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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuviu Darbi
ninkų Sąjungą.
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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
einą utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams • $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00 
"“DARBININKAS” ' 

'242-244 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
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Lietuvos reikalai gerėja
LIETUVOS VYČIAMS PRA

LIETUVIAI DERISI 
SU LENKAIS.

W a s h i n g t o n, rugpj. 
27. — Kablegramu iš Kauno 
pranešama: “Mūsų kariuome
nė šiandie užėmė Vilnių. . Vil- 
niaus-Gardino gelžkelis be 
Gardino mūsų rankose. Mes 
nuginkluojame bolševikus, pe
reinančius mūsų rubežių. Ban
dome sutarti su lenkais gerb
ti mūsų žemę be susirėmimo.”

RUSAI GARDINE.
Iš Karaliaučių telegramoj 

skelbiama, kad rusų kariuo
menė atsiėmė Gardiną. Toliau 
sakoma, kad lenkai buvo pri
versti atsitraukti iš Baltsto
gės. Reiškia lenkai jau buvo 
paėmę Gardiną ir Baltstogę.

DERYBOS PERSIKELS 
RYGON.

V a r š a v a, rugpj. 29. — 
Lenkų taikos delegacija pasiū
lė rusams perkelti derybas iš 
Minsko į Rygą. Rusai sutiko. 
Derybos labai palengva teina.

Minske išmėtyta plakatai 
skelbiantys, kad lenkai yra 
šnipai ir kad nereikią su jais 
susidėti.

LENKAI IŠGUD- 
RĖJO.

V a r š a v a, rugp. 29. — 
Išrodo, kad lenkai nepienuoja 
briautis toliau iš etniškų ribų. 
Laikysis daug maž rubežių ali- 
jantų nustatytų. Lenkų gene- 
ralis štabas padavadijo, kad 
lenkų kariuomenė nebūtų siun
čiama į žemę, kur toji kariuo
menė rastų gyventojų priešin
gumą.

Kariniai lenkų autoritetai 
skelbia, kad fronte lenkų ka
riuomenė ilsisi -ir tvarkoma. 
Nėra jokių ženklų, rodančių 
lenkų pasiryžimą eiti toliau. 
Ramesnieji lenkų sluogsniai 
ragina valdžią nekelti liniją 
pertoli į rytus. Kurjer Polski 
rašo, kad lenkai galėti} pasi
tenkinti rubežiu, iki kurio vo
kiečiai buvo per karą dasiva- 
rę. Ta linija eina nuo Barano
vičių pietų link palei Oginskio 
kanalą iki Pinsko.

Pasiuntė Delegaciją / 
Kaunan.

Kai dėl šiaurinio fronto, tai 
Varšavos laikraščiai skelbia, 
kad valdžia pasiuntus delega
ciją į Kauną tartis su Lietuva 
dėl. rubežiaus ir kitų klausi
mų.

DELEGATAI!
Padėk, Dieve, Jums Padirbėti L.D.S. ir L.D.F. Labui.

NORI PERSKELTI 
LENKŲ ARMIJĄ.

V aršava. — Rusai ban
do Įvaryti kylį į lenkų frontą. 
| šiaurę nuo Lvovo eina smar
kūs susirėmimai, kur rusų ka
valerija bando užsiausti Lvo
vą, 
kėse 
mai.

PASIKORĖ MILIJO
NIERIUS.

Lietuvių Brastos apylin- 
eina smarkūs sasirėmi-

40.000 RUSŲ 
PRŪSUOSE.

Plainfield, N. J. — 
Guy L. Brigg, kurs buvo pa
veldėjęs milijoninį turtą nuo 
savo tėvo, rugpj. 26 d. pavel
dėtame tėvo paloeiųje pasiko
rė. Jis daug pinigų buvo in- 
vestinęs į teatralį biznį, kurs 
pasirodė nesaugiu. Iš to nu
siminimo pasidarė galą.

• ——
Francijos užsienio reikalų 

ministerija skelbia, kad ikšiol 
’rusu pabėgo į Prūsiją apie 40.- 
000.

X

UŽPULSIĄ 
IŠNAUJO.

UŽSAKĖ ANGLIŲ. .
Viena Anglijos kompanija 

35.000.000 tonų anglių. Tai di- 
Suv. Valstijose užsisakė 35.- 
džiausias anglių užsakymas 
Amerike. Anglys turės būti 
pristatinėjamos per 5 metus 
po 7.000.000 tonų kasmet

Paryžius, rugpj. 29.— 
Laikraščio L’Informant ko
respondentas iš Varšavos pra
neša būk Lenkijos goneralio 
štabo viršininkas sakąs, kad 
rusai dar nenurimsią. Rusai 
organizuoją naujas armijas 
kovai atnaujinti prieš Lenki
ja-

ATEIVIŲ SKAIČIUS 
DIDINASI.

N e w York, rugpj. 25.— 
Šiandie įvairiais laivais iš į- 
vairių šalių atplaukė 13.428 
ateivių. Tai pirmu sykiu po 
karo viena diena tiek ateivių 
atplaukė.

SUŠAUDYSIĄ.
Rusijos karinė valdžia skel

bia, jog jei tarp lenkų pagaus 
kariaujantį francūzą, tai vie
toje sušaudysią, nes Francija 
formaliai prieš Rusiją nėra ka
ro paskelbus.

LAIKRAŠTIS 
PABRANGS.' 

Montreal Gazette nuo rūgs, 
bus parduodama po 5c. ekz., 
prenumerata bus $12 me-

1 
o 
tams.

PIRKLYBA 
PAKILO. ’

Per liepos mėn. iš Suv. Val
stijų išgabenta už $65.000.000. 
Per birželį už $631.000.000. Į- 
gabenta per liepą $537.000.000. 
Per birželį įgabenta už $553.- 
000.000.

GIMIMAI PASIDINO.
Londone vestuvių pereitais 

1919 m. buvo 50.222. Gimimų 
pernai buvo 82.525. Tai bau
giau ant 10.000, negu 1918 m.

Belą Kun, buvusis Vengri
jos komunistų vadas atvyko 
Petrogradah, kur iškilmingai 
buvo pasitiktas. :

VAIKO AUKA.
Seattle, Washington. — A- 

merikos Raudonojo Kryžiaus 
sužeistų kareivių prižiūrėji
mas padarė didelį įspūdį ant 
Jimmy Ohy, dešimts metų ja- 
poniečio. Tokį didelį įspūdį 
padarė, jtfg Jimmy nutarė jis 
ir pagelbės Raudonamjam 
Kryžiui. Sunku buvo jam gau
ti pinigų, bet Jimmy rado ke
lią. Motina kasdien davė ke
lis centus už vidurdieninį val
gį, Jimmy paėmė tuos pinigus 
ir įdėjo į savo specialiai pada
rytą baksiuką. Kuomet bak- 
siukas buvo pilnas padavė mo
kintojai su prašymu perduot 
Amerikos Raudonamjam Kry
žiui. '. ,

Kaip galima būtų geri aus 
L. D. S. Centras sutvarkyti 
ateinantiems metams.

LDS. visas judėjimas, augi
mas ir stiprėjimas be abejo 
daug kuomi priklauso nuo 
veiklumo ir apsukrumo paties 
centro, tai yra nuo LDS. cen
tro valdybos.

Veik nuo pat LDS. susitvė- 
rimo būdamas LDS. centro 

■ valdyboje turėjau progą pri
sistebėti tos centro valdybos į- 
vairių atskiri} narių darbams, 
veikimui taip-pat ir bendrai 
taip tariant LDS. centro dar
buotei. " Nevien prisižiūrėti, 
bet veik irisuose darbuose ė- 
miau aktyvi} dalyvumą ir ne
šiau sau priklausančios dale
lės naštą ar tai kaipo literatiš
kos komisijos narys, ar tai 
kaipo centro raštininkas ar 
tai kaipo centro pirmininkas. 
Man esant centro valdyboje 
nepraleidau nė vieno centro 
valdybos posėdžio kuriame ne
būčiau dalyvavęs.

Nėra taip jau lengva būti 
LDS. centro valdybos nariu, 
kartais ir gana painūs ir keb
lūs dalykai priseina išrišti ir 
spręsti, o atsakomybė nema
ža. O gi tų visokių priekabių 
ar kur reikia ar nereikia, o vis 
centro valdyba kalta.

Teisybė, daugiausia jų ten
ka “Darbininko” administra
toriui, bet kliūva ir visiems 
valdybos nariams.

Būdamas centro raštininku 
aš stengdavausi daugelį tų į- 
vairių priekabių, skundų, ne
patenkinimų išaiškinti ir iš
rišti per “Darbininką” ir veik 
visuomet pasekmės būdavo 
geros. Kaip bematant viskas 
paaiškėdavo tiems kurie nesu
prasdavo ar kitaip dalykus sau ; 
įsivaizdindavo negu kad ištie- i 
sų būdavo.

Man užėmus centro pirmi
ninko vietą jau dvejuose LDS. 
seimuose kėliau klausimą ir 
reikalavau kad LDS. centro 
raštininkystė būtų nuo “Dar
bininko” administracijos at
skirai, bet kažkodėl tas mano 
balsas pasekmių neturėdavo. 
Žiūrėkite kas iš to išėjo. .

P-as A. F. Knežis nors ir ga
na darbštus ir dirba mūsų L. 
D. S. su didžiausiu pasišventi
mu, bet viską kaip reikiant 
apdirbti nevalioj O;

Daug kas šlubuoja “Darbi
ninko” administracijoje, o nuo 
to labai nukenčia LDS. iždas. 
O kiek tų skundų kuopose, 
apskričiuose, net ir pačiame 
centre... nemąžai. O jų visų 
nebūtų buvę, jei mes būtume 
turėję atskirą administratorių. 
Dėlto šių metų seimas turi bū
tinai nutarti kad LDS. centro 
valdyba turi teisę ir turi nu- 
samdyt tuojaus “Darbinin
kui” tinkamą administrato
rių. Kol tas nebus padaryta, 
tol “Darbininko” reikalai neis 
taip kaip jiem eit reikėtų.

P-as Ai F. Kneižis neatliko 
kaip reikiant nė centro rašti
ninko pareigų, bet ir čia ta 
pati priežastis. Juk vienas 
■žmogus nepersiplėš. Geroje 
tai ir raštininkai turėtų būt 
du ir abiem darbo būtų užtek
tinai. Bet iš bėdos tai su raš- būtų jei LDS. Seimas išrink-

tininku dar galima apsieiti ir 
vienu.

Centro raštininko neatlikti 
darbai yra šitie: Centro valdy
bos protokolai nebūdavo laiku 
parašyti ir mažai kada buvo 
skelbiami “Darbininke”. Tas. 
yra nedovanotina. Ant to
liaus reiktų taip nusistatyti ir 
sutvarkyti kad to nebūtų.

Agitacijos straipsnių laiks 
nuo laiko būtų priedermė pa
gaminti centro raštininkui, a- 
gitacijos lapelių ir tam pana
šių dalykų. Tą viską p. Knei- 
žis ir moka ir gali ir turi tam 
tikrus gabumus ir padarytų, 
tik duokite jam laiko, ir nuim
kite nuo jo sprando “Darbi
ninko ’ ’ administracijos reika
lus. - 2' >

Aš nuo savęs patarčiau p. 
Kneižį ant toliaus palikti L. 
D. S. centro raštininku ir pri
skirti į “Darbininko” redakci
ją už antrąjį; redaktorių. Jis 
tam darbui tjks ir tuos abu 
darbu lengva yra vienas su 
antru sujungti. Jie beveik na
tūraliai vienas su kitu rišasi. 
Tuomet p. Knęįžis galėtų gy
vu žodžiu pavaryt agitaciją 
padarant su prakalbomis mar
šrutą, galėtų atsilankyti aps
kričių suvažiavimuose. Tuomi 
įsineštų į organizaciją daugiau 
gyvumo, vienodumo... Dabar 
to viso nebūdavo galima pa
daryt dėlto kad ant jo buvo 
užversta “administracija.” Jei 
kur ir išvažiuodavo su marš- 
ru, tai turėdavo kaip ugnies 
pasigavęs dumt namo.

Redaktoriaus, mano nuomo
nė, mes geresnio kaip p. P. 
Gudas tai ir norėdami negau
tume, o kuomet jam į pagel- 
bą duosime p. Kneižį, tai jisai 
apsidirbs ir suspės perskaityt 
ir visas tas nelaimingas kores
pondencijas už kurių sutrum
pinimą arba netalpinimą dau
giausia visų laikraščių redak
toriams tenka vėjo1. O dabar 
jisai vienas žmogus sureda
guodavo ir prirašydavo laik
raštį einantį tris kart savaitė
je—vyrai juk ir arklys per ne- 
jnierą neveža. Antra vertus p. 
Gudui reikia pakelti ir alga. 
Jis tur gaut jei jau nedaugiau, 
tai bent nemažiau negu kitų 
laikraščių (savaitraščių) re
daktoriai gauna. Juk “Darbi
ninkas” reikia suredaguoti 
tris kart, savaitėje, tai darbo 
yra veik tris kart tiek kaip 
prie savaitraščio.

Nusipirkus LDS. namą, yra 
labai svarbu kas to namo rei
kalus tvarkys ir prižiūrės.

Namas yra nupirktas dau
giausia pastangomis p. A. F. 
Kneižio. Dabar jo priežiūrėji- 
mas pavesta p. Noreikai, o jam 
prigelbsti p. Glineckis ir p. 
KneižiS. Namas yra nupirktas ___ ._________-__ , „__ —
labai geras ir labai gerai. Per centro valdybos nariai būtinai W . . J • . V ' J • V f 1 f —

tų namo prižiūrėjimui komisi
ją iš šių ypatų: p. Noreikos, p. 
M. Žiobos ir vietinio klebono 
kun. Urbonavičiaus. Jeigu tik 
tie žmonės apsiimtų namo rei
kalus paimti į savo rankas, tai 
trumpu laiku namas būtų be 
skolų ir jame tvarka būtų ko
geriausia dėlto kad jie ir gali 
ir moka namus ir barnų reika
lus tvarkyt, o priegtam niekas 
negalėtų jiems padaryti prie
kaišto kad jie norėtų pasipel- 
nyt iš to namo dėlto kad jie 
žmonės visi seni ir turi savo 
sunkiai uždirbtų ir vargais ne
galais sutaupytų centų savo 
reikalams užtektinai. Ir -visi 
trys yra žinomi kaipo uoliausi 
LDS. organizacijos prieteliai 
ir rėmėjai.

Aš taip tikiu kad jei tik L. 
D. S. seimas juos paprašytų, 
tai jie nuo tos naštos neatsisa
kytų, bet tai yra tik mano y- 
patiška nuomonė ir aš apie tai 
su jais nė vienu nekalbėjau.

Biznio prižiūrėjitl£čf*'kdfiiisi- 
ja taip-pat turi daug darbo. 
Joje dirba kun. P. Juškaitis, 
p. Jakas ir kiti. Man rodosi 
kad iš jų veikimo ir triūso gali 
būti užganėdinti visi dėlto kad 
ant kiek aš žinau, kuomet 
būdavo reikalaujama, visuo
met jie dalyvaudavo “Darbi
ninko” reikalų ekstra susirin
kimėliuose, patikrindavo bi- 
l.is, sąskaitas, kartais reviziją 
knygų darydami po kelias die
nas, taip kad kiekvienas cen
tas būdavo jų apčiupinėtas ir 
tas kurs įėjo ir tas kurs išmo
kėtas.

Aš LDS. geimui patarčiau 
prie jų dar darinkti vieną p. 
Abračinską iš Montello dėlto, 
kad darant reviziją bilų jie ga
lėtų greičiau apsidirbti, ir tuo
met biznio prižiūrėjimo komi
sijoje būtų visi toki žmonės 
kurie turi drąsos pareikalauti 
nu<^ kiekvieno cento rasyčių ir 
moka surasti kur kas yra kny
gose taip kaip reikia o kur kas 
šlubuoja. Į tą komisiją tokių 
žmonių ir reikia.

Į LDS. centro pirmininkus 
aš nurodyčiau kaipo mano 
nuomone tinkamiausius kan
didataus tris: p. Glineekį, da
bartinį LDS. centro iždinipką, 
p. V. Kudirką iš Norwoodo, ji
sai jau seniaus buvo LDS. cen
tro valdyboje ir trečią p. A 
Vaisiauską iš Cambridge.

Į iždo globėjus galima būtų 
išrinkti ir iš toliaus dėlto kad 
jie tik du kart metuose -per
žiūri knygas ir oganizacijos iž
dą tai galėtų atvažiuot ir iš to
liaus.

Kitus visus būtų parankiau 
turėt iš Bostono apylinkės dėl
to kad Čia namai, čia spaustu
vė, čia centro valdybos posė
džiai ir visi reikalai, o LDS.

v •

keletą metų randomis pats už 
savę išsimokės. Tik reikia ge
ros priežiūros ir reikia kad na
mo pinigai kol jis nebus pilnai 
išmokėtas nebūtų maišomi su 
“Darbininko” biznio: Namas 
tai yra namas ir jo visi reika
lai turi būti vedami visiškai 
atskirai. ,

Aš sakyčiau kad geriausia

turi dalyvaut visuose poeė- 
džiuose. —

Dvasišku direktoriumi mano 
nuomone geriančia kol bus A- 
merikoje laikyti mūsų organi
zacijos įsteigėją kun. F. Keme
šį, o jei jisai dėl tolumo nega
lėtų dalyvaut posėdžiuose, tuo
met posėdžiuose dvasiško di
rektoriaus vietą užima vietinis 
klebonas. Tai būtų ir manda-

NEŠIMAS.
. L. Vyčių 8-me Seime Lawrence, 

Mass. išrinkta nauja Centro val
dyba, į kurią inčjb: pirm. J. E. 
Karosas,' vice pirm Pr. Juras ir 
O Sidaravičiutė, rašt. V. Rukš
talis, ižd. P. Varakulis, 244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Pranešame adresus iždininko ir 
raštiniko, o vėliaus pranešime vi
si; Centro valdybos narių. Nors 
“Vyčio” red. Matas Zujus jau 
tuoj išvažiuoja Lietuvon, bet da 
pažadėjo sekantį “Vyčio” nu
merį suredaguoti..

Siunčiant kuopų mokesčius ir 
kitas ineigas, reikia čekiai rašyti 
Centro 
Centro 
šu:

Iš Lietuvos.

iždininko vardu, o siųsti 
raštininkui tokiuo antra-

V. Rukštalis,
P. O. Bos 107 Valparaiso, Ind.

KETURIOLIKA TAUTŲ 
PRIĖMĖ UŽKVIE- 

TIMĄ.
‘ —=-----------? — i 

Raudonojo Kryžiaus drau
gystės iš keturiolikos šalių 
priėmė Raudonojo Kryžiaus 
Draugysčių lygas užkvietimą 
siųsti atstovus spalio mėnesį 
naudotis viešos sveikatos da
bojimo (ligonbučiuose) kur
sais Kings moteriij kolegijoje, 
Londone. Suv. Valstijos, Bel
gija, Italija, Čeko-Slovakija, 
Portugalija, Rumunija, Švedi
ja, Francija, Britanija, Grai
kija, Lenkija, Peru, Serbija ir 
Venezuela priėmė užkvietimą.

LAIKRAŠČIAI IŠ 
LIETUVOS.- -____

Subatoj, rugpj. 28 atėjo 
“Vienybė” rugpj. 12 dienos, 
“Kariškių Žodis” rugpj. 5 die
nos ir “Darbininkas” rugpj. S 
d. Panedėlio rytą atėjo “ Tau
ta” rugpj. 10 d.

“Tautoje” besą šitokie Re
dakcijos atsakymai:

“Amerikiečiams, 
ir k. norintiems užsisaky
ti laikraštį. “Patyriau, 
kad jūsų laikraštis labai 
geras, tai noriu užsisaky
ti. Atsiųskite vieną nu
merį.” “Atsiųskite nn- 
merį pasižiūrėti, tai gal 
užsisakysiu.” Ir t p. Vy
rai, juk tai nėra prasmės.' 
Jei “patyrei,” tai ką nau
ja bepatirsi? Jei dar ne
patyrei, tai ką tau tas vie
nas numeris pasakys?Mes 
atsisakome siuntinėti nu
merius reklamai.’’

Matote prašiusieji “Tau
tos” pasižiūrėti negausite. 
Bet ir gerai, kad “Tauta” taip 
daro. “Darbininkas” turi to 
puikaus laikraščio platinimui 
ir kiekvienas gali išsirašyti. 
“Tautoje” dažnai rašo prof. 
Voldemaras.

Dabar visuose Lietuvos laik
raščiuose yra labai indomių 
žinių ir straipsnių. O tų lai
kraščių “Darbininke” tarime 
gausiai. Išsirašykite.

Už 50c. gausite 15 ekz. už 
$1.00 gausite 32 ekz. visokią 
laikraščių.

s .

gu ir paranku ir katalikiška.
Ateityje su LDS. centro val

dybos posėdžiais reikti} nusta
tyt tvarką šitokią:

1. Centro valdybos posėdžiai 
turėtų būt būtinai pirmoje sa
vaitėje kiekvieno mėnesio.

2. Ųž savaitės pirm posėdžio 
turi būti per “Darbininką” 
paskelbtą centro raštininko 
diena posėdžio ir kas tame po
sėdyje bus svarstyta, o jeigu 
koki labai svarbūs ir viešai ne
skelbtini dalykai atsirastų, 
tuomet apie tai visiems LDS. 
centro valdybos nariams turi 
būt pranešta laiškais kad jau 
kiekvienas iki laiko žinotų 
kas bus svarstoma ir prisiruoš
tų.

LDS. centro pdsėdžiuose ga
li dalyvauti su patariamuoju 
balsu visi LDS. apskričių val
dybų nariai ir šiaip katalikų 
veikėjai kurie LDS. reikalams 
užjaučia.
JjDS. Centro valdybos posė

džių protokolai b ū‘t i n a i 
turi būt paskelbti “Darbinin
ke” prieš 15 d. kiekvieno mė
nesio. O jei atsirastų neskelb
tinų dalykų, tuomet paskelbti 
vien tik skelbtinuosius, taip 
kaip būdavo iš seniaus LDS. 
daroma. ;

Nors aš ir išvažiuoju iš A- 
merikos į Lietuvą, bet man L. 
D. S. reikalai taip arti yra prie 
širdies ir aš taip su jais susi
gyvenau kad neiškenčiau ne
parašęs šių keletos patarimų.

Jeigu kam jie nepatiktų, tai 
su mielu noru atsiprašau ger
biamieji, darykite kaip išrasi- 
te kogeriausia. Aš tą parašiau 
ką aš maniau, kaip man tie da
lykai atrodė ir tikiuosi kad 
mi savo priedermę kaipo LDS. 
narys ir centro pirmininkas at
likau. O mano patarimų pri
ėmimas ar atmetimas visiškai 
ne nuo manęs priklauso. Kaip 
Seimas nutars ir. sutvarkys 
tuomi kaip visi kiti taip ir aš 
būsiu užganėdintas.

• I. Virak’i.

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO 

SUTRAUKA.

Valstijos Departamentas.
Pranešama iš San Jose, jog 

Britai pripažino Costa Rico 
valdžią.

Rugpjūčio 11 d. Latviai ir 
Sovietai pasirašė po taikos su
tartimi. •

Iš Helsingfors pranešta, jog 
arinistici ja tarp Finlandijos ir 
Sovietų baigta rugpjūčio 13 <L 
Sulig šitos armisticijos, senas 
rubežius tarp Finlandijos ir 
Rusijos, su keliais mažais išė
mimais, pasiliks ir Rusija ne
turės laivams pryeigą į Finlau- 
dijos jūrių užlają. x

Karės Departamentas. /
Departamentas išdavė pra

nešimą apie pabėgėlius iš ka
riuomenės. Gruodžio 23 d. 
1918 m. nurodymai buvo siųs
ti vietiniems rinkimo (kariuo
menei) biurams atskirti pabė
gėlius iš tarpo 24,000,000 ypa
tų užrekorduotų biure. Kovos 
mėn. biurai pradėjo siųsti var
dus į AVashingtoną. Išviso y- 
ra apie 489,000 vardų. Bet iš
tyrinėjimas to pusės milijoną 
vyrų parodo, jog maža dalis 
skaityta- kaipo saunoriai prasi
kaltėliai.

Karės Sekretorius įsakė už
darymą New Orleans uosto 
kaipo kariuomenės pergabeni
mo centras į Panama ir Porto 
Rico.

Komercijos Departamentas.
Oficialiai' pranešimai paro

do, jog į Suv. Valstijas cuk
raus į gabenimas per fiskališ- 
kus metus 1920 viršija išgabe
nimą daugiaus kai 6,000,000,- 
000 svarų. Išviso įgabenta 
587,195,000 svarų. Kavos įga
benimas padaugintas suvirš 
398,000,000 svarų 1920 metais.
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AKRON, OHIO

J. Ziznis.

Aukojo šie:

..A. D

LIŠKAS IŠ LIETUVOS.

m.

Gerbiamas Tamsta!

P. Bruno.

V. Balnis.

MIRĖ KARDINOLAS.

T

KAUNAS, 
Liepos 5, 1920

Ponui Pranui Vasiliauskui, 
Tamaąua, Pa.

403 Willing Str.

Amerikiečiams.

kun. Dr. J.
Petro ir Povi-

nors dovana. Tą 
Seimui.
reikale aiškina St.

Sukis, I. Margelis, 
A.
J-

T. Stukaite, J. Slic-
K. Dubisa, M. Aleksiene, A.

F. Šlapelis,

aiaiaiaieaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaig!

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

Daviemasčius, Paliudijimus,
'Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportą, *
Prie pertraukimo giminią iš Lietuvos. *
Prie darymo visokią aktą, Įgaliojimą, pavedimą. ‘

Patariame apiex
Paliktą Lietuvoje turtą,
Parandavojimą turto Lietuvoje,
Geriausius budus valiavimo i Lietuvą, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musą.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiausias ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate kvieOami kreiptis prie musą su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butą galima J| pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokesti ui patarnavimą.
Esame pilnai prityrė Lietuvią Amerikoje reikalus ir tikime kad 
galime juos geriausia atlikti. I

popsrM. '

PLAUKAI! ;
Nušipę, praretėję, plalskanue- 

ta galva, niežėjimas, žUimas Ir 
kitos odos galvos ligos pasek- 
minga! prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai, 
gyduolių jei prisiusite 24c. po d» 
centu stamponis ir aav* 
są.

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

ROCHESTER, N. Y.
Rugpj- 18 d- bažnytinėje vokie

čių svetainėje įvyko prakalbos. mas Paryžiuje’ nutarė varyti 
Kalbėjo kun. prof. J. Meškauskas, agitacijų už įleidimų žydų ate-

SUBSCRIPTION KATES:
Tctriy ...............................................34.00

and suburbs....................... 35.00
countries yearly...............33*00

as second-clasa matter Sept. 
1915 at the post office at Boston, 

. nnder the Act of March 3,1879” 
•Aeeeptance for mallllng at special rate 
St postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
H, 1918".

VERSALIUOSE NUSTA
TYTAS RUBEŽIUS.

Taikos konferencija Versa- 
finose Lenkijos rubežius ry
tuose turėjo eiti šitaip: prasi
dėti nuo Prūsų rubežiaus ir ei
ti tarp Suvalkų ir Seinų, tarp 
Gardino ir Sokolkos ir linkui 
Lietuviškos Brastos. Reiškia
lenkams pripažintas Suvalkų 
miestas, bet nepripažinti nei 
Seinai, nei Sopockinė, nei Gar
dinas. Apie jiems pripažinimų 
Vilniaus reiškia nei kalbos ne
galėjo būti. Dabar lenkams 
pasakyta laikytis Versaliuose 
nustatytos linijos. Jei jie lai
kysis, tai nerimasties nebus. 
Gi varvdamiesi per Suvalkų- 
Gardiao linijų jie pereiti} į lie
tuviškas žemes ir lenkų-lietu
vių karas vargu būt išvengtas. 
Jfei-gį lenkai briautūs Vilniaus 
Enk, tai lietuvių-lenkų susirė
mimo niekas nesuturėtų.

BALSAS IŠ M. LIE
TUVOS.

Iš Tilžės “Rytojaus”
redakcijos gavome laišką, ku
riame šitaip rašoma:

“Gerbiama redakcija!
“Mažosios Lietuvos Lietuviuose 

tautinė sąmonė išlengvo atgyja. Vei
kiame už tai, kiek tik galime. Lei
džiame ir du laikraščiu, “Balsą” ir 
“Rytoją.” Pradėjome ir “Rytoją” 
kasdien leisti, bet turėjome susto
ti, kadangi nebeišvaliojome vis pri
statyti ir pristatyti. Pinigą musą 
žmonėse yra rods daug. Ypačiai 
karo metais daugelis labai pratur
tėjo. Bet deja, kad tarp jų dar 
nerasi daug susipratusių. Mieliau 
leidžia pinigus į kitus dalykus, tik 
ne į tautiškus, ne į laikraščius. Vi
sur, gi ir nuo Vokietijos atskirtame 
Mažosios Lietuvos krašte dar labai 
veikia vokiškumo ir vokietinimo j- 
taka. Sunku yra musų Lietuvius 
iš jo raugo išvaduoti. Visur mums 
daroma baisios kliūtys. O visgi 
tu rime kovoti, negalime 
atleisti, o kad ir kųsžin kaip butų.

“Kreipiamės i Amerikos Lietu
vius ir prašome mums padėti. 

ttt. _ -•
Visi tikrieji lietuvią tėvy

nainiai linki M. Lietuvos lie
tuviams atbusti tautiškai. A- 
merikos lietuvią kataliką Tau
tos Fondas yra keliais tūkstan
čiais dolerių sušelpęs M. Lie
tuvos lietuvius, nukentėjusius 
dėl karo.

Nesenai pasirodęs lietuvią 
protestoną laikraštis “Pasiun
tinys*’ daugiausia pripildytas 
Katalikystės niekinimu ir ka
taliką dvasiškijai prikaišioji
mais už Lietuvos sulenkinimą. 
Esame priminę “Pasiunti
niui,” kad pažvelgtų į savuo
sius ir pažiūrėtų, kas suvokie
tino M. Lietuvą—ar katalikiš
koji D. Lietuva labiau sulen
kinta ar protestantiškoji M. 
Lietuva labiau suvokietinta. 
“Pasiuntinys” vietoj niekinęs 
katalikus, kurie keliais tūks
tančiais sušelpė M. Lietuvos 
protestantus lietuvius, pasirū
pintų su savo pasekėjais pa
dėti atgauti lietuvystei suvo
kietintus protestantus lietu
vius M. Lietuvoj.

-

POPIEŽIUS JUDOMUO- 
SE PAVEIKSLUOSE.
Pirmu kartu istorijoj Šven

tasis Tėvas pereitą nedėlią su
tiko būti nuimtu judomiems 
paveikslams. Ėmė Amerikos 
Kolumbo Vyčiai, kurie aplan
kė popiežių.

L D. S. REIKALAI
X

LDS Centro Valdybos protoko
las laikyto susirinkimo rugp. 20, 
1920 “Darbininko” redakcijos 
kambariuose.

Į suirinkimą pribuvo šie valdy
bos nariai:’ ' Kun. K Urbonavi
čius, kun. J. Bakšys, P. Gudas,' 
M. Žukauskaitė, J. Glineckis, V. I 
Jakštas, St. Noreika ir A. F. Knei- į 
zis. Svetis V. Kudirka LDS, N.' 
A Ą. pirmininkas.

Susirinkimą atidarė vice-pirm. 
M. Žukauskaitė.

Pirmiausia sekretorius perskai
tė protokolą iš praeito susirinki
mo, kuris vienbalsiai priimtas.

Svartomi neužbaigti reikalai iš 
protokolo.

1) LDS ženkleliai, A F. Knei- 
žis aiškino, kad kol-kas negauta 
atsakymo, kilo kainos. Palieka
ma ant toliaus.

2) LDS’, N. A A. pirmininkas 
V. Kudirka praneša su kokiu tiks
lu atvažiavo. '

Jisai praneša, kad LDS 2 kp. 
Montello, Mas ir LDS 7 kp. Wor- 
cester, Mass. kas šuvažiavimas 
ineša skundą prieš Administraci- 
ją už nepatalpinimą laiku-apgar
sinimo ir suspendavimą neteisotai 
narių ir prieš Redakciją už netal- 
pinimą korespondencijų ir jų 
trumpinimą.

Tad Centro valdyba išklausius 
skundij ir pasiaiškinimų administ
ratoriaus ir redaktoriaus inešė se
kančia rezoliuciją:

LDS Centro valdyba į priduo
tas skundas atkreipė duomą ir 
pageidavo, kad panašus atsitiki
mai daugiau neatsikartotu.

Kun. Bakšys daro įnešimą Sei
mui, kad būtų renkamas atskiras 
Centro sekretorius nuo administ
racijos. įnešimas vienbalsiai pri
imtas.

“Darbininko” 5 metų apvaikš- 
čiojimo sukaktuvių. Plačiai iš
sikalbėjus nutarta rengti “Agita
cijos sąvaitę.”

Laikas siūlomas dvi sąvaiti, 
lapkričio mėnesio pabaigos.

Per tą laiką pageidaujama, kad 
visos kuopos rūpintųsi kodaugiau- 
sia surasti naujų narių, prenume
ratų, kodaugiausia išparduotu na
mo bonų ir geresniam paminėji
mui, kad' kiekviena LDS kuopa 
pasipirktu mažiausia bent vieną 
namo boną.

Administratoriaus reikalas pa
liktas kai yra, o tuo tarpu ieš
koti tinkamą kandidata į admi
nistratorius.

Kun. K. Urbanavičius aiškina, 
kad p. Grabijolienės paskpla išmo
kėta.

Nutarta, kad kuopų ir apskri
čių įnešimai Seimui būtų sutvar
kyti ir nuvežti į Seimą Tas dar
bas pavesta sekretoriui.

Kontrolės komisijos narys kun. 
K Urbanavičius išduoda raportą 
iš savo darbo peržiūrėjimo knygą.

Knygos rasta tvarkoje išskyrus 
keletą bilų, kurias knygvedie ap
siėmė surašyti.

Kun. J. Bakšys kasos globėjas 
išdavė raportą. Paaiškino tą 
pati ką ir kontrolės komisijos 
narys.

Rinkimas atstovų į LDS Seimą.
Išrinkti šie: Kun. K. Urbana

vičius, Kun. F. Kemėšis, Kun. 
F. Juškaitis, Kun. J. Bakšys, A 
F. Kneižis, M. Žukauskaitė ir J. 
Glineckis.

Nutarta trims delegatams ap
mokėti lėšas. A F. Kneižiui 
$20; M. Žukauskaitei $25; J. 
Glineckiui 15.

J. Glineckas ineša, kad Centro 
kasieriui būtų nors kiek mokama.

Nutarta, kad kasieriui būtų į- 
teikta kokia 
išrišti paveda

LDS namo 
. Noreika.

“Darbininko” paskolų jungimą 
su Namo kasa pavedama išrišti 
Seimui.

Šiuomi susirinkimą uždarytas 
11 vai. vakare.

Sekr. A. F. Kneižis.

Pereitos nedėlios rytą 6 vai. 
staiga mirė kardinolas Amette, 
Fūryži aus arei vyskupas.

balsavimas apie Streikų Fondą. 
■Nutarta susirinkimus laikyt kas 
trečią mėnesio nedėldienį. Se
kantis susirinkimas bus rug. 19 d. 
Išreikšta pageidavimas, kad “Dar
bininkas” išeitų dienraščių.

Rašt.

Rugpj. 21 d. Apšiegą namuose 
įvyko LDS Ohio ir Mieli, apskr. 
valdybos susirinkimas, kad tin
kamai prisirengus prie apskričio 
organizatyvio darbo. Nors ap
skričio valdybos nariai nevisi at
silankė, bet šiaip LDS narią ir iš 
kitą miestą svečią gražus būrelis 
atsilankė. Apskr. pirm. M. Ker- 
belis atidarė susirinkimą, papra
šė kiekvieną paeiliui išreikšti sa
vo mintis LDS apskr. reikale.

Įvairią minčią išreikšta, bet tos 
mintys buvo rimtos ir prielankios 
LDS organizacijai ir apskr. reika
lams. J. šeštokas iš Dayton, O. 

“pasižadėjo pagelbėti organizavime 
LDS naują kuopą. K. Stupin- 
kevieius iš Youngstomi, O., taip
gi sakė, kad išauginsiąs vietinę 
kuopą, kuri iki ateinančiam apsk. 
seimui sukirs viasas to apskričio 
kuopas. M. V. Ardzijauskas iš 
Clevelando apskr. viee-pirm irgi 
žadėjo darbuotis LDS apskr. nau
dai ant kiek gyvenimo aplinky
bės leis. Aptarus LDS apskr. 
reikalus ir suradus būdą sėkmin
giausiam organizavimo darbui, 
susirinkimas LDS apskr. reikale 
tuo užsibaigė.

Prisiminta apie dabartinį Lie
tuvos padėjimą, apie gerbiamo 
kun. Latvio globojimą našlaičius 
Žagarėje. Prisiminimas nebuvo 
tuščias, bet su dovanėle Žagarės 
našlaičiams.

Po $2.00 S. Valinčius irM. V. 
Ardzijauskas.

Po $1.00 K. Šalis, J. Šeštokas, 
M. Razonis, K. Stupinkevieius, 
J. Apšiega, M. Kerbelis.

Viso $10.00. Tuojaus išpirk
tas draftas ir pasiąsta kun. J. 
Latvio vardu Žagarėn į Lietuvą. 
Nors auka maža iš šio susirinki
mėlio, bet jei mes prie kiekvienos 
progos, visi visuomet ir visur pri
siminsime ir sudėsime nors po 
tokią dovanėlę, tai našlaičiams pa- 
gelba bus nemaža.

BRONK, N. Y.

Atsiliepė į atsišaukimą.
Šitoj kolionijoj nedaug lietuvių 

tėra. Ir tų dalis sulenkėję. Už- 
tad tie, kurie lietuviais vadinasi, 
tai yra tikri tėvynainiai, veikian
tys Tautai irBažnyčiai.
Šios kolionijos lietuviai daugiau

sia kilę iš Josvainių, Kėdainių 
apskr. Štai “Darbininko” num. 
.49 perskaitome žinią Josvainių 
kleb. kun. Dzidoriaus Gudo (Gu
davičiaus). Visų širdis buvo suju
dintos Josvainių bažnyčios stovių. 
Staiga griebėmės darbo ir aukų 
rinkti. Aukavo šie:

Po $5.00 J. Žužnis, A Džikas, 
J. Saldis, J. Grigaliūnas, J. Dži
kas, V. Pominskas, P. Balta
duonis, A. Snuras, J. Grigaliū
nas, A Svikata, A. Svikata, V. 
Bačiuliunas, J. Noreika, K. Ba- 
nite.

J. Navickas$3.00.
Po $2.00 J. Džikas, J. Mištau- 

tas, K. Grigaliunytė, M. Boliuš- 
kas.

Po $1.00 B. Šilkaitis, A. Šilkai- 
tis, A. Jakaitis, P. Boluškas, ir 
V. Nndriulis.

Viso labo $86.00. Yra pasiųs
ti vardu kun. Dz. Gudo.

Tepadaro tą pat josvainiečiai 
kitų kolionijų.

GRAND RAPIDS, MICH.
Rugpj. 22 d. atvyko pas mus 

svečias nebuvėlis 
Meškauskas. Šv.
lo choras paruošė jo pasitikimai 
puotą. J. Vaičiūnas choro pirrn- 
gražia prakalbėle pasveikino sve
čią. Pastaraai padėkojo chorui 
už jo užuojautą ir užkvietė visus 
atsilankyti savo prakalbosna, Po 
jo prakalbos kleb. kun. Dėsnis, 
P. Lekęšis, J. Lipkuš ir M. Vai
čiūnienė išreiškė savo linkėjimus 
svečiui.

Vakare 8 vai. Šv. Petro ir Po
vilo svetainėje, prof. J. Meškaus
kas gražiai pakalbėjo apie Lietu
vos Valstybės įsikūrimą, apie jos 
pramonės stovį, ir suteikė nau
dingi} informacijų apie siuntimą 
Lietuvon pinigų bei kitokių daik- 
tj, ir apie kelius Lietuvon važiuo
ti.

Šv. Petro ir Povilo choras, va
dovaujant varg. A. Mondeikai, 
.pamargino vakaro programą gra
žiomis dainelėmis.

Prakalbų tarpe rinkta aukos 
Lietuvos Katalikų Centraliam vei
kimui. Surinkta $100.15.

Ačiū visiems aukotojams!
J. L.

žią įžangą ir perstatė kalbėti sve
čią.

Pirmoje prakalbos dalyje nu
piešė kaip lietuviai gudriai ir su
maniai priėjo prie savarankišku
mo, kaip kantrumu ir narsumu 
visus priešus pergalėjo, ir kaip 
yra subrendusi prie neprigulmy- 
bės.

Paskui vietinis choras, vedamas 
vargonininko labai puikiai sudai
navo kėlės daineles.

Paskutinioje prakalbos dalyje 
nupasakojo Lietuvos dabartį, rei
kalus, ir siuntimus į Lietuvą.

Kolbėtojo kalba taip viešiems 
patiko, kad ir bolševikai buvo 
lig užhypnotizuoti jo žavėjančia 
iškalba, o dėkingumą išreikšdavo 
ranku plojimu.

Aukų surinkta:
. .Po $5.00 K Dapšys, M. Kača- 
naičiutė ir M. Jovaišienė*.’

Kun. j. Kasakaitis $3.00.
Po $2.00 Kovas, J. P. Levic

kas, S. Mataitis, P. Pabijauskas, 
P. Praninskas, A. Bernotavičiu- 
tė, V. Matejunas, A. Dzedulio- 
nis, P. Skermanstas, J. Rarzi- 
liauskas, A. Nevidonskas.

J. Malovičiutė $1.50.
Po $1.00 J. Jokšas, V. Butri- 

maitis, K. Gužauskas, V. Rovie- 
nė, J. Motejunas, J. Bagdonie
nė, J. Paluikaitė, Biržėtas, F. 
Paluikis, S. Steponaitis, A. Stu- 
kas, J. Gailis, J. Kajeckas, J. 
Cickevičius, J. Dunda, A. Gri- 
bauskas, J. B. Kreivaitis, J. Vil
kelis, J. Bačiunas, S. Levickas, 
J. Velžis, M. Sadzeyičius, J. Jok
šas, P. Blauzdžiunas, B. Veželis, 
S. Jonaitis, J. Sadzevičius, J. Ne- 
vedonskis, A. Kavaliūnas, M. 
Patašnskas, A. Vaitonis, V. Nor
kevičius, J. Petkevičius, A. Dau- 
sevičius, P.
J. Saunoras, O. Peredniukč, 
Margeliutė, R. Venevieiene, 
Mateikis, 
kis, 
Žiemis, F. Šlapelis, K. Slevas,
J. Dirsa, S. Slevas. S. Ragaišis, 
P. Dirsa, S. Keliauskas, A Sta
šaitis, J. Tamošauskas, R. Še
rdis, P. Skiparas, J. Dirsi, S. 
Keliauskas, J. Musteikis, P. Pi
ktinas, N. Nevikonskas, J. Ka
jeckas, J. Matuzas, A. Balaišis,
K. Sobalovičius, P. Sebestinas, P.
Packevičius, J. Bartmanas, .M. 
Tankus, A. Lietkauskas, J. Juod- 
viržienė, B. Jenčaitis, V. Uzdi- 
la, P. Milevičius, P. Širvinskas, L. 
Želnys, M. Kulbis J. Žemaitis, J. 
Braknys, J. Višbaras, P. Orlaus
kienė, I. M.------, A. Damauskas,
Ą. Gudelienė, A. Budreikas, Z.

Griškevičius, P. Peėkns, K. 
Glošokas, K. Mockevičius, V. 
Darkentis, J. Gykis, S. Arnotke- 
vičius, F. Gytis, A. Norikas, A. 
Labanauskas, V. Stirnas, J. Žė- 
kas, A Melinė, J. Sokelis, V. 
Palukaitė, J. Joninas, J. Šukys, 
J. Gudas, M. Levickienė, J. Sta
šaitis, S. Butrimavičius, O. Zda- 
nevičiutė, A. Širvinskas.

Iš viso $177.00.

ANSONIA, CONN.
LDS 43 kp. buvo neparastas' 

susirinkimas 22 d. rugpj. Buvo 
trumpas laikas pagarsinti. Su
sirinkome tie patys, kurie buvom

Labai ačiū tamstai už aptu
rėtos dovanos viena vilnone ska
rą, kurio gavau per mūsų vietinį 
Raudanu Kryžių.

Malonėkite man pranešti, kaip 
aš galččia atrasti savo seseres: 
1) Marijona, 2) Stanislova, 3) 
Elena, 4) Stefanija ir 5) Jeva 
Satkytė, kurios išvažiavo metuo
se, 1912 — 1914 ir Raseinių mies
telio, Kauno red., ir ūuo jų ne
turėdama antrašų Amerikoj gyve
nančių.

Mes čia Kaune atgavom seniau 
buvusią katalikų bažnyčią nuo 
Kunigaikščio Vytauto laikų, tą 
bažnyčią naudojo prieš karę ru
sai, karo laiku vokiečiai vėl lai
kė savo arklydę. Mes dabar 
neturėdami lėšų su kuo tai baž
nyčiai remontą padaryti. Labai 
prašome, leigu galite rinkliavas 
dėl tos bažnyčios padaryti, už ką 
būtume tamistos labai dėkingi. 
Jeigu tamstos surinktus pinigus 
siųstum, tada malonėkite juos 
persiųsti ant vardo Praloto Janu- 
levičiaus, Kaunas, Parapijos baž
nyčią.

Vėl tariu tamstai aičų už pri
siųstu, dovanų ir turiu viltį, kad 
tamsta manus užklausimus ir pra
nešimus palengvint.

Su pagarba,
Zofija Satkytė.

Kaunas, Laisvės Alėja 7, 
Lithuania. ■ '

HUDSON, MASS.
Moterų Sąjungos 45 kp yra 

veikli. Štai jos vieši darbai per 
šį pusmetį:

Šį kuopa buvo surengus šokius 
7 d. vasario. Liko pusėtinai pel
no kuopai. Tolesnei 9 d. gegu
žio buvo surengta prakalbos, per 
kurias prisirašė 2 naujos narės. 
Per moterų sąvaitę prirašyta 4 
naujos narės. Tolesnei 30 gegu
žio buvo surengti metiniai šokiai, 
iš kurių liko nemaža kuopai. Čia 
bus neprošalį paminėti, kad laike 
Dievo Kūno pamaldų šį kuopa 
puikiai atsižymėjo parodoje. To
lesnei buvo surengta piknikas 14 
d. rugpj.. Be to’ čia vietinis kle
bonas buvo surengęs Bazarą, da
lyvavo visos katalikiškos dr-jos 
Moterų Są-gos 45 kp. parengė 
stalą ant kurio surinkta pelno su- 
virš $100. Pinigai skiriami, iš
mokėjimui naujos parapijines mo
kyklos ir svetainės.

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-jos po globa Šv. 

Povilo susirinkimas buvo rugsėjo 
8 d. Mūsų pirm, išvažiuos ant 
Seimo. Taigi prašome visų at
silankyti 8 d. rugsėjo ir tokiu bū
du turėsite progą išgirsti daug ko 
naujo iš Federacijos Seimą. Ne
pamirškite ir naujų narių atsivest. 

Rašt. V. Blavackas.

AMERIKOS RAUDONOJO KRY 
SIAUS KOMISIJA RIGOJE.
Kapitonai Browne, Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus civiliškos pa
šalpos komisijos direktorius Rigo- 
je praneša, jog komisija pagelbė
jo 6,175 ypatų per birželio mėne
sį. Iš viso buvo išdalinta 22,940 
šmotelių drapanų ir specijalio 
maisto.

Kiekveinas pagelbos reikalavi
mas buvo ypatiškai biuro aficierų I 
priežiurėtas. Biuras pagelbėjo: 
daugelį lietuvių, estų, rusų, latvių 
žydų, lengų pabėgėlių iš Rusijos 

t i t

Į New Yorkų atvažiavau 3 
d. Rugpjūčio 7 vai. ryte. Nu
ėjau pas p. (i. Bartašių kurio 
darbininkas mus tuojaus išve
dė eiti “stacijas”.

9 valandų atlikau pas laiva
korčių kompanijos taip vadi
namų laivakortės užstampavi- 
mų, kas užėmė 15 minučių 
laiko. Sako kad tai stebėtinai 
greitai tų lalykų man pasisekę 
atlikti. Galbūt tas ir teisybė. 
Buvo taip: Tas ratininkėlis 
kurs iš manęs laivakortę pri
ėmė mačiau kaip jų prinešęs 
prie vieno prie kito stalo su te
nai sėdinčiais kų tai kalbėjosi, 
paskui man atnešęs šipkortę 
sako: Tamista turite prie šip- 
kortės pridėt pinigų.

Aš jam pažiūrėjau gerai į 
akis ir sakau kad mano šipkor- 
tė yra pilnai apmokėta.

— Tai gerai, tai palaukite. 
Manau sau ar. ne geriaus būtų 
jam davus kokį dolerį ir grei
čiau tų ceremonijų užbaigus. 
Paklausiau kiek reikia pridėt.

Sako: vienų dolerį.
Išėmiau iš kišenės dolerinę 

ir padėjau ant stalo. Prancū
ziukas mandagiai šyptelėjo, 
šipkortę nunešė kokiam tenai 
kitam kumpanosiui kurs ant 
jos antspaudų pridėjo ir atne
šęs man atgal dar pasakė ačiū 
už kų gerai apmokėjau.

Toliaus paaiškėjo kad tuos 
kurie už “damokėjimų” bandė 
ginčytis tai išlaikė po kelias 
valandas, o kito net tų dienų 
nei visiškai “neužstampavo”.

Iš tos raštinės stačiai nuėjo
me į antrų “stacijų”.. Tenai 
reikėjo gauti “išrišimų” už A- 
merikos griekus. Kaip kurie 
matyt labai su tais “griekais” 
graudžiai skyrėsi nenorėjo jų 
atsižadėti bet valdininkai be 
gailesio nuo kiekvieno atlupo 
ir gana. O tie griekai tai A- 
merikoje uždirbti doleriai. 
Man ta “stacija” pasisekė at
likti greitai dėlto kad Lietu
vių Prekybos Bendrovės advo
katas p. F. Kalinauskas gerai 
buvo poperas sudirbęs Bostone 
tai New Yorke nemokėjau tak
sų nė vieno cento, tik išdavė 
tokių žalių kvitelę kaipo ženk
lų kad jau iš visų Amerikos 
griekų esu liuosas ir galiu sau 
sveikas važiuot. Tas visas ce
remonijas ir stacijas apėjau į 
2 valandas. Dar būčiau galė- 

I jęs tų *pat dienų užvizuoti ir 
pasportų pas francūzų konsulį, 
bet p. Bartašius apsiėmė rytoj 
ryte tų attikti ir be manęs. To
dėl jam pasportų įdavęs pats 
išdūmiau į miestų atlikti kitų 
reikalų.

Pasporto užvizavimas man 
kaštavo 2 doleriu, o p. Norkū
nas vizavo viena diena vėliaus 
tai jau užmokėjo 10 dolerių. 
Sako kad jau dabar išėję nau
jas įstatymas.

Kurie važiuoja, tai turi 
New Yorke labai sergėtis į- 
vairių apgavikų ir bomų. Jei
gu kas nelabai pripratęs prie 
kelionių ir prie didelių mies
tų, tai patarčiau stačiai va
žiuot prie p. G. Bartašiaus, tai 
tas žmogus prigelbės visus rei
kalus atlikti, ir neduos niekam 
nuskriaust.

Iš su mumis kartu važiuo
jančią taksas mokėt vieno lie
tuvio gatvekariu bevažiuojant 
bomai ištraukė iš kišenės pas- 
portą, o žmogelis net nė nepa
juto.

Tą pasportą turėjo prišaki- 
nėje kauto kišenėje, bet bomai 
gatvekaryje taip prie jo mei
liai prisiglaudė susispaudė kad 
žmogui nei nesisapnavo kad 
jo pasportas iš kišenės iške
liavo savais keliais. O pasiju
to kad jo neturi tik iš gatvė- 
kario išlipęs.

Žmogus važiąvo su pačia ir 
vaikais, dėlto tokis dalykas vi
siškai nejuokai. Bet p. Barta- 
šius jam pagelbėjo ir į 4 va
landas telegramomis išgavo 
leidimą jam išvažiuoti iš Ame
rikos.

New Yorko valdininkai sa
ko, kad tai pirmas atsitikimas 
kad iš Washingtono gauta te
legramų pranešimas kad žmo
gų be pasporto galima išleisti 
išvažiuoti.

Aš tą viską prašiau vien tik 
tam kad kiti važiuodami būtą 
atsargesniais.

Aš. išvažiavau 5 d. rugpjūčio 
ant laivo “Leopoldina.”

F. Virak’s.

Mūsą, tėvynė
Pamet vergiją,
Nyksta skerdynės—
Jėgos atgyja.

Klausyk, tautieti, 
Lietuvi geras, 
Mus juk tik skiria 
Gilybė marės.

Nuo priešo ginti,
Mylėti šalį—
To mums užginti
Niekas negali.

Kovon tuoj stokie 
Broli lietuvi!
Sau iškovokie
Laisvę, gerbūvį!

Sergįsti Lietuvą
Jos kareivėlis
Sunkus jo būvis
Ir tėviškėlės.

‘Gelbėk, tautieti, 
Tėviškę savo, 
Ląukus, kur lieti 
Prakaitu tavo.

Tu, mergužėlė,
Šelpk kareivėlį,
Jei lietuvaitė—
Siusk dovanėlę.

Jis tėviškėlę 
Tavo gimtinę 
Krauju prikėlė, 
Nuo priešo gynė.

Broli, lietuvi, 
Priešui neduokie
Niekint Lietuvą— 
Ją išvaduokie!

Vargo Poetą.
Veik, armija, 19.7.20.

ADVOKATAS NOTARAS

F. J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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ir Vokietijos ir Siberijos karės 
pabėgėlius. Aficierai apžiurėjo 
vietinius ligonbučius, prieglaudas, 
kalėjimus, vaiką namus ir kitas 
Įstaigas. Toms įstaigoms buvo 
dalinta specijalis maistas, ligon- 
būtiniai ir medikališki tavorai 
Iki šiol biuras pagelbėjo 53,00 y- 
patų. Rygoje yra 138,000 gy
ventoją.

REIKALAUJA 
VIETOS.

Francijos žydą suvažiavi-
ADVOKATAS f. J. KALINAUSKAS.



KUN. P. SAURUSAITIS.

AR BEDIEVIS YRA BEDIEVIS?
(Pradžia 86 numeryje)

Užmetimas (!) Ar nebus tik 
tikėjimas kilęs iš baimės? Ar 
negalėjo baimė tokių stebėtinų 
jėgų gamtos, kaipo tai žaibai, 
perkūnijos, žemės drebėjimai, 
degančiųjų kalnų išsiveržimai 
privesti tamsūnus prie išgal
vojimo Dieviškos Galybės”! 
Atsakymas: Visi šitie'gamtos 
stebėtini apsireiškimai nevien 
galėjo, bet ir dabar tikrai pa
tvirtina existavimų Dievo Ga
lybės bet jokiu labu nepriža
dino jo. Jei tas užmetimas 
būtų tiesa, tai pažanga visose 
mokslo šakose jau seniai būtų 
sunaikinusi tikėjimų. O dabar 
matome visai priešingai. Ga
biausi mokslo vyrai, didžiausi 
protai lenkia galvas prieš Die
vo Galybę, apie tai bus dau
giaus kuomet bus kalba apie 
bedievystę.

Užmetimas (3). Ar negalė
jo tikėjimų išgalvoti kunigai, 
teisdaviai, ir karaliai! Kuni
gai kurie ieškojo privatės nau
dos apgavimu žmonių; teisda- 
riai kurie geidė kad žmonės 
gerbtų jų dėsnius (lex) išleis
tus gazdinimu Dievo bausmės, 
karaliai taip pat”. Atsaky
mas: Šitos rūšies apgavimas 
būtų galėjęs įsibriaųti vienoje 
kitoje karalijoje vien trum
pam laikui, bet ne visose ir ne 
per tiek amžių patekti. Be jo
kios abejonės kunigai ir val
dovai yra pasekmingi tikėjimo

✓

Žmogaus protas sugebia įsi
vaizdinti nuo regiamų daiktų 
ištraukti sau kaipo kokius pa
veikslus, kaipo grožybę, gery
bę, etc. Protas gali protauti, 
t. v., jis gali pereiti, kaipo tai 
moksle geometrijos (maštavi- 
mas žemės), nuo tiesų jau ži
nomų prie nežinomų. Taigi, 
tokie dalykai ištrauktieji nuo 
regiamų daiktų arba tokie įsi- 
vaizdinimai mintyje, kaip tai 
“grožybė” ir “gerybė” yra 
nematerijaliniai, neregiami, 
neapčiuopiami. Gryna mate
rija niekuomet negali jų at
jausti. Taip pat jokiu būdu 
negalime įsivaizdinti būk gry
na materija galėtų protauti ar
ba pereiti nuo vienos tiesos 
prie kitos. Materija kruta ar
ba pasistumia tiktai pastume- 
ma. Materijos pasivarymas ir 
į katrų kraštų pasivarymas ne 
jos priklauso tiktai nuo ko ki
to kas jų pajudina. Kas nei 
tiek nenori suprasti, ar verta 
su tokiu ginčytis? Bet žmo
gaus protas persikelia pats a- 
kies mirksnyj į kur jam pa
mėgsta. Žmogaus protas gi, y- 
ra kų mes vadiname dvasia, 
būtent, gali veikti visai liuo- 
sai liuosai arba nepriklauso
mai nuo medžiagos, ir visai 
skiriasi nuo jos. Jei negalima 
padaryti to paties daikto kar
tu keturkampio ir šeškampio, 
apvalaus ir keturkampio, tai

gaivinime ir plietime, bet tas dygiai negalima padaryti pro- 
’V1 ' 1 ' ”• to iš medžiagos.

Visi mokslo vyrai mums pa
sako, buvus kuome laikų ku
riame nebūta nei augalų, nei 
gyvulių, nei žmonių pasauly
je. Tame laike nieko nebūta 
tiktai vienintelė beveiklė ma
terija. Kokiu būdu prasidėjo 
protas, iš kur jis atsirado? Tik 
protas pats save nepasidarė, 
tai būtų pats save sutverti — 
kas yra absurdas arba kontra- 
dikcija (priešenybė). Negalė
jo išdygti iš materijos kaipo 
koksai grybas iš žemės, nes, 
jei taip būtų buvę, tai ir da
bar kam nors pasirodytų kad 
protas iš žemės išdygo. Nes 
materija nieko panašaus netu
ri, iš ko protas pasidarytų. 
Tai-gi, turėjo būti Toksai Esi
mas, kuris jį sutvėrė, kuris tu
ri tokių galybę ir liuosų valių,

nereiškia būk jie patys galėjo 
išgalvoti tikėjimų, savo naudai. 
Jie yra pasekmingais kad ran
da žmonių širdyse visuomet 
gerų dirvų tam tikslui prireng
tų — tai reiškia kad tikėjimas 
yra pirmesnis už kunigus, nes 
niekuomet nebūtų buvusi jokia 
žinia apie Dievų, tai žinia ku
nigo būtų buvusi visai nerei
kalinga, kaip jau viršiaus bu
vo minėta. Netikri tikėjimai 
veik nesuskaitomi buvo sklei
džiami, net ginklais verčiami, 
bet jų sumanytojai nusinešė 
juos į karstų (grabas). Tik 
šitas vienas tikėjimas pasirodo 
nepajudinamas.

Užmetimas (4). Tikėjimas 
neyra kuo kitu tiktai ana tam
sioji atmintis kažinkokio ap
reiškimo kurį senovės žmonija 
turėjo įsivaizdinusi būk Die
vas kuomet kalbėjęs į žmo
nes”. Atsakymas: Šitas pats 
užmetimas suteikia mums 
svarbių reikšmę, kad per tokių 
ilgų amžių eilę senų senovės 
žmonių padavimas, ypač žmo
nių kurie tarp savęs nesutiko 
visuose kituose dalykuose ir 
aplinkybėse, o po šituomi žval
giu visi sutiko kad turi būti 
koksai nors Dievas, kuris su
tvėrė ir valdo pasaulį. To 
nieks negali užtektinai paaiš
kinti vien pripažinimu kad vi
sose viešpatijose ir visais lai
kais žmonių protas vedė visus 
žmones prie pripažinimo Die
vo egzistavimo. Tai-gi patsai 
užmetimą smums išaiškina da
lykų.
m. Trečias Argumentas (nu

rodymų pagrindas) pra
dinis protas.

Žmoguje randasi du atskiru 
dalyku, tai protas ir medžia
ga (materija). Materija viso 
regiamojo pasaulio turi išsi
driekime (extensio): tai yra, 
turi apribotų ilgumų, platumų, 
ir storumų. Protas gi neturi 
jokio išsidriekimo arba nusi- 
driekimo... Protas tai yra Spė
ka veikimo ypatingu būdu, ir 
yra nepermanomas jausmais.

* X.'

džiu prišaukti visus daiktus 
prie egzistavimo. Tas Esimas 
yra Dievas.

IV. Proginis Protavimas 
(Argument Contingent).

Šitame regiamame pasauly
je viskas kalteliojasi (maino
si) ir miršta. Augalai, gyvu
liai, ir žmonės pasirodo į šį pa
saulį, ir už trumpo laiko pra
nyksta, tokiu būdu negyvoji 
medžiaga bepaliovos kaitelio- 
jasi. Kad visi daiktai būtų 
būtinai reikalingi, tai turėtų 
pasilikti. Nematome čia nei 
vieno daikto, nei vieno sutvė
rimo būtinai reikalingo ; jei nė
ra reikalingo, tai turi būti vi
si proginiai—proginis daiktas 
tai reiškia vien tik turįs pro
gų egzistuoti, o tų progų jis 
turėjo gauti nuo ko kito, ne 
pats nuo savęs. Tai-gi kas tik 
randasi pasaulyje, turėjo gau
ti progų čia pasirodyti nuo ko 
kito, tai-gi kiekvienas daik
tas arba sutvėrimas priklauso 
nuo ko kito, ne nuo savęs.

Kadangi visi proginiai daik
tai egzistuoja, tai reikia pri
pažinti kad jų egzistavimo 
priežastis nuo kurios jie pri
klauso turi būti vienintelė bū
tinai reikalinga, kuri* nevien 
suteikia progų daiktams egzi
stuoti, bet ir prilaiko juos eg
zistuojančius sulyg kol jai pa
mėgsta. Ta priežastis tai yra 
Esimas kuris egzistuoja Savi
mi, kurio pati gamta yra eg
zistuojanti. Medžiaga jokiu 
labu negali pati savimi egzis
tuoti, ir kaiteliotiš įvairiomis 
fermomis. Tiktai šitas aiški
nimas gali suteikti žmogaus 
protui patenkinimų, kuriuomi 
jis gauna šiokį tokį supratimų 
visatos ir jos stebuklų. Nes 
kitaip, ir mes būtūme privers
ti pripažinti su indijonais būk 
didžiausis gyvulys šlapis 
(slon) valdus visų pasaulį, o 
kada buvo užklausti kas val
do šlapį, tai atsakė kurmis, o 
kas valdo kurmį, tai buvo pri
spirti pripažinti kad jo nieks 
nevaldo.

Dievo Prigimtis.
Bestudijuodami arba besi

ginčydami su taip vadinamais 
bedieviais dabar jau prisiarti
nome prie pasimokinimo ir į- 
gyjimo šiokios tokios žinios a- 
pie Dievo Prigimtį — nuo ži
nios kurių gavome perkratinė
dami viso pasaulio stebuklin
guosius apsireiškimus kaipo 

(Dievo darbus patėmijome tai 
kuria kų nori gali vienu žo-kad turi būti visų sutvėrimų • <

343 Broadway, Boston 27, Mass.

ATLASO RŪBŲ BENDROVĖ
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“Lietuvoje esam nuplyšę, rūbų nei už pinigus 
negaunam”—rašo mūsų broliai iš Lietuvos. Karo 
nuteriotoj šalyje mūsų sesės nebepajėgia su ranko
mis pagaminti užtektinai rūbų. Tų galės padaryti 
tik Atlaso Rūbų B-vė su pagelba moderniškų maši
nų, jei tik Amerikos Lietuviai bus gausūs su mate
rialiu parėmimu. Atlaso B-vė nereikalauja tam au
kų, bet paskolos už gerus nuošimčius, dėlto Tamsta 
turėtum patapti jos nariu.

Atlaso B-vė inkorporuota Mass. valstijoje, ka
pitalas $200,000, legalizuota veikti visose Suvie
nytose Valstijose ir užrubežyje—Lietuvoje; ji tve
ria skyrius, turi dirbtuvę ir daro visokius rūbus, 
atidaro rūbų krautuves lietuvių kolonijoms, reika- . 
lauja visokių amatninkų rūbų industrijoj—verpėjų, 
audėjų, visokių rūbų dirbėjų—ir agentų.

Dėl smulkmeniškų informacijų rašyk į B-vės 
ofisų: . m

ATLAS CLOTHINfi CORP.,
BOSTON 27, MASS.343 BROADWAY,

DARBININKAS___________ 3

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

DETR8IT’ MICHIGAN

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

Pirmoji Priežastis, amžina, ir 
savimi egzistuojanti. Visos 
mūsų lig šiol patėmintosios iš
vados turėjo pasirodyti labai 
šaltos ir perskaudžios širdims 
tų žmonių kurie nuo savo kū
dikystės buvo gerai išlavintais 
Betlejaus ir Kalvarijos istori
joje Dievų pažinti ir Jį mylė
ti karšta ir asmeniškai jautria 
meile. Dievo Sūnaus Insikū- 
nijimas suteikė žmonijai bega
liniai aiškesnę idėjų Dievo Pri
gimties negu viso pasaulio fi- 
lozopų protavimai.

KAREIVIO LAIŠKAS
(Rašytas Stakniui Akron, Ohio.)

Pranešu, kad aš gavau laiškų 
nuo tamstos. Mums šiandie 
linksma, kad mūsų vadovams ir 
kareiviams viskas gerai sekasi, 
nes mūsų kariuomenė sutriuškino 
visų priešų galybę ir jau baigia 
visus priešus iššluoti iš Lietuvos 
ir jau Vilnius yfra mūsų rankose, 
nors da yra ir bolševikų Vilniuje, 
bet turbut jie greitai apleis. Ta
da Vilnius sostinė jau bus mūsų. 
Ir da žinokit, kad mūsų valdžia 
ir kariuomenė jura neturtinga ir 
mums visiems yra trukumas visa- 
ko. Valdžiai trūksta pinigų ap
mokėti algas kareviams, o karei
viams trūksta drabužių. Tai ži
nom nors ir esam aprengti šiek 
tiek, bet žinoma ir tie atsiųsti 
iš Amerikos, ir yra seni ir nelai
ko ilgai. Taipgi ir algos karei
viams reikia laukti kaip kada ko
kius tris mėnesius. Bet ką pa
daryti, nes mes žinome, kad Lie
tuvos valdžiai naujai tveriantis 
reikia visako, o iškur gauti visa- 
ko, tai nežinai, nes Lietuvos gy
ventojai dabar neturtingi. Tai

Didelius ir Mažus Siuntinius į Lietuvų Siųskite per
LIETUVIŲ'PERSIUNTIMO AGENTŪRĄ 

Rašydami informacijų adresuokite: 
The Lithuanian Marine Forwarding Co., 

203 WEST 33-rd STREET, NEW YORK,’ N. Y.

Į JETUVIŲ IŠTAIGA |

BALTIG 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 Į 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:!

Su persėdimu. Rugp. 21, 24, Rūgs. 2, 11, 18, 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 i 

į Antwerp.
Laivai. Rugpj. 28, Rūgs. 8, 14, 22 iš New York į i 

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 kiekvienų atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Internal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

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

į BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
[361 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.



MUZIKOS MOKYKLA

VIETINĖS ŽINIOS. REIKALAVIMAI.
LIETUVISPARSIDUODA

LIETUVIS PREKYBOS
BENDROVĖ

D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestras 
muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, se radom is ir pėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRU BIS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

jį Gydytojas ir Chirurgas.

ANT RENDOS
3 kambariai. Renda pigi. Apsišauki
te į

ROBT. BISHOP MFG. CO.,
157 West G-th St, So. Boston, Mass.

X vyrų moterų ir valkų •,
U Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, J ■ —

šlapumų ir tt. savo labo-
Jį ratorijej. v < J /

, MOKSLEIVIŲ VAKA
RE.

IŠVAŽIAVO.
Nedėlioj iš Bostono ir apie- 

linkių išvažiavo daug delegatų 
į seimus į Waterbury, Ct. Iš
važiavo “Darbininko” admi
nistratorius A. F. Kneižis, J. 
Glineckis, p-lė Petraičiutė, Jo
nas Petrauskas ir kiti.
• --------

Rugpj, 25, 1920 įvyko Tau
tos Fondo priešseiminis susi
rinkimas 8-vai. vakare,

Pirmiausia susirinkimą ati
darė J. Glineckas ir tuojau iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
P. Giedraitaitė, vice-pirm. M. 
Kilmoniutė, protokolų rašt. D> 
Antanavičius.

Išrinkta delegatai į seimą: 
J. Glineckis ir K. Petraičiutė.

įnešimas geimui: Kad cent
ro raštininkui būtų sumažinta 
mokestis.

PAIEŠKOJIMAI IR TeL So. Boston

Reikalingas Fotografas
darbininkas arba į partnerius (pusi
nius) norintis stoti. Su laiškais ar y- 
patiškai kreipkitės “Darbininko” Re- 
dakeljon, iš ten gausite musų antra
šų.

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

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

(Ant trečių lubų).

RAŠO APIE 
SEIMĄ.Rugpj. 29 d. šv. Petro baž

nytinėj svetainėj Moksleivių 
17 kuopa turėjo pramogą. Vie
no dalyko negalima praleisti 
nepastebėjus, kuris visus pa
liečia lankančius vakarus. Tai 
užsilaikymas kaikuriij ypatų 
iš publikos. Žmonių buvo pri
sirinkę gana daug, bet nema- 

x žai mūsų jaunimo daugumos 
ateina ne teatro žiūrėti, bet už
pakalyje sustojus erzėti. Su
stojęs jaunimo būrelis ir ke
lia toki ošimą, jog trukdė ak
torius ir erzino klausančius. 
Ir labai stebėtina, kad tarp tų 
trukšmadarių, randasi tokių, 
kurie vadovauja draugijose bei 
kuopose ir-priskaito save prie 
veikėjų, net inteligentų. Kad 

. tą išvengus, reiktų įvykinti ši 
tvarka: Laike programo ne
pardavinėti šaltakošė ir toni
kas, esant sėdynių, visi turėtų 
susėsti, o kurie nesėda, tuos iš
varyti lauk; .keliančius trukš- 
mą, įvardinti ten pat svetai
nėj. Tik tokiu būdu bus gali
ma išvengti tas nemalonus ap
sireiškimas. Vienas atsistojęs 
net rūščiai suriko ir ant valan
dėlės buvo aptilę,'iki pabaigai.

Programas buvo gražus ir į- 
vairus. Kalbėjo adv. Mileris 
ir kun. Juškaitis. Dainavo p- 
lės Kohanskiutė, Švagždžiutė, 
akompaniuojant A. Kyburiu- 
tei, Motiejūnaitė, Markūnas, p. 
Karbauskui akofnpanuiojant. 
Seminaristui P. Strakauskui 
rezisieriuojant vaidina moks
leiviai veikalą “Gims Tautos 
Genijus.” Vakaro vedėju bu
vo seminaristas Damašas.

Tvarkos Mylėtojas.
PRAKALBOS KATALIKŲ VIE- 

' NYBĖS.

Bostono dienraščiai panedė-’ 
lio rytą pranešė apie Federa
cijos seimo atidarymo iškil
mes. Rašo, kad kalbėjo kun. 
Dr. Meškauskas, Kauno semi
narijos profesorius, kun. Juoz. 
Petraitis ir L. Šimutis.

Ji Gydo aštriau ir chroniškas ilgu j ►
S _ vyr<L moterų Ir vaikų j į‘"raratorijej.

Sutelkia patarimus laiškais kitur I 
gyvenantiems.

Adresas: £
366 B’way, So. Boston, Mao. - Į " 

(KAMBARIO Ntf 1) ; Į
/T TAC! IMAMAM U*

Ieškau draugų: Jono Žilinsko ir Pet
ro Kindurio; abu paeina iš Dūkštos 
pavieto ,ir parapijos. Žilinskas gyve
no Vander Grift, Pa., 1910 apleido ir 
nežinau kur jis, o Kinduris 1917 me
tais gyveno 1525 — 51st Avė., Cicero, 
III.,' dabar nežinau kur.
atsišaukti, nes turiu svarbius reikalus 
iš Lietuvos. Juos žinančių, prašau 
pranešti kur jie gyvena, už ką busiu 
dėkingas. Adresas:

PETRAS RAGAUSKAS, 
206 Cardoni Avė., Detroit, Micb.

Tautos Fondo 11 skyriaus 
valdyba kviečia visus Lietu
vos rėmėjus susispietusius 
prie šio skyriaus skaitlingiaus 
lankytis į susirinkimus.

A. šapalis,
Finansų Sekretorius.

Jį (KAMBARIO NcC 1)
y (LDS. Name. Kamp. E ir B’way).! 
« VALANDOS:
įl nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
y 7— 9 vakare.

/

MILŽINIŠKI FĖRAI IR PIKNIKAS

Rašt.

PRANEŠIMAS.
1

i

į

CAMBRIDGE, MASS.
c> 
f.

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

703 — 15th Street, N. W., 
"VVashington, D. C.

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

ONA KINČTENE,

327WoodAve., Hyde Park, Mass.

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

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

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

Malonėkite

TeL 8.

PALEIDO VAKA
CIJŲ.

So» Bostono pančekinės dar
bininkes paleistos vakacijų 
pustrečiai savaitei. Joj dirba 
nemažai lietuvaičių. Ikšiol 
buvo dirbama tik keturios die
nos savaitėj.

Rugsėjo 4 d. subatos vakare 
7:30 vai Šv. Petro bažnytinėj 

■ svetainėj įvyks prakalbos Kata
liku Vienybės. Delegatai iš
duos raportą iš Federacijos seimo. 
Tai-gi bus paaiškinta ir kiti vie
tiniai ir apskritai Amerikos lie
tuvių viuomenišką veikimą. Vi
si kviečiami į šias prakalbas skait
lingai ateiti.

Kas norite važiuoti trokais į 
Mot. Sąjugos apskr. išvažiavimą 
5 d. rugp. (Sept.), tai galite už
sirašyti lig rūgs. 2 d. Kaina su
augusiems $1.00, vaikams 50 c.

Trokai išeis nuo bažnytinės sa
lės, 10 vai. ryte. Buvo tariama, 
kad vienas trokas eis 6 vai ryte. 
Dabar tas trokas neis. Visi eis 
po pirmųjų Mišių.

Kas neužsirašis lig ketvergo, 
tam reikės mokėti $1.50 nedėlioj.

Trokų Komisij.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S.
APSKRIČIO VALDYBOS

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St.,
Nerwood, Mass.

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimes St.,

So. Boston, Mass.
Rašt. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass. 

Iždininkas — M. Abračinskas,
187 Ames St.,

Montello, Mass.
Kasos Globėjos —

Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

t 
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Pranešimas nariams Dr. Nekal
to Prasidėjimo Panelės Švene. 
Šita sereda 1 d. rugsėjo nebus su
sirinkimo. Dėl svarbių priežas
čių tapo perkaltas ant 8 rugsėjo, 
tai yra antrą seredą. Malonėkite 
atsilankyti, nes bus svarbu iš
girsti raportą delegatės sugrjžu- 
sios iš Federacijos Kongreso 
Gerbiamosios seseris malonėkite 
nepamiršti šio pranešimo.

Pirm. Ona Pauliukaičiutė.

VISI
Skaitykite 

The 
Lithuanian 

Booster 
Vienintelis ang

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

THt 
LITHUANIAN 

BOOSTER. 
w. $wii 

Boston TT, M

LIETUVOS ATSTOVYBEI 
AMERIKOJE

yra reikalingi darbininkai mo
kanti taisyklingai lietuviškai ra
šyti ir galinti vartoti rašomųjų 
mašinų. Kreipkitės į Atstovybę 
laiškais sųvo ranką rašytais, nu
rodant: lytį, amžių, mokslą, pa
tyrimą, kokias kalbas žinot, ko
kiu greitumu ir ant kokios ma
šinos rašot, kiek algos tikitės ir 
tt. Pastovi vieta—gera alga. Ke
lionės lėšos į IVashingtoną bus 
apmokėtos.
Representative of Lithuania 

in America,

sBANKIERIAI
5 Teisingai Tarnaujame 
» Lietuviams. "

Siunčiame Pinigus Lietuvon:
V- doleriais arba auksinais pagal 

dienos kursų.
^Parduodame Laivakortes 
S Išrūpiname leidimus amerikie- 

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
y merikon. Tų padarome vietiniams 
x ir kitų miestų lietuviams be at- 
« važiavimo Bostonan.
jįi Persiunčiame amerikiečių dorą
jį nas giminėms Lietuvoje.
K Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
a Dėl platesnių paaiškinimų rašy- 

kitę adresu:

| Lithuanian Sales Corp.,
‘ 414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

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 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MASINA.

Aš kareivis Patkauskas Leonas 5 p. 
pulko 3-čio bataliono 7-tos kuopos ieš
kau savo brolio Petro ir sesers Petro
nėlės nuo kurių dabar aš negaunu nei 
jokios žinios per karo laiką, kurie prieš 
išėjimų j Ameriką gyveno Biržų ap
skrityje, Budbergio valščiaus, Strolių 
kaimo. Jei esate gyvi, prašau atsi
šaukti arba žinantieji apie juos tera
šo man. — Leonas Patkauskas.

Pįione • Kensington 5316
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.:
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 

Draugijos Valdybos Adresai.

ANT PARDAVIMO
MEDINIS. NAMAS.

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

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

PAIEŠKOJIMAI IŠ LIE
TUVOS 

Per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę.

Paieškau savo sunaus Juozo ir duk- 
tės Uršulės Pemarauškų. Jie patys ar 
kas kitas apie Juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: Mateušas Penia- 
raustis, Kauno rėd_ Tauragės apskr., 
Eržvilko valsčiaus.

F. J. KALINAUSKAS

UETOVIS ADVOKATAS
llį Broadtcay, So. Boston, Mass.

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

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

-------- Rengia--------
R. K. ŠV. JURGIO PARAPIJA

Norwood, Mass.

PANEDĖLYJE, 6 D. RUGSĖJ3-SEPT. 1920
(LABOR DAY)

ANT DEAN PIEVOS IR SVETAINĖS 
Prasidės 9-tą vai. ryte.

Todėl gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės visos 
Naujosios Anglijos yra širdingai kviečiami atsilan
kyt, o mes, norvoodiečiai, dedam visas pastangas, 
visus svečius kuomandagiausia pasitikti ir pavai
šinti kaip valgiais taip ir saldžiais gėrimas, kuru 
nepristigs. Programas taip-gi bus milžiniškas, ku
rio pirmą dalį išpildys vietinis šv. Cecilijos choras. 
Toliaus, yra užkviesti garsiausi kalbėtojai pasakyti 
po prakalbą. Kalbės KUN. K URBONAVIČIUS iš 
So. Bostono ir KUN. J. ŠVAGŽDIS iš Montello ir 
daug kitų svietiškių inteligentų. Taip-gi brts bėgi
mas, aukštyn šokimas, virvės traukimas kaip su
augusių taip ir jaunų. Visiems atsižymėjusiems bus 
duodamos aukso dovanos.

Įžanga 35 centai.
Kviečia KOMISIJA.

PASARGA: Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Forest Hills eleveiterį, paskui paimt East Wolpole 
karas ir važiuot iki Dean St. Išlipus reikia eiti 
Dean St. ir po 3-jų minutų kelionės, rasit gražią pie
vą kur atsibus piknikas. Trokais važiuojant davež 
iki vietai.

-k -k -k -k -k +
Nuža-Tone

nuno veltai ir žibamą akiems! Naea-Totlę padera tvirtas, rastas

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

Vice-Pebmininkas — J. KavoHunas,
68 Gold St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

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

L. BELEKEVIČIENĖ, 
2% Lincoln St., Brighton, Mass.

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

DR. F. MATULAITIS 
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worčester, Mass.

šv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pu-cininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
' "'^-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. 
Kasiebius — Andrius Naudžiūnas,

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

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

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 1-o 
pėstininkų D. L. K, Gedimino pulko 3- 
čio bataliono 7 kuopa, Juozas Volčes- 
kas.

Paieškau Pranciškaus Andrulio, Pač- 
koniškės kaimo, Kelnės par. Jis pir
miau gyveno Pennsylvania, o dabar ne
žinau kur. Jei apie jį kas žinote tai 
malonėkite pranešti kuogreičiausia.

MR. A. ŠIMKUS, '
437 ’VVesterrr Avė., Brighton, Mass.

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

Eietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No.

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

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

PIRMOS KLESOS

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. žarkauskas,

12S Boweų St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičius,

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

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

140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
‘sipotuo SBUUIUV — VM'TVSUVJV 
274 C St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio .<čią valandų po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kvietkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laikų Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Norbutas Ameri
koje turi tėvų, motinų, du broliu—Pet
rų ir Longinų ir sesę Liudvisę. Turiu 
svarbų reikalų apie jos sūnų Antanų, 
kuris dabar esųs Vokietijoje ir už sa
vaitės žada priimti Amerikon. .Tie pa
tys ar kas apie juos žino, lai prane
ša kogreičiausia man:

JONAS BUTĖNAS,
242 West Broadrcay, So. Boston, Mass.

Ieškau Klemento Pakelčio iš Mika- 
liškių sodž., Augusto Kaziulio iš Na
rūnų sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur- 
šėje) ir Juozo Kapičiausbo iš Rygos. 
Ar eeste der grrt. atsffiepkfte Sfeo ad
resu: Kaunas, D. Vilniaus g. Nr. 3į. 
Juos. Bajorui. LITHUANIA.

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

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkins

Laikęs ofisų: 224 E gatv.
Persikėlė į

556 Broadtcay, South Boston.
VALANDOS:

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

$10(100 atlyginimo kas pirmas 
praneš apie STANLEY N. SE- 
DICK, rusas, apie 25 metų ir 
Marijonų Kinčiutę, 14 m. Čia 
yra ir jų paveikslai. 20 d. kovo 
Sediclrišviliojo mano dukterį Į 
teatrų 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.

Persikėlimo Pranešimas
štai geros naujienos dėl skalttyojų šio laikraščio. 

Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrų. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano nania. vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai moksliškų išrengimą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinal ruimin
gas užganėdinlmui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) Širdies, 
Silpnų Plaučių. N e jauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Zebrų, Vočių, Žaizdų. Plaučių, 
Lalėjimo Gerklėje, SkaMulių Pilve, Pučkųf

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

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

ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
: nuo 10 vai. ryte Iki 2 v. p. p.Nedaliomis ir

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
1 Visą darbą gvarantuojame

X M. T, REILLY
Ji

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
ilci 4 vok vaka.

Te). So. Bo«ton 2 7O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
Galima susikalbfti ir litluviitM 

Ofiso valandos:
Ryt na iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 ,

536 Broadway, So. Boston.

Ben Fhene Dicktotan 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St, Pldhdelpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

IH4 w>

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

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

■tame talanilm:
NootlkltpopM. Noo7«lntaH 

R0AUWAT Cot. 8T 80. BOSTON. 
Tai HZ 8 . B.

II
TEINGIAUSIA 

IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų Tai vienatinė lietuviška 
sptleka Bostone Ir Massachu- 
setta valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per 

^K. SIDLAUSKAS, 
i Aptiekoriua ir Savininkag

0BU




