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Atstovybės Prierašas. Pa
skalos apie bolševikų sukili
mą Lietuvoje neparemtos. 
Paskelbtos žinios matomai 
kalbėjo apie bolševikų elgi
mąsi tose Lietuvos dalyse 
kurias bolševikai yra tuom- 
laikinai užėmę ir kuriose jie 
pagal gautas žinias be galo 
žiauriai persekioja ir tero
rizuoja gyventojus.

Liet. Atst. Amerikoje.

KODĖL NESIDE 
RE JO.

SUBATA, RUGPJŪČIO 7 D., 1920.

Rusų armijų vadai buvo su
sitikę su Lenkijos pasiunti
niais. Bet tie pasiuntiniai tu
rėjo jgaliojimus tik karo pa
liaubas padaryti. Rusai atsi
sakė su tokiais pasiuntiniais 
derėtis ir pareikalavo, kad bū
tų atsiųsta delegacija su teisė
mis taikos išlygas priimti. Ru
sai pasiūlė Minske vesti dery
bas. Lenkija pasiuntė sutiki
mą vykti Minskan.

Tuo tarpu, kol nėra sutar
ties pertraukti karą, rusai va
rosi pirmyn.

Pereitą seredą Amerikos Le- 
gacija Varšuvoj paliepė'kraus
tytis visiems amerikonams. 
Apie 100 amerikonų danginu
si linkui Dancigo. Anglijos 
Legacija padarė tą pat ir ang
lai apleidžia Varšavą.

tinkamiausi mėnesiai 
milžiniškam vajui.

Man atrodo, kad nebūtų gal bu

PAĖMĖ LOMŽĄ.
V a r š ava, rugpj. 4- — 

Lomža gulinti 75 mylios į 
šiaurės rytus nuo Varšavos, te
ko rusams. Lenkai pasitraukė 
ir iš Korelio. Lenkai daro at
sispyrimo frontą palei Bug» 
upę.

mis.
Gaila palikt Ameriką. A- 

merika man nebuvo pamotė. 
Kad ir sunkiai dirbau visą lai
kų, bet dolerį kitą galima bu
vo susitaupyti ir visgi laisviau 
pakvėpuoti negu kad būdavo 
Lietuvoje po caro jungu jai e- 
sant.

Ir dabar važiuoju Į Lietuvą, 
bet su LDS. reikalais nema-

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo sekamą oficijalį 
kablegramą nuo Eltos:

Kaunas, August 2, (11:43 
vai. vakare).

Išvažiavo i Rygą, Pabal
ti jos Konferencijon Lietu
vių delegacija kurion įeina 
daktaras Šaulys, pirminin
kas; Konstituantos (Stei
giamojo Seimo) Sekretorius 
Natkevičius; taip-pat narys 
atstovas Rygoje daktaras 
Zaunius. Drauge išvažiavo 
reikalingi įvairių ministeri
jų ekspertai.

Kaunan 
atstovas, 
Umberto, 
pareigas.

Sudiev broliai darbininkai, 
Sudiev seselės darbininkės, 
Sudiev visi draugai LDS.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris paskelbė, jog Vo
kietija iš visų išgalių priešin
sis, jei alijantai manytų ga
benti lenkams kareivius ir a- 
municiją per Vokietiją. Jei 
alijantai veršis, tai Vokietija 
griebsis ginklo.

Bavarijos geležinkelių dar
bininkai nutarė streikuoti, jei 
alijantams būti} leista naudo
tis Vokietijos geležinkeliais.

L o n d o n, rugpj. 4. — 
Anglijos premieras Lloyd 
George kalbėjosi su Rusijos 
atstovais apie Lenkijos reika
lus ir suturėjimą rusų—lenki} 
karo.

(Kunigo F. Kemėšio projektas parengtas New Yorko apielinkiŲ lietuvių 
katalikų darbuotoju 12 konferencijai).

Advokatas

perdrąsi mintis, kad mes, a- ; 
merikiečiai katalikiškai Lietu
vai sudėtume bent pusę milijo- . 
no dolerių. Jei neįstengtume 
to per vieną vajų, tai galėtu
me padalyti į dvi žiemi: šie
met $250.000 ir kitą žiemą vėl 
tiek pat.

Kitas svarbus šios valandos 
reikalas—ir tai jau mūsų vien 
reikalas—tai suorganizavimas 
apšvietos darbo čia Ameriko
je. Tasai darbas irgi neturė
jo nei pieno, nei vadovavimo.)

Laikraštis 
Tageblatt skelbia, kad lenta* 
pliekiasi su rusais jau Varšu
vos lygumose. Lenkai dabar 
gina Chorzelle-Pultusk liniją. 
Jei rusai ją pralauž, tai Lenkų 
armija suburbės už Varšavos 
fortų.

Lenkų vyriausybė su P8- 
sudskiu priešakyje išdūmė “d® 
Krakova”.

Rusai “do Warszawy” 
Pilsudskis su ponais

o važiuoju

jisai pagauna 
kiekvieną žmogų ir išgauna iš 
jo tiek, kiek jisai tiktai gali 
duoti. Pa v. Detroito miesto 
katalikai decezijos seminarijai 
įsteigti sudėjo suviršum pen
kis milijonus dolerių bėgyje 
dviejų savaičių. Bet jie prie 
tų dviejų savaičių ruošėsi išti
sus du mėnesiu.

Mums vajų darant, reikėtų 
atsiminti šie dalykai:—

1) Lai kongrese susirinkę 
skaitlingai mūsų visuomenės 
atstovai užgiria nuoširdžiai 
vajaus reikalingumą,

2) Nuo Pat kongreso bent 
du-trys žmonės — lai dirba 
pienus ir visą priruošiamąjį 
darbą.

3) Reiktų išanksto susirink
ti ir suorganizuoti tūkstančiai 
pasišventusių darbuotojų — 
aukų rinkėjų.

4) Reikėtų per laikraščius, 
įvairiais lapeliais, privatiniais 
laiškais sukelti stiprią opiniją 
vajaus naudai.

5) Taim visam reikės indėti 
daug pinigo, nes tų pinigų ne- 
indėję — neturėsime pasiseki
mo.

6) Visas kolonijas reikėtų 
išdalinti į distriktus ir laiky
ti ne visuose ant syk, bet pa
eiliui, kad geriausieji, rinktie
ji kalbėtojai galėtų aplankyti 
visus distriktus. Distrikte va
jus galėtų tęstis apie savaitę 
— ar dvi — gi visoje Amen-' 
koje — apie du mėnesiu.

Lapkritis ir gruodis — gal

ARTYN VARŠAVOS.
V a r š a v a, rugpj. 5. — 

Rusų armija žygi uodam linko® 
Varšavos padaro apie 6 mylias 
dienoj. Jie, vienok, sulaikyti 
pietuose. Lvovo fronte kažkur 
atmušami. Skelbiama, kad len
kai atsiėmė Brody.

Amerikos lakūnai Kosciuš
kos eskadrone kovoja prieš 
gen. Budenv armiją palei Šė
rėto upę.

F. VI RAKS,
L. D. S. Centro Pirmininkas, išvažiavęs Lietuvon

New Yorlr’as,* k
5 Rugpjūčio, 1920 m.

PRIE VARŠAVOS.
B e r 1 Ln

BĖGA IŠ VARŠAVOS.
Lenkijos didikai ir turtirūn- 

kai. rusams besiartinant bėga 
iš Varšavos, kaip žiurkės ii 
skęstančio laivo. Varšavos gy
ventojuose- kilo baisus išgąs
tis.

nariai,
Sudiev visi artimesni ir to

limesni draugai ir kaimynai.
Sudiev sakau visiems dėlto, 

kad šiandien sėdu į laivą 
plaukti į visų mūsų taip my
limą tėvynę Lietuvą ir atsi
sveikinu su šia laisvės ir ka
pitalizmo šalimi 
pas savo šeimyną.

Neilgai tebuvau Amerikoje, 
atvažiavau vos tik prieš di
džiajam karui prasidedant, 
bet spėjau ištirti ir mainierių 
vargus, nes dirbau čielus me
tus kaipo leiberis, mainieris. 
Toliaus dirbau geležies dirb
tuvėje, medinėje, ir ant far- 
mii.
vėje, medinėje, ir ant farmų.

Dar toliaus dirbau “Darbi
ninke” nekurį laiką kaipo dar
bininkas, kaipo vienas iš re
daktorių, kaipo LDS. literatiš
kos komisijos narys, organiza
cijai tarnauju nuo pat įsistei- 
gimo “Darbininko”. Buvau 
centro raštininku, o galiausia 
ir centro pirmininku bebūda
mas atsisveikinu su tamisto-

pradės važinėti šie:
Kun. kan. Narjauskas — 
Rymo kolegijos reikalams. 
Kun. D-ras Tamošaitis — 
moksleivams.

10) Kun. F. B. Serafinas — 
Šv. Kazimiero seserims.

Be tų čia įšvardytų dar tu
rime žinių ir apie kitus tikrai 
manančius ir žadančius čia at
važiuoti ir aukų parinkti.

Iš tų visų pasišventusių vei
kėjų Lietuvos reikalams — 
mums tikras džiaugsmas, nes 
juk jie mūsų tėvynę kuria ir 
jai garžią ateitį budavoja. Vėl 
gi džiugjna mus nusimanymas, 
kad ir mes galime būti Lietu
vai naudingi jei ne kuo kitu, 
tai nors savo piniginėmis au
komis. Kalbėtojai 
daug gero, gražaus, 
supratimą, gaivina 
Tik štai kame bėda- 
būdas aukų rinkimo, kada kas 
mėnuo į koloniją atsilanko vis 
naujas rinkėjas — turi daug ir 
blogų pusių.

1) Tankus svečių atsilanky
mas į kolonijas nebedaro įspū
džio, nebesutraukia ir nebeuž
griebia minių. Renkasi nedi
delis skaičius, ir vis beveik tų 
pačių žmonių. Pabėgusios mi
nios nebetenka ryšio su tauta.

2) Pėr daug dažnas aukų 
rinkimas susmulkina patį 
šventąjį darbą Tėvynės rėmi
mo. Duodama labai mažos au
kos, imama žiūrėti į tautos rei
kalus, kaipo į mažos svarbos 
dalyką.

3) Ima rodyties net ir susi
erzinimų, ir rūgojimų, kad 
girdi, per tankiai, per daug.

4) To viso pasekmės yra tai, 
kad didelis darbas virsta ma
žu ir kad rezultate pinigų ne 
kas žin kiek susirenka. Kun.

Laukaitis ir kun. Petraitis bu
vo laimingesni: surinko desėt- 
kais tūkstančių. Mokėjo, ir 
dalykas buvo begalo svarbus. 
Kitiems rinkėjams užteko jau 
vos kelių tūkstančių, o kai-ku- 
riems ir kelių šimtelių.

O tuo tarpu tie reikalai taip 
dideli ir svarbūs, kad jie verti 

•'mūsų didžiausių pastangų. Ir 
[jeigu mes galėjome šimtus 
tūkstančių surinkti laisvės 
reikalams, tai gal juo labiau 
mes galėtume sudėti dideles 
aukas Lietuvos krikščioniškos 
kultūros reikalams, kad užtik
rinus tėvynei gražią, sveiką ir 
padorią ateitį. Reikia tuos at
skirus reikalus-reikalėlius su
jungti į vieną didžiausį reika
lą ir parodyti jį išeivijai viso
je svarboje ir didybėje. (Prie 
anų visų išskaitytų reikalų 
reikia dar pridėti gal didžiau
sį iš jų — būtent Lietuvos Ka
talikiškojo Universiteto inkū- 
rimą ir kitą — mums ameri
kiečiams didelį reikalą — lie
tuviškos kolegijos įsteigimą). 
Vietoje daugelio smulkių ąukų 
rinkimo, ar neverčiau būtų pa
tų padarius, kad ir ateinantį 
rudenį, ar žiemą vieną milži
nišką vajų-kampaniją kultū
ros reikalams.

Alės ligšiol tų vajų varyti ge
rai gal ir nemokėjome. Netu
rėdavome nei gero pieno, nei 
sistematinio veikimo. Anasai 
mūsų didysis vajus laisvės rei
kalams 1918-ais metais — bu
vo tai gaivališkas prasiverži
mas tautiečių duosnumo, bet 
darbas nebuvo gerai organi
zuotas.

Kitos tautos labiau yra tuo 
žingsniu įsigudrinusios. Jų 
vajai tęsiasi trumpą laiką, bet 
jie sudaro labai gerus, iki 
smulkmenų apgalvotus pienus, 
jie ilgą laiką ruošiasi ir labai 
gerai prisiruošia. O kada už
eina šturmas

tokiam Ėjo sporadiškai, betvarkiai ir 
silpnai. O darbas begalo svar- 

s ir begalo reikalingas ir ne
atidėliotinas.

Niekas kitas negalės čia to 
darbo sutvarkyti, kaip tik mū
sų Federacija. Ir josios Tapy
ba. ir šių metu kongresas ga
lėtų surasti kelius tam klaus- 
mui išrišti.

Tuodu uždaviniu, mano m»- 
mone, šiuo laiku mūsų visuo
menei yra svarbiausiu ir j*M 
gal reikėtų pastatyti pirmo* 
galvon, Tarybai ir kongres® 
pasvarstyti.

Kun. F. Kemeftt

Kun. Laukaitis — 
vos Rvtarąs šviesti 
Kun. J. Petraitis—našlai
čiams ir kareiviams.
Kun. P. Saurusaitis — 
“šaulei”.
Jėzaus Vaikelių Draugi
jos pasiuntiniai iš Kauno. 
Kun. V. Mironas—ąpšvie- 
tos reikalams.
Kun. Prof. Meškauskas — 
katalikų veikimo centrui.
Kun. A. Vilimas — našlai
čiams ir kareiviams.

Visi tie jau pervažiavo, ar
ba dabar važiuoja. Netrukus 
dar
8)

nau atsiskirti.
Nors ir būdamas už jurių- 

marių dalįsiuosi su jumis min
timis per mūsų organą “Dar
bininką”, kurs visuomet man 
taip buvo artimu. į kurį tiek 
daug ir aš savo silpnų pajėgų, 
energijos ir geriausių nori} su
dėjau.

Sudievu visiems draugams, 
LLS. nariams. Nors aš . išva
žiuoju ir gailėdamas Ameri
kos, bet važiuoju linksmas 
dėlto, kad tikiuosi greitu lai
ku pasimatyti — Lietuvoje su 
savo žmona ir vaikais, kurių 
labai jau išsiilgau... ir kurie 
senai manęs laukia — prašo 
parvažiuoti.

Važiuoju drąsiai, nes palie
ku stipriai stovinčius LDS. ir 
“Darbininko” visus reikalus. 
Turime gerą LDS. centro val
dybą, kuri išves mūsų bran
gios organizacijos reikalus 
taip kaip reikia.

Pirmininko pareigas iki a- 
teinančio seimo perleidau p-lei 

i Marcelei Žukauskaitei seime 
, išrinktajai vice-pirmininkei. 
Jinai su pagelba visos Centro 
Valdybos mūsų organizacijos 
reikalus iki seimo tvarkys, o 
tolimesnį veikimą nustatys ir 
pačią valdybą išrinks ir su
tvarkys viską LDS. seimas, 
prie kurio visi dabar jau taip 
uoliai rengiasi.

Sudiev, gerbiamieji dran
ga1". o priešų aš neturėjau.

Jūsų —
LDS. Centro Pirmininkas

F. VIRAKS.

L o n d o n . — Anglija buvo 
pasiuntus Maskvon notą, rei
kalaujančią sustabdyti ofensy- 
vą prieš Lenkiją. Iš Maskvos 
atsakyta, kad nesustos. Gir
di raudonajai armijai esanti 
pažadėta Varšava ir nesą ga
lima armijos sulaikyti. Be to 
primena, kad kol nėra karo pa
liaubų sutarties, tai rusai tu
rį teisę smaugti Lenkiją ir ne
laukti, kol lenkai atsipeikės, 
atsigriebs ir pagelba ateis.

Anglijos parlamente Lloyd 
George buvo spirtas pasakyti 
ar nepienuoja valdžia karą 
prieš Rusiją. Premieras pri
žadėjo pareiškimą padarytį 
panedėlvje.

Berlino Vossische Zeituig 
skelbia, kad Trancūzų šauliams 
Luxemburge esą įsakyta būti 
gataviems kelionei į Lenkiją.

L o n d o n. — Laikrašti® 
“The Chronicle” skelbia, kad 
Anglija išnaujo užblokavo Ru
siją.

L o n d o n. — Rumunija 
koncentruoja savo kariuome
nę rusų fronte.

Paryžius. — Francijos 
Raudonasis Kryžius, gavo iš 

pažadėjo neleisti gabenti ten" 
kams alijantų pagelbos, 
liau Vokietija teiks Rusijai vi 
šokių reikmenų atstatyti Rusi- 
ją, o Rusija duos Vokietijai 
žalios medžiagos. Rusai paža
dėjo išluoti lenkus iš juostos 
per Prūsus, ir Dancigo ir su
grąžinti juostą ir Dancigą Vo
kietijai. Dar Rusija žadėjo 
•užtarti Vokietiją prieš alijan- 
tus.

(Iš kitos pusės eina gandų, 
būk Anglija žadanti pasamdy
si Vokietiją nublokšti rusus po 
plynių.)

/ — ■

Bolševikų suvažiavimas, lai
komasis Maskvoj, nutarė sta
tyti savo atstovus į parlamen
tus. Bet partijai pareikalavus 
ji® turi pasitraukti.

Kopenhaga, rugpj. 
4. — Kaip privatiškai gautos 
žinios skelbia, tai rusų sovie
tų valdžią sutiko išpildyti Lie
tuvos reikalavimą ir trauktis 
iš Vilniaus. Rusija sutiko su 
išlyga, kad Lietuva leis eva
kuacijai naudotis geležinke
liais vadui Sovietų ketvirto
sios armijos.

Varšava, rugp. 5. — 
Rusų žengimas pirmyn sutu
rėtas palei Bugo upę. Lenkų 
naujoji armija tarp Narevo ir 
Bugo pastūmė brusus atgal iki 
Gardino gubernės rubežiaus.

Palei Prūsų rubežiaus rusų 
kavalerija tebeina pirmyn. 
Čia rusai eina linkui Dancig- 
Mlava-Varšava geležinkelio. 
Nori perkirsti susinešimą tarp 
Varšavos ir Dancigo ir gabe
nimą nuo alijantų amunicijos.

Varšaviečiai verda patrio
tizmu ir visi laikraščiai kly- 
kia, kad jokiu būdu Varšava 
neturi pakliūti į priešo rankas. 
Paskelbta nauja mobilizacija. 
Iš liuoso noro eina frontan net 
14 metų viikai.

Anglijoj parduodama iš Vo
kietijos įgabenti popieriniai 
siūtai. Parsiduoda nuo 46c. 
iki $1.95.

Šių metų IFed. Kongresas 
nusiseks, jeigu jisai įstengs 
pagauti gyvenimo pulsą ir at
spėti tikruosius gyvenimo rei
kalus. Koki ė gi tie tikrieji 
mūsų tautos ‘ gyvenimo reika
lai ?

Lietuvos politikinė laisvė 
baigiama išgauti. Prieš tau
tos akis atsistoja visoje savo 
didybėje kultūros - apšvietos 
reikalai. Bus dabar nemaža ir 
šelpimo darbo, bet tasai dar
bas ir-gi rišis su kultūros dar
bo varymu, nes, sakysime, na
šlaičius ir moksleivius ne tik 
maitinti ir aprėdyti reikės, bet 
reikės jiems ir mokslo suteik
ti.

Kad tie kultūros-apšvietos 
reikalai jau stoja pirmon vie
ton, aišku jau kad ir iš to, kaip 
mūsų Tėvynė sukruto kreiptis 
į savo išeiviją, šaukdamosi pa
gelbos įvairiais kultūros reika
lais.

Štai tik šiais metais jau pa
aiškėję aukų rinkėjai:
D

Paryžių 
visuomenė baisiai susijaudinus 
dėl gandų apie susibičiuliavi
mą Maskvos su Berlinu. Nors 
nėra prirodymų, bet tas nu
manu. Sako, kad prieš rusų 
ofensyvą Berline buvęs rusų 
pasiuntinis Kopp ir jis Mas
kvos valdžios vardu padaręs 
sutartį. Kuomet Rusija 
smaugs Lenkiją, tai Vokietija

yo_ Į koma, kad šimtai kūdikių mi- 
’rė ant rankų motinų bebėgan- 

---------- -į. Toliau rašoma, 
kad kokia ten taika nebūtų 

I padaryta su Rusija, Lenkijoj 
'bus badas ateinančią žiemą. 
Mūšio frontas ir kur kariuo
menės eina nuniokuojamos. 
Gerybės dega ir nyksta. Di
delė dalis javų sunaikinta.



L

NAUJAS SUMANYMAS.

Korespondentas.

je 
ir

EASTON, PA.

Prakalbos.

BINGHAMTON, N. Y.

Didelė nelaimė.

"TBatered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
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Kitoj’ vietoj skaitytojai 
ras gerb. kun. F. Kemešio 
•nmauymą Federacijos sei- 
jmri ir veikimui ateinančią 
žiemą. Garbus veikėjas nu
rodinėja, kad senieji gink- 
fid atšipo, aprūdijo. Rei
kią naujų. Nurodo, kad se
nieji būdai veikimo dėl Lie
tuvos turėtų būti pakeisti 
naujasniais.

Amerikiečių veikimas dėl 
Lietuvos pirmiausia guldosi 
ant aukų rinkimo. Gerb. 
kun. Kemėšis proponuoja 
paskirti laikotarpį visos A- 
ąaerikos lietuvių vajui Lie
tuvos' reikalams. Prisiren
gimas prie vajaus turėtų 
būti ilgas rūpestingas, o 
ppts vajus tebūtų trumpas. 
‘ ’ Siūlomąjį būdą reikėtų iš- 
ban^ta. Tas būdas prakti
kuojamas- tarp amerikonų. 
Valdžios paskolos kampani
jos tęsdavosi po 4 savaites, 
o paskui po tris. Pas mus 
Paskolos kampanija tęsiasi 
nuo kada? Sunku ir pasa
kyti. Jei ir nerokuoti prieš 
Kalėdas L. Prekybos B-vės 
varyta Paskolos kampanija, 
kada buvo užrašyta bonų už 

tai L. Misijos pa
skola vedama jau aštuntas 
menuo.

Išbandykime, ką mes A- 
merfkos lietuviai katalikai 
galime padaryti su geru, il
gu prisirengimu trumpam 
laikui išėję į minias.

Tečiaus turime pabriežti. 
kad viename dalyke nesu
tinkame su gerb. kun. Ke
mešiu. Tai svečių ir kalbė- 
tojų-namiškių besilankyme 
po kolonijas. Girdi:

“Tankus svečių atsilan
kymas į kolonijas nebedaro 
įspūdžio, nebesutraukia, ne
beužgriebia minių. Renka
si nedidelis skaičius ir vis 
beveik tų pačių žmonių”. Ir 
tt.

Svečių-kalbėtojij reikėtų 
kuoffeagiausia. J ei priim
sime siūlomą vajų, tai jų 
tikslas nebūtų pirmoje vie
toje papinigavimas. Toli 
gražu kalbėtojai, o ypač sve- 
oai-kalbėtojai netapo nusi
dėvėjusiu apsireiškimu. Jei 
svečiai-kalbėtojai iš teisy
bės nebedarytų įspūdžio, ne- 
besutrauktų, nebeužgriebtų 
minių, tai kas turėtų būti 
su naminiais kalbėtojais — 
nei su pyragu nesukviestum 
minias į paprastas' prakal
bos. Gi faktas yra, kad 
Snunės eina ir į paprastas 
prakalbas. Neretai žmonės 
kantriai klauso ir tokių 
“spykierių”, kurie eidami 
ant estrados nežino, ką sa
kys, o nulipę, nežino, ką’sa
kė. Pereitos savaitės utar- 
mnke buvo rengiamos pra
kalbos Kelly School salėj 
Cambridge. Prisirinko pil
na didoka salė. Dėl tūlų 
priežasčių nebuvo nei vieno 
kalbėtojo. Ketverge tos pat 
aavaitės buto rengtos pra
kybos Burleigh salėj. Jau 
rodos dėl neseno apvylimo 

rengėjų niekas neturėjo 
ateiti. Tečiaus prisirinko 
pilna salė. Šiuo kartu bū
ro adv. Mileris iš Worcester 
ir vienas So. Bostonietis 
kalbėtojas. Kas bus Cam- 
BridgeTuj, kuomet atsilan
kys ten svečiai nebuvėliai—

Liepos 12 d. Lietuvi} Parapijos 
salėj kalbėjo Vaškas. Labai ge-» 
rai kalbėjo apie Lietuvos padėtį 
ir jos reikalus. Kalba buvo nuo
sekli. Rodė gražią paveikslą iš 
Lietuvos. Tai visiems buvo aiš
ku ir suprantama. Todėl klau
sytojai buvo užganėdinti. Su
pratę Lietuvos reikalus, žmonės 
pirko Laisvės bonus.

Čionykščiai bolševikai kraustosi 
iš savo galvą ir neriasi iš savo 
kailių. Nežino ar su Rusija eiti 
ar su Lenkija. Kada kalbėtojas 
nurodė, kad lenkai išleido daug’ 
pinigą papirkimui pasaulinių laik
raščių, kad jie rašytu už Lenkiją 
ir jos norą pavergti Lietuvą, tai 
vienam lietuviškam bolševikui ne
patiko. Paskui gavęs iš Vaško 
gerą paaiškinimą prisipažino prie 
savo kvailumo.

Per prakalbas gražių panelių ir 
gerų vaikiną choras padainavo 
malonią dainelių, kas susirinku
siems labai patiko.

Reporterius,

Pereitą sąvaitę Petrauskaitės 
parėję iš darbo pasistatė kuopė- 
čas vyšnią skinti, ant nelaimės 
kuopėčioms paslydus puolė Mari
jona nabagė ir nusilaužė ko
ją. Tuojaus pašaukta ligoninės 
vežimas, tuo tarpu nebagė guli 
ligoninėj. Daktarai sako sugys 
Ji yra narė bažnytinio choro, žy
mi daininikė, ir šiaip nenuilstanti 
veikėja kataliką jaunimo tarpe 
Choristai tankiai lanko ją ligon- 
būtyje, laukia pagijant savo drau
gės.

Vileišio atsilankymas
Liepos 24 d. lankėsi čia Lietu

vos Misijos narys Vileišis. Lie
tuvos Laisvės bonų išparduota ne
mažai. Dalyvavo vietinis kleb. 
kun. K. Ambrozaitis. Programe 
dalyvavo ir bažnytinis choras, ku
ris sudainavo keletą gražių daine
lių po vadovyste vargonininko J. 
A. Stelmoko. Žmonių buvo 
daug. Tik mūsą cicilikučiai 
slankiojo polangėms. Tur būt 
Lietuvos šaukianatis balsas jems 
ir neduoda ramybės.

Ir gi piknikas.
Aušros choras surengė pikniką 

rugpiučio 1 d.. Išnešiojo ir ap- 
garsininmus, kurios rėkia, puikią

kuų. Meškauskas, kun. Vili
mas? - ; ,

Gal yra kolonijų, kur iš 
teisybės svečių-kalbėtojų at
silankymas nedaro įspūdžio, 
nebesutraukia, nebeužgrie
bia minių. Bet tokioms ko
lonijoms kaip sykis reikia 
tokių svečių-kalbėtojų, kad 
jas nubudintų, atgaivintų, 
išjudintų. Geras kalbėto
jas yra geriausias liaudies 
budintojas, gaivintojas ir 
judintojas.

Ali j antai matyt taip iš
gelbės Lenkina. kain kad jie 
išgelbėjo Belgiją ir Serbi
ją.

Vokiečiai, matvdami ru
sus pasmaugiant Lenkija, 
tiesia jiems ranką ir dai
nuoja: “Deutschland, Russ- 
land ueber alles”.

Vienas Amerike organi
zuotas bankas žilo, žilo, ka
žin ar jis ir nupliks.

PASIŽYMĖJO LIE
TUVIS. 

Chicagos universiteto “Con- 
vocation’e” vasarinėj laidoj 
yra minimas pasižymėjusia 
moksle lietuvis — Pranas Ši- 
viekis. Jisai sulyg Gamtos 
Mokslų Skyriaus rekomenda
cijos už “evidence of ability 
in research work in Science” 
išrinktas į “Sigma Xi”.

P. Šivickis darbuojasi zoolo
gijoj ir yra ženklų, jog jo var
das toje mokslo šakoje bus žy
miai užrekorduotas.

programą turėsią. Vos priėjus 
pikiniko vietą, pasirodė labai 
keista, žmonės vaikščiojo tarytum 
nusiminę. Nesimatė nei lietuviš
ku žaislą, nei t. p. judėjimo kaip 
kad matosi visados katalikiško 
jaunimo tarpe. Vienu žodžiu sa
kant, viskas atrodo kitaip, kaip 
tarytum graužime sąžinės kožno 
iš mūsą cieilikėlią to viso būrelio. 
Apie 7 vai pasigirdo šaukiamas 
Aušros choras dainuoti. Pradėjo 
rnktis bobelką, niekurios atrodė 
jau pusėtino amžiaus. Buvo ir 
apie pustuzinis vaikėzą. Žiuriu 
“chorvedis” pasilenkė ir pradėjo 
knaibyti čeverykų padus ir be- 
krapštydamas, pradėjo mykauti 
o paskui atsitiesęs paliepė dai
nuoti na ir užtraukė žinoma nu- 
bodus draskantis klyksmas.

Žinama nėra ko geresnio norėt, 
kokia paukšts tokia giesmė.

Nemuno sūnus.

BRIGHTON, MASS.
Dr. J. G. Bandžiaus prelekcija.
Rugpiučio 3 d. š. m. vaiką va

sariniuose kursuose Dr. J. G. Lan
džius darė prelekeijas. Pamoki
nimas vtiką labai buvo įdomus ir 
naudingas, iš jo prelekciją maty
tis, kad vaikai pasinaudos, nes la
bai aiškiai ir suprantamai aiškino. 
Dr. J. G. Landžius yra vienas iš 
geriausiu lietuvių daktarą naujo- 

Anglijoje, nevien gydimu, bet 
darbe visuomenės labui.

V. J. Damašas.

BROOKLYN, N. Y.

Liepos 25 d. š. m. turėjo mūsą 
bolševikai išvažiavimą. Tarpe 
lietuviu bolševiką taip gi dalyva
vo ir kitataučių. Trečią valan
dą prasidėjo bolševikiškas progra
mas. Visu pirmu bolševikas 
pirm. Jukelis prakalbėjo ir visai 
pasisakė, kad nieko nežinąs. 
Daugelis tam pritardami palinga
vo galvas. Toliaus prakalbėjo 
kariasparnis Bimba. Abu gyrė 
narsumą bolševikų ir abu laižėsi 
iš to, kad rusų bolševikams vyks
ta žmonės skersti. Abu parodė 
didelį apetitą ant žmogiško 
kraujo.

CHESTER, PA.

Lankėsi mūsą kolionijoj Vin
cas Vaškas 23 d. liepos su pa
veikslais nesena pargabentais iš 
Lietuvos. Rodė dabartinius val
džios veikėjus ir narsiąją kariuo- 
mesę. Ragindamas visus veikti 
dėl Lietuvos. Ragino, kad nei 
vienas lietuvys neatliktą nepirkęs 
Lietuvos Laisvės Paskolos Boną 
ir kad kožnas išpildytą valstybinę 
pareigą. Tolesniai buvo parda- 
nėjami bonai. Pirko pilnai už
mokėjo ir gavo bonus šios ypatos:

Po $50.00 Juozapina Šepiltaitė, 
Jonas Žemaitis, Pranciškus Jsn- 
kuskas, Ona Blažienė, Pijušas 
Ratkelis, ir Petras Grigaliūnas.

