vai. ir 
dvaro. Pirmiau, septyni metai atgal 
jie gyveno Mainersville, Pa., o dabar 
nežinau kur. Kas apie juos man pra
neš, gaus $5.00 auksu dovanų. Arba 
jie patys tegul atsišaukia šiuo adresu: 

SIMONAS SIAKEVICIUS, 
2804 Marvin Avė., Scranton, Pa.

Girdėjau 
Jo balsas 
vidutinius 
akių, sto-

i

Aš, Agota Staneikiutė, Suvalkų gub,. 
Liškevos par., Panaros kaimo, ieškau 
pusseserių: Pranės ir Antaninos Ru- 
džiutių, paeina iš Suvalkų gub., Liške
vos par., Žeimių kaimo. Jos pačios, 
ar kas apie jas žinot rašykit šiuo 
antrašu:

AGOTA STANEIKIUTĖ,
17 School Alley, Lawrence, Mass.

Aš Petras Kaliunas paeinu iš Varė
nos miesto, Trakų apskr., Vilniaus 
rėd., ieškau Petro Rutkevičiaus ir Da- 
micelės Rutkevičienės, kurie taip-pat 
paeina iš Varėnos miesto, Trakų ap., 
Vilniaus rėd.; Amerikoj pirmiau gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
kur. Turiu svarbių reikalų iš Lietu
vos. Laiškų gavau nuo jo motinos. 
Jeigu kas žino ar jie patys teatsiliepia 
ant šio antrašo:

PETRAS KALIUNAS, 
1103 AVashington St., Nonvood, Mass.

Ieškau dėdžių Jono ir Petro Aukšta- 
lų ir pusbrolio Andriaus Pužo; jie pa
eina iš Vilniaus rėd.. Trakų ap., Val
kininkų par., Vargužių sod. Girdėjau 
kad Jonas Aukštaitis ir Andrius Pu
žą gyvena Waterbury, Conn., o Petras 
Aukštaitis Brooklyn, N. Y. Meldžiu 
atsišaukti, arba žinančių pranešti se
kančiu adresu:

MISS EVA SINKEVIČIŪTĖ, 
1008 Washington St., Nonvood, Mass.

Ieškau savo brolio Kazimiero An- 
čiuno, sesuo Jieva Vaičiulėnas, kaipo 
nesulaukdama per karo metus nei jo
kios žinios tai prašau atsiliepti jeigu 
esate gyvi per š| mano ah trąšų: 
LITHUANIA, Biržų apskr., Podbir- 
žės vai., Gerkiikių kaimas, Jieva Vai- 
čiulėnas.

Ieškau savo pusbrolio Jurgio Stra- 
sunskio, paeina iš Vilniaus rėd., Tra
kų apskr., Žiežmarių par., Blodviškės 
kaimo. Pirmiau gyveno So. Bostone, 
paskui išvažiavo Shenandoah, Pa. ar 
kur kitur. Dabar nežinau kur jis y- 
ra. Prašau jo paties atsiliepti ar ži
nančių pranešt

ZIGMAS STRASUNSKAS,
194 Athen St, So. Boston, Mass.

Aš Zosė Nikolajava, ieškau savo dė
dės Antano Trakselio, paeina iš Lietu
vos, Girgadų kaimo, Adakavos par., 
Skaudvilės vai., Kauno rėd. Meldžiu 
jo paties atsišaukti arba žinančių pra
nešti sekančiu adresu:

KAZYS BIELSKIS 
(Perduoti Z. Nikolajavai)

Pond Court, Clinton, Mass.36

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuviu susirašinėti su manimi. Kariš
kių gyvenimas gan vienodas ir todėl 
kiekvienas laiškas bus man malonus. 
Prašau neatsakyti mano prašyme. 
Prašau atsiųsti knygų ir laikraščių, 
o aš jų gavęs dalinsiuos su draugais 
kareiviais, Lietuvos neprigulmybės gy
nėjais.
LITHUANIA. S pist. D. L. K. Vytau- 
to pulko, Atsargos kuopa, A Čepulis, 
i----------------------- ----------------- —-----

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas.

2Į Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų.

Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 
Jį) šlapumų ir tt savo labo

ratorijoj. 
V Suteikia patarimus laiškais kitur 
Ji gyvenantiems.
< Adresas:

366 B’way, So. Boston, Mass.
(KAMBARIO No. 1) 

y (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) x 
$ VALANDOS: (•
S) nuo 9—11 iš ryto j
-< 2— 4 po ple ■

7— 9 vakare

-r

■

Phone • Kensiityton .5316
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytoju.

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Broadtoay, So. Boston, Mass.
TEL’S S. B 441 ir 2334

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dorchester, Mass.

Columbia 9159-J.

DR. F. MATULAITIS
visokias ligas PisMria akinius

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

Worcester, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA
D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestras 

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedeliais, serėdomis ir pėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRUBIS,
339 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

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

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:3Ą-9 P. M.

Lt UI
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IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime plačiai iš

dirbtą biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų šėrus 
publikai.

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite: 
V. A. JENKINS, INC.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

I

Pila. Blaivininkų 49 kp. buvo < 
prakalbos 5-kių metų sukaktuvių ; 
10 d. spalio bažnytinėj salėj. Pra- į 
kalbos buvo su programėlių, kurį 
išpildė vietinės kuopos nariai.