Pajemie ant išmokesčio ir po 
dalį įmokėjo: Tamošius Mičuta, 
Kazimieras Zujus, Justinas Ur
bonas, Kazimieras Gąbulis visi po 
$50.00. Jonas Galvonas ant $100.

Dabar da galite nusipirkti pas 
kasijierią Juozapą Šatką 637 
Morton Avė., Chester, Pa., arba 
pas rašt. Juzapą Kuodį 719 King- 
ston St., ir pas Joną Mikaliuną 
618 E. 8-th St. Chesteriečiai jau 
turi išpirkę už $4.400, ale toli 
gražu nesulig paskirtos kvotos 
$20.000. Tai gerbiamieji sukrus- 
kime, nes jau trumpas laikas.

Stoties rašt. J. Kuodis

RACINE, WIS.

Šiomis dienomis atsilankė į ma
no pastogę nors neprašytas sve
čias, “Naujas Pasaulis” kuris sa
vo pirmame numeryje pasirodė 
labai turiningas, net pasirodė tu
rįs pora karvučių, dėl kurių rei
kalingi buliai

J.

WAUKEGAN, ILL.

A f A

Brangus lietuvys sutiko nelaimę.

Nedėlioj liepos 25 patiko nelaimę 
Vincą Skuldickį. * Jis buvo

DAR

VYČIU SEIMAS!
L DIDŽIAUSIA VISO PASAULIO GABIAUSIŲ VEIKĖJŲ LIETUVIŲ SUSIRINKIMO S 

PRASIDĖS SU ŠV. MIŠIOMIS, 8 VAL. RYTE,

23 d. RUGPJŪČIO, 1920.
Sv. Pranciškaus Bažnyčioje, LAWRENCE, MASS

Seimo Posėdžiai Laikysis POBAžNYTINEJE SVETAINĖJE,

Rugpjūčio 23,24 ir 25

Šis Šv. Pranciškaus Par. Choras Laicrence, Mass. vedamas p. Pauliukaičio pri- 
gelbstint R. Juškai rugp. 24 d. miesto salėje 7:30 vai. vaakre pastatys Kantatą “BRO
LIAI”. *

SEIMO PRAMOGOS
1. IŠDIRBINIŲ PARODA — posėdžių svetainėj rugpj. 21, 2 vai. po pietų.
2. PRIEŠSEIMINIS IŠVAŽIAVIMAS—rugpj. 22, Šv. Pranciškaus Parke 

Methuen, Mass.
3. IŠKALBINGUMO KONTESTAS — rugpj. 23, 24, 25, i. e.- priedas.
4. TEATRAS, “KANTRI ALENA” — Miesto svetainėje, rugpj. 23, vakare 

7:30 vai.
5. KONCERTAS, KANTATA “BROLIAI” — ir-gi miesto svetainėje rug

pjūčio 24, 7:30 vai. vakare.
6. PUOTOS — ir-gi posėdžių svetainėje, rugpj. 25 d.

VYČIŲ MYLĖTOJAI MALONĖKITE
Iškirpti šį apgarsinimą ir viešai jį publikai iškabinti.
Pasiųst parodos išdirbinius Onai Sideravyčiutei, 94 Bradford St.
Prisiųst Kontesto prakalbas-paskaitas — 94 Bradford St.
Programuose žadantieji dalyvauti pasiuskit savo vardus—94 Bradford

5. Atvažiuoti seiman — delegatais svečiais.
6. Koskaitlingiausia atsilankyti į visas Seimo pramogas, į išvažiavimą.

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

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

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

Countv Motorcycle policistas. 
Gaudydama už pergraitą važiavi- 

Jo mašina susikūlė su ma- 
Po 

ligo- 

pus-

mą.
šina Dr. Frey iš Chicagos. 
nelaimėj buvo nugabentas 
ninėn ir netrukus ten mrė. 
Jis buvo jaunas čia gimęs,
antrą metą vedęs. Buvo geras 
katalikas. Prigulėjo prie lietu
višką ir amerakonišką dr-ją. Pri
gulėjo prie Columbo Vyčių. Vy
čiai ėmėsi jo laidojimo. Grabo- 
riumi buvo lietuvys Petrošiunas. 
Dr. Frey buvo išteisintas. Li
goninėj pirmas dalykas, ką mir
tinai sužeistas lietuvys padarė 
buvo paprašyti rožančius ir pa
šaukti kunigą. Jis tarnavo A- 
merikos laivine. Tai Amerikos 
Legiono eskadronas dalyvavo lai

dotuvėse ir atidavė militarę pa
garbą. Didžiausios minios lietu
vių ir amerikonų dalyvavo laido
tuvėse. Kun. Kloris, lietuvių 
Šv. Baltramiejaus parapijos kleb. 
pamokslą sakė lietuviškai ir ang
liškai. Laidotuvės buvo liepos 
28 dieną.

Reporterius.

WORCESTER, MASS.

Rugpiučio 3 d. buvo , Tautos 
Fondo skyriaus mėnėsins susirin
kimas. Buvo išduodami rapor
tai. Pirm. gerb. kun. J. Čaplikas 
pranešė, kad nuo praeitos gegu
žinės gryno pelno likę $115.00. 
Tai reiškia, kad buvo geros paak
inės. Nes tik ar pirmutinė drau
gija Worcesteryje, kurie tiek pel- 

nijo nuo gegužinės. .Toliaus bu
vo renkami delegatai ir duodami 
įnešimai į Seimą. J. Vaitkus ir 
Landžius. Abu geri ir sumanin
gi žmonės. Bet da ir daugiaus 
kurie važiuos savo lėšomis.

Tautos Fondo sk. susirnkimai 
yra vedami labai rimtai ir tvar
kiai. Reikėtų, kad daugiau na
rių atsilankytų.

Karesp.

L. Vyčių Conn apskričio susi- 
rinkims įvyks 22 rugpiučio, 1:30 
vi po pietą Šv. ^Juozapo parapi
jos mokyklos kambariuose 49 
Congress Avė., Waterbury, Conn.

Gerbiamos kuopos malonįsite 
prisiųsti kuodaugiausia atstovų,

šiame susirinkime manome turėti 
dar iš daugiau kuopų atstovų tai 
yra Bridgeporto ir New Haven. 
Šitas susivažiavimas gal bus svar
biausias iš visų, nes Seimas pra
sidės 25 rugpiučio taigi mums 
kaip tik ir bus geriausi proga 
duoti įnešimus į seimų ir per tą 
trumpą laiką nepamiršime, ką 
nutarsim, nes mes pradėjome pa
miršti savo tarimus r priedermes 
kokias apsiimame atlikti.

Apskr. pirm. B. P. Gauronskis.

pujnNnujA.
Jau vėl leista išduoti paspor

tus išpildant tam tikras blan
kas, kaip kad buvo pirmiaus. 
Todėl nuo dabar ir nepaliečiai 
galės vėl išvažiuoti

J. Bartašius.
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negali būti! Suvienytos vadovą 
jiegos, naujo gyvenimo reikalavi
mus tvers, ves, platins ir rėdis!

Štai skaitau apgarsinta Ameri-

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visą Kitą Banką, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

Ant Padėlią ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti?

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Karmų ir Lotų.
• Važiuojantiems į Lietuvų išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvų per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

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

Pirmutinis iš Visą Bostono ir Naujosios Anglijos Banką

ATEIKITE CENTRAUN BENDRAM LIETUVIŲ 
BANKAM IR GAUSITE!

priaugančią. Tvėrėsi 
šeimynos. Kilo jau ki- 
didesni letuvio svetimoj 
reikalavimai. Vaikams

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramckj Detroit, Mich.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ KU
NIGŲ SUVAŽIAVIMO 28 IR 29 
LIEPOS FORT PITT VTEŠBU- 
TYJ, PITTSBURGE, PA.

Lietuvos ilgą metą politikinė, 
ekonominė dr tautinė priespauda 
šimtus tūkstančius lietuvią šeimy
ną sugriovė. Tėvai apleido sa
vo vaikus, jaunomenė savo gimdy
tojus išsiskleidvdami po įvairias 
Europos šalis., Ameriką ir Kana
dą. Jie ieškojo to, kas kiekvie
nai-tautai, šeimynai ir pavieniam 
žmogui nepakeičiamu yra. Al
suoti savo tautinės liuosybės oru. 
Kalbėti tėvučią ir seselią kalba, 
išreikšti savo tikybinius ir tauti
nius jausmus žodžiais jam pa
čiam taip kaip jo papročiai, būdas 
ir gerovė amžiais nustatė. Tver
ti savo būtį ir jį gerinti kaip viso 
krašto, atskirą šeimyną ir pavie- 
nią žmoniij gerovei reikalinga. 
Spraudėsi lietuviai ne pavieniai, 
bet būriai per Lietuvos rubežius 
ir sklvdo svetimą tautą tarpe be 
jokios globos ir jiems tinkamos 
paramos. Plati Amerikos šalis 
apkabina savo glėbin visus musą 
brolius lietuvius, kurie tik ją pa
siekė. Daugybė Amerikos tautą 
su savo įvairiais tikėjimas ir pa
pročiais vargino lietuvio ir kata
liko sielą. Letuvys, kaip pakly
dusi avelėj kvaišo to įvairumo 
mišinyj. Išblaškytą lietuvią a- 
velią ėjo ieškoti, rinkti į būrelius 
dvasios ir doros vadovai ir it 
skruzdės šapelis po šapelio Ame
rikos lietuviai katalikai pasistatė 
savo kataliką maldos namus ir 
esantys apie juos spietės Ameri
kos arba atvykstanti lietuviai. 
Išsiblaškę po Amerikos miestus 
lietuviai, turėjo tik vienintelę 
vietą bažnyčią, netik savo gry
niems dvasios reikalams, bet ir vi
siems kitiems reikalams. Kaip 
kad dabar suvadinus per savo su
tiktos šventadienyj bažnyčioj 
draugiją ir kitus lietuvius. Ar
ba pašalpa varge, nelaimėj Lietu
vią kataliką dygte dygo Ameri
kos miestuose. Lietuviai grynos 
ir nekaltos dar širdies katalikai, 
ką tik atvykę iš tėvynės Lietuvos 
dėjo paskutinius savo skatikus, 
kad tik sutverti tą nepergalimą 
nei piktos dvasios nei žmonią 
blogos valios vienatą — bažnyčią. 
Pirmieji lietuvio kataliko dvasios 
ir medžiaginiai reikalai gausiai 
buvo pasotinti ją pačią sutverto
se parapijose. Bet laikui slen
kant augo skaitlius lietuvią jauni- 
kaičią ir mergaičią arba iš Lietu
vos atvykstančią arba čia pat A- 
merikoj 
naujos 
tokie ir 
žemėj 
pradinės mokyklos, pabaigus mo
kyklas jaunuomenės darbininką 
būreliai arba tolesni lietuvio juo
do darbininko sunaus keliai į vi- 
dutinią ar augštąjį mokslą. Dar
bininką savyšelpos visokios kasos, 
taupymo draugijos, Lietuvai pa
galba ir Lietuvos neprigulmybės 
klausimas. Į tuos visus naujus 
brolią lietuvią reikalavimus sten
gėsi atsakyti savo naują darbą ir 
vadovyste ją pačią seniai jau su
tvertą vietą vadai. Jie netik 
kiekvienas atskirai dirbo sulig sa
vo išgalės, laiko ir sumanymo, bet 
tarėsi vienas su kitu susirinkda
mi į didesnius būrelius. Pasku
tinius gi kelis metus pasaulinė 
perversme ir lietuvią tarpe atsi
radusiu supuvėliu doroj ir kata
likybėj, vertė lietuvią kataliką 
kunigus Amerikoje iškelti visiems 
kartu ir drąsiai Kristaus vėliavą, 
ir šaukti sau pavesto nekaltos a- 
velės teisybės kelin.

Visi Amerikos lietuviai kunigai 
svarstė tą pačią mintį netik die
nomis, bet ir valandomis. Matė 
kylantį kas kart daugiaus lietu
vią puvėsį, kvaišintą naujo am
žiaus juodą debesią garuose. 
Stovėjo prieš lietuvį kunigą vaiz
das: lietuviai užaugę pas savo 

dingą, dorą ir nekaltos širdies 
tėvučių Lietuvoje, suaugę papro
čiai, kalba ir būdą su visa lietu
vią tauta, nematydami jokio ne
padorumo nei tikybą įvarybią 
pas savąją, nuvyksta į Ameriką 
ir Čia, atsidūrę tarp tiek tautą,, 
tiek visokio būdo, doros, tikybą 
paproeią žmonią, kvaišta ir 
krikštą. Tas lietuvys arba lietu
vaitė tvirtabūdžiai ištyla, sugilę

K.

P 0;Štai skaitau apgarsinta Amen- jgj 
kos lietuvią kataliką kunigą sei- @ 
mą Pittsburge ir vykstu. Pasku- 
tinią dieną valandos pripildė ma
no širdį troškuliu; pasimatyti su 
broliais kunigais, pasikaibėti pa
sitarti išgirsti daug, nutarti su vi
są jėgą įtemptą rimtumu ir links
mai, linksmai išsiskirstyti prie 
darbo.

a 
Š 
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Liepos 28 d., 10 vai. ryta Pitts- 
burgo viešbūtyj Fort Pitt didelio- 
je salėje lietuvią katalikus kuni
gus Pittsburgo diocezijos Vysku
pas Regis Canevin. Tai augštas 
apdžiūvęs žmogus, žilais avižė- 

i šiais plaukais, rinitu maloinu ir 
didelio proto veidą. Šalę jo sto
vi kun. V. Slavinas ir kun Urbo- 
nas, Seimo rengėjai. Kalba at
eik Dvasia Švenčiausia. Seimą, 
atidaro vyskupas savo ilgoka kal
ba nurodydams lietuvią kunigą 
pasėdžią bendrą dvasios ir doros 
užduotis. Apipėšia lietuvio sun
ką padėjimą po Rusą valdžia. 
Lietuvių nekaltos jaunoumenės 
pavoją Amerikos mišinyj. Džiau
gės Vyskupas š lietuvią kunigą 
veiklumo ir linki laimingai tverti 
prakilnu darbą ir išeina.

Kunigas Urbonas, Du Bois kle
bonas Amerikos R. K. Kunigu 
Sąjungos pirmininkas gražia lie
tuvią kalba, nors tarpe kunigą 
tik Amerikoje apima bendrais 
bruožais Kunigą Visuotino Seimo 
tikslą ir prašo išrinkti pirmininką 
su sekretorią Seimą vesti. Kelią 
miliutą laike Seimo vedėjai išrin
kti. Klebonas Urbonas vienbal
siai kviečiamas užimti taip atsa- 
komingą ir garbinigą visuotino 
Seimo pirmininko vietą. Skaito
ma dienotvarkė. Apsikeitus ke
lią kalbėtoji} nuomonėmis seimo 
darbą tvarka nustato. Perstato
mi svečiai kun Meškauskas, Kau
no Seminarijos profesorius ir dva
siškas tėvelis ir kun A. Vilimas. 
Svečiai sveikina Visuotiną Kuni
gą Seimą. Pirmasis Lietuvos 
Kataliką Centro, o antrasis savo 
asmeniu vardu. Pradedama Sei
mo darbas. Kalba įvairiuose 
klausimuose įvairi kalbėtojai. 
Trumpos aiškios prityrusią ir gal
vojančią žmonią kalbos žavėte ža- 
vėja klausytojus.

Visi jie beveik vartoja gryniau
sią letuvią kalbą. Vien tik lie
tuvią alfabeto paskutinės raidės 
lietuviško laikraščio redaktorius 
neprisilaiko kalbos grynumo ir 
švelnią išsireiškimą. Bet bend
ras rimtas Seimo ūpas neša jį sa
vo srioves sukuryj lik kokį šiau
dinį šapelį, kuris apsisuks apsisu
kęs pavartys pavartęs, nugriuna 
į bedugnę ir vėl srioves išmesta 
virš vandenio burbulą išsitiesę 
plauki nei keno nepastebėtas vers
mės nesulaikomame spaudulyj.

Kiek buvo pakeltą klausimą, 
kurie buvo taip svarbus ir kartą 
taip švelnus, kad rodos bijota ir 
pradėti juos gvildenti. Bet Sei
mo nariai gyviausią reikalą perim
ti vienas po kito aiškino, ieško 
priežaščią ir priemonią tokiam 
bei šiokiam gyvenimo iškeltam 
klausimui sutvarkyti, pataisyti 
arba tverti. Visą susirinkusią 
buvo bendras obalsis: dirbkime 
mes patys, kur nepajiegiame, tai 
kviesime jaunesnius pagalbon. 
Vienybė galybė.

Jeigu koks nors svetimtautis 
būtą išbuvęs visą dvieją dieną 
Seimo posėdžiuose, tai nenorėda
mas pasakytu: štai tas tautos 
sūnus, kuris tveria ir tvers, o ne 
griaus.

Aš jaučiu taip gi negalėjusią 
lietuvią brolią kunigą atvykti į 
Seimą degančią širdgėlą, kaip jie 
visą Seimo posėdžią laiką buvo 
bendromis mintimis surišti, kaip 
jie norėjo patys asmeniškai daly
vauti, kalbėti ir tverti, Seime. 
Nuveikti Seimo darbai yra stip
riausiu visos Amerikos lietuvią 
kataliką pamatas. Tolimesnis 
tvėrimas visą bendra minčią lie
tuvią kataliką, tai yra mūrai į 
kurį sutiš visos piktos valios už
manytos pastangos-griovikės.
Paskutinė valandėlė, bendro dar
bo milžiniški vaisiai išspaudė pa
sitenkinimo šiepsianą ir pasidi
džiavimo jausmą ant visą Seimo 
narią veido. Paskutinis žvilks- 
nis viens į kitą kalbėjo: su Dievu, 
eikime dirbt.

rS

randasi geras užsiėmimas prie ABELNO DARBO mūsų 
moderniškoje dirbtuvėje.

* GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
GERA UŽMOKESTIS

NUOLATINIS UŽSIĖMIMAS
Ateik ir teiraukis

T

Bendrove ii

Jau Galutinai Nustatė
Tikrus Kelius, Kuriais

siunčia Pinigus

T

ir Kitas Šalis
i
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PIRMUTINIS 
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Seniausias Lietuviškas

Užf'GOS NAMAS
ARBA HOTELIS

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes, ant visų linijų j Lietuvų ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus I visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 

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

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

GEO. J. BARTAŠIUS, ^w»^street’

Atstatymo
----------------------------------------------a.------------------

LITHUANIAN DEVELOP
MENT CORPORATION

Į Paliusuotas Nuo Lenkų 
Vietas, Prūsų Lietuvą

Sulyg Pigiausio Dienos 
Kurso =

Lietuvos Atstatymo Bendrovė dastato kotrumpiausiu lai
ku pinigus, per savo Skyrių. Kaune į kiekvieną Lietuvos 
paštą, iš kur išmokama tiesiog priėmėjui į rankas grynais 
pinigais, o ne čekiais.

WALTER M. LOWNEY COMPANY,
486 HANOVER STREET, BOSTON, MASS.

VAIKĮĮ TEATRAI”
I ir n dalis.

Tik ką išėjo iš spaudos dvi naudingos teatra
liškos knygutės. Kiekvienoje telpa po 3 pamokinan
čius vaikams veikaliukus. Knygutė 32 pusi, ir par
siduoda po 20 centą.

Užsakymus siųskite tuojaus šiuo adresu:
1

S J
244 W- Broadway,

LIETUVIAI! AR JOS JAU ŽINOTE?
Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTI

LITHUANIAN
DEVELOPMENT

CORPORATION

9

i.

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė Gvarantuoja

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Skyrius Kaune turi val
džios leidimą atlikinėti visus bankinius reikalus ir todėl 
su pinigų išmokėjimu nėra daugiau jokių kliūčų.

------O0O00------

Letuvos Atstatymo Bendrovė atjieško dalis, likusius tur
tus žuvusiųjų ar mirusių giminaičių, padaro pirkimo ak
tus, įgaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

Ei 
£ si 
s

■I i

CENTRALIS BENDRAS LETUVIĮI BANKAS,
32-34 CROSS ST.,



I DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

ŠEIMIS BOSTONE.
Tarnas Šeimis, “The Lithua

nian Booster” redaktorius at
vyko Bostonan apsigyventi. 
Dirbs “Darbininke”.

ŽINOKITE.
Laikraščių iš Lietuvos atei

na veik kasdien. Šiomis die
nomis atėjo švieži numeriai 
“Laisvės”, “Vienybės” ir 
“Kariškių žodžio”. Vietiniai 
ateikite pasipirkti, o kiti išsi
rašykite.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
(Rašytas P. Varakuliui So.

Boston, 'Mass.)
\ Apie Biržus dvarų žemė išmie- 
mota po 10 dešimtinių, po 8 ir 12. 
Ačtrava dvaras Parovejos ir 
daug aplinkinių išmeruota dvarų 
žemė. Vieni , -sako, kad tiems 
bus duodama žemė, katrie tarnau
ja kariuomenėj. Kiti sako, kad 
visiems dalins. Dabar geriau gy
venti, kaip kad buvo prie vokie
čių, kad pamatydavo žmogus vo
kietį, tai kaip velnio bijodavo. 
Brangumas neapsakytas. Bebatų 
pora 1000 rub., moteriški čevery
kai 600 rub., naginių pora 100 r. 
Apygeris arklys 20.000 rub., ge
ležies svaras supuvusios 
ir tos negalima gauti.

Rusiški pinigai niekam 
o Lietuviškų mažai tėra.
viskas vienas rublis atstoja Ru
siškus penkis rublius. Su Rusiš
kais pinigas nieko negalima 
pirkti.

PABRANGS ANGLIS.
Dėl pabrangimo pervežimo 

prekių geležinkeliais Suv. Val
stijų žmonės turės užmokėti 
per metus už anglis $75 milijo
nus daugiau, negu ligšioL

MAUDOSI KASDIEN.
Anglijos lordas Astor skel

bia, jog dabar Anglijoj esu 
1.000.000 žmonių, kurie kas
dien maudosi. Prieš 20 metų 
tokių buvę tik 10.000. Angli
jos sveikatžiniai varo agitaci
jų už tankų maudymąsi.

10 rub.

neverti 
Lietų

Dayton, Ohio. — Bradford 
geležinkelių centras šito mies
to, išdegė. Nuostolių už apie 
$1.000.000.

(Paskelbimas) 
MIEGOSI RAMIAI. REIKALAVIMAI.

ABIEM UŽTEKS
So Bostoniečiams Cambridgeie- 

čiams, Brightonečiams ateinančią 
nedėlią yra proga vykti į du geru 
pikniku. —Į L. D. S. Naujos Ang
lijos kuopų apskričio Montelloj, 
ir Katalikų Vienybės Mattapane. 
Visi važiuokite, kur kam patinka- 
miau. Katalikų Vienybės pikni
ke dalyvaus gerb. kun. Urbonavi
čius, kun Juškaitis ir kiti veikėjai. 
L. D. S. Apskričio piknike daly
vaus kun. Švagždis, Jonas Karo
sas ir k. Šioje apygardoje lie
tuvių tiek yra, kad abi pramogos 
gali turėti minių minias.

PAKVIETIMAS.
Dalyvaus Karosas

D. S. Naujos Anglijos

nu-

kuo-

jų.
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SUSIRNKIMAS
Utarinke 5 d. rugpiučio A. 

R. K. A. Moksleivių Seimo, 
turėjo savo mėnesinį susirinkimą,
kurin atsilankė apie 20 narių 
prijaučiančių moksleiviams. Su
sirinkimas buvo atidarytas per 
pirm. A. Kohanskiutė 8 vai vak-

Buvo nutarta turėti privatinį 
išvažiavimą 15 d. rugp. ir jeigu 
būtų galima, tai susivienyti su 
Katalikų Vienybe ir turėti viešą 
išvažiavimą 8 d. rugpiučio.

Buvo išrinkta delegatai į ap
skričio suvažiavimą ir į Seimą.

Susirinkimas buvo uždarytas 10 
vai. vakare.

Bostono žibuoklė. 
____  ■ - ... JI__ .

NAUDOKITĖS
Dabar, kuomet atsirado visokių 

šviežesnių vaisių, tai vaikeliai jų 
perdaug ragavę dažnai turi bė
dos su viduriais. Šituose atsiti
kimuose ar kitokiose vaikų ne
galėse neturtingieji gali turėti 
gerą daktarišką patarimą dykai 
Dr. Landžius utamiko ir 
ketvergo rytais bedniems teikia 
daktarišką pagelbą dykai. Jo 
ofisas “Darbininko” name 366 
W. Broadwav, ant antrų lubų na
mo priešakyje.

L.
pų apskritys rengia antrą vasaros 
didžiulę pramogą ant tyro oro. 
Bus rugpiučio-8 d. ant Kveracie- 
jaus ūkės, 503 Cary Hill St. 
Montello, Mass. Prasidės 10 vai. 
iš ryto ir trauksis iki vėlumos. 
Išvažiavimas rengiamas su dideliu 
rūpestingumu ir uolumu. Atsi
lankiusieji bus patenkinti. Tik 
mieli broliai darbininkai ir mie
los sesės darbininkės, teikitės di
džiausiais būriais suvažiuoti iš vi
sų apielinkių. .. Puikų programą 
išpildys Naujos Anglijos lietuvių 
chorai...... Kalbės jūsų mėgiamas
kalbėtojas JONAS KAROSAS, 
atvykęs iš New Yorko. Bus vi
sokių žaislų. Vieta graži, pato
gi žaidimams.
lietuvių benas per ištisą dieną ir 
per kiaurą vakarą. Tokios pra
mogos, kokia rengiama ateinančią 
nedėlią Montelloj, nėra buvę vi
soj Amerikoj, Bus išrėdyti Vil
nius, Kaunas ir Suvalkai. Mon- 
teliečiai ir kitų artimųjų kolioni- 
jų lietuviai dieną naktį dirba dėl 
šios pramogos. . .Vieta visiems 
lengva rasti — nuo lietuvių šv. 
Roko bažnyčios tik galiukas eiti.

Suplaukite iš visur, visų kolio- 
nijų ir susiliekite į vieną milži
nišką, banguojančią, besilinksmi
nančią minių minią.

RENGIMO KOMISIJA.

Pareiškimas

New Yorke per pirmuosius 
7 mėnesius š. m. papildyta 52 
žmogžudysčių. Per tas žmog
žudystes 16-koj nepadaryta a- 
reštų.

New Yorke prasidėjo Ko
lumbo Vyčių seimas. Išnešė 
rezoliucijų, pripažįstančių tei
sę Airijai būti laisvai ir nepri- 
gulmingai.

LAIKRAŠTIS 
“PREKYBA”.

Jau trečias numeris išėjo 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
leidžiamo laikraščio “Preky
ba”. Pastarajame numeryje 
surašyta kas siuntė baksus su 
dovanomis saviškiams Lietu
voje ir kas jas ten priėmė. To 
laikraščio galima gauti Bend
rovės ofise 414 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Miegas tai pasilsys, kuriame 
nervų sistema atgauna savo 
spėkas išaikvotas budėjimo 
valandose. Bemigės naktys tai 
aršiausia kankynė, ypač vasa
rų. Laimė, kad nepaisant 
kaip būtų blogai diena praleis
ta, gali žmogus nors naktį ge
rai išsimiegoti, jei imsi Trine- 
rio Amerikinį Eliksirų iš Kar
taus Vyno eidamas gulti. Tas 

švaistas išvalo žarnas, sustabdo 
gazų susiformavimų, padeda 
suvirškinti, ir kuomet išryto 
keliesi, jautiesi pilnas energi
jos. Bet būk įsitikinęs, kad 
perki tikrus vaistus! Mūsų 
vardas “Triner American E- 
lixir of Bitter Wine — Horke 
Vino”, tapo užregistruotas 
Suvienytų Valstijų patentų 
office, Washingtone, D. C., 
sausio 2 d., 1906 m., arba su- 
viršum keturiolikų metų atgal, 
ir ta gyduolė tapo įvesta pre- 
kyvietėn trisdešimts metų at
gal. Šiandien ji aip pat užima 
pirmų vietų kaip ir pirmose 
savo dienose, ir reikalauk bū
tinai Trinerio! Gausi pas sa
vo vaistininkų arba vaistų 
pardavėjų taipgi ir kitas Tri
nerio gyduoles, jis mielai pa
aiškins Tau apie jas. Joseph 
Triner Company, 1333-45 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAI IR
'Reikalingas Partneris

į krutančių paveikslų teatrų. Kas no
rėtų įstoti J minėtų biznį, užklauskite 
“Darbininko" Administracijoj M. S. W,

ir

PARSIDUODA
Kostumeriška Siuvėjo 

Dirbtuvė.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais

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

J. Aleksa,
14 MiHbury St., . Worcester, Mass.

PARSIDUODA
Naujas setas rakandų — penki daik
tai ir karpetas. Setas skurinis, mažai 
vartotas. Priežastis pardavimo — sa
vininkas važiuoja į Lietuvų. Galima 
matyti by kada.

A. A. BUKOTA,
97 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
dėl 4-rių kambarių rakandai visai nau
ji. Galima imti kartu su kambariais. 
Kambariai naujai ištaisyti, renda ne
brangi. Savininkas išvažiuoja. Gali
ma matyti 5 vai. vakare.

W. VOBULAS,
43 6-th Street, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

Įdėjęs $20. nupirksi trijų šei
mynų namų So. Bostone, 

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

ANT PARDAVIMO
VALGYKLA.

Kreipkitės šiuo adresu:
97 MEDFORD STREET, 

SOMERVILLE, MASS.

ŠEIMYNINKĖMS.
šiomis dienomis gavome keletą de- 

sėtkų egzempliorių knygų “Gaminimas 
. (Valgių”. Parsiduoda stipriais drobės

G-nez Montello, apdarais po $1.75; popiero apdarais
po $1.25.

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu:

“Darbininkas”, 
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

I 
I

LIETUVIU AVALŲ 
FABRIKĄ

EXTRA! EXTRA!
Mes atidarėme švarių barbernę(bar- 

zdaskutyklų) kur galite nusikirpti 
plaukus tik už 35c. puikiai ir greitai. 
Kviečiame atsilankyti.

D. MAŽEIKA,
112 Green St, kampas Pond St 

IVorcester, Mass.

So.

Vie-
bus

PARSIDUODA STUDIJA
Biznis gerai Išdirbta, Lietuvi)} ir 

lenkų apgyventoje prie bažnyčios vie
toje. Fotografas gali gerai daryti biz
nį vien tik iš ateivių. Gali pirkti ir 
nefotografs. Tok] apsiimu išmokinti. 
Atsišaukite 1 “Darbininko” Adm. ofisų, 
V. S, 244 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Paieškau dėdės Domininko Pakal
niškio ir Antano Daukašo. Turiu svar
bių žinių iš Lietuvos. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu: —

JONAS PAKALNIŠKIS, 
426 Shepherd Avė., Brooklyn, N. Y,

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

laiškas -iš Lietuvos nuo moti-

618 W.
ONA JODDIENoe, 

Short St., Collinsville, III.
Paieškau pusbrolių Pranciškaus ir 

Adoliaus Norkevičių ir jų daugiaus 
brolių. Girdėjau kad Amerike, bet 
nežinau kur. Pranciškus rodos gyve
no Boston, Mass. o Adolius Brooklyn, 
N. Y. Iš Lietuvos Vilniaus gub, Tra
kų pav, Butrimonių vai, Aičiunų kai
mo. Kas apie juos žinote arba patys, 
meldžiu atsišaukti laišku šiuo adre
su:

PRANAS PETUKAUSKAS, 
Esu LDS. narys 

277 Willbur St,_______Scranton, Pa. I

. TeL So. Boston 2488į

DR. J. G. LANDŽIUS į
SEYMOUR

LIETUVIS !
Gydytojas ir Chirurgas. ;

1
Į
!
! 
I
!
!
!
!
!
!
!

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų.

Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 
šlapumų ir tt savo labo