Vakaro vedėjų buvo kuopos 
raštininkas P. Grinkaitis, kuris pa
aiškino prakalbų tikslą ir persta
tė kalbėtoją svety gerb.. kun. Da- 
jdną. Kalbėtojas labai gyvai ir 
vaMLžiai nupasakoję iš sava gy- 
laiar praeities nuotikių. Kvie
ti sąlytis prie Pilnųjų Blaivinin
kų. Kalkėje k. ZaveekM, N. A 
Pftaųjų Blaivia. Apskritie kaste
riu. Jis ners trumpėjo kalboje 
pasakė daug gerų minšių, Blaivy
be reikšmę. Gerb. kleb. kun. 
K. Urbanavičius savo trumpoje 
ja kalboje sužadino visus raginda
mas spiestis po Blaivybės vėliavą. 
Apar to pasakė daug svarbių nuo
tikių apie Lietuvą. Protarpiais 
buvo pamarginimų. Vietinė blai
vininke p-lė M. Kimoniutė sutei
kė daug juokų, perstatydama 
“jaunamartės” rolę iš Vilniaus ir 
sudainavo vargdienės dainelę, kas 
publikai labai patiko. Taipgi su
dainavo keletą dainelių, D. Anta
navičius — kuopos pirm.

Prisirašė keletas naujų narių. 
A. Dagia, T. Steponaitis, J. Šim
kienė, P. šimkaitė ir A. Šapelis. 
Gerb. kun. K. Urbanavičius savo 
auka parėmė organą “Tautos Ry
tų” Publikos buvo nemažai.

i

BlMvini: •-

Akcinė “NEMUNO” Bendrovė Rautis
“NEMUNO” Bendrovė turi Kaune didelę ūkio mašinų ir padargų 
dirbtuvę, kurioje dirba suvirš 200 darbininkų. Užsakymų turi 
ištisiems metams.
“NEMUNO” Bendrovės dirbtuvės plėtimui reikia pinigų,—Ameri
kos lietuviams paskirta 4,000 šėrų. Jie turi būti išparduoti b«- 
gyje 3 mėnesių.—“NEMUNO” Bendrovės šėrus galima pirkti 
LIETI! VOS ATSTATYMO BENDROVĖJE, kuri ir pati paėmė 
“NEMUNO” Bendrovės šėrų už milioną auksinų.
“NEMUNO” Bendrovės šėrų galima užsisakyti ir pas sekančius 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS įgaliotinius:
AMSTERDAM, N. Y.—P. J. Lalas, S. Ambrazas ir J. J. Urbe- 
lis; ANSONIA, CONN.—V. J. šauktis; BALTIMORE, MD.—J. 
Tralnis; BRIDGEPORT, CONN.—A. J. Klimaltis; BROOKLYN, 
N. Y.—Sim. čekauakls; CHICAGO, ILL.—V. Dobkevičius ir J. 
Williams; CLEVHLAND, OHIO—A. K. Mockevlflus; DETROIT, 
MICH.—K. Abyšala ir K. S. Margis; EAST VANDERGRIFT, 
PA.—J. M. Gaižauskas; BLIZABBTH, M. J.—Br. Kopustaltis ir 
J. Žalionis; E. CAMBRIDGE, MASS.—L Sadsoatas; HART- 
PORD, COMM.—F.MaaaantaaakaslrJ. Valkevičhm; MERKIMMR, 
N. Y. —V. žldaaaviaas; LOWELL, MASS.—J. Badaukae; 
MAMCHEETEB, M. M.—P. A. Aadrejaaas; NEĮTARK, N. J.— 
A.RTr—PAT—UŠOE, M. J.—Pr. BlUmMS; PITTSBURGH, 
r A—J. A. JaMUa; SPRIRGPIBCD, MASS.—M. SkrfaMa; 
TRENTON, N. J.—A BUSIM; VTICA, N. Y.— J. Rmm«; 
WAT—tBUBY, CONN.—A. OMatka; HORC—rm. MABB.—V. 
M. OekcM—EM M P. •oabkls*—WYOMIN», PA.—J.
Saras.

•ahasa pirkti ir ps rtaną Hrų. «
—■ iaf»rsHMijs ir siųs*pi*if«A Uresaektta —t: 

LithRsaia* Developm—t CorperaMen

* York, N. Y.
{ ................. .... ............................n i

214 Eighth Are.,

DETROIT’ MICHI6AN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

VltnatiBte LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stribų, farmų ir lotų.

▼aiHuo Jautiems J Ltetuvų OManJa paspęstas ir sųHiiHkni I
NanSa į Lietavų I* gertaastm latras.- 8u vlooktaia reikalais 
st—nirtfln pas: |

M. ČURLANIS,
2390 Jos Camptm (W—traiaoir) Detntt,

v
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KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia prega daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntime pinigų 

I nieks su manim negal lenkty- 
| nluoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lio- 
| pojų, Hamburgu ir visur. 
I Pasai kelionei į Lietuvą.. 
1 Padarymas lietuviškų doka- 
į mentų.
į Pinigus siųskite -per paštn 
Money Order.. Rašydami pri
dekite 2 et štampų ir visados 
adresuokite:

P. Mikeliais,

8i Huduoa Ave^ Brool

š

S

i

N. Y.
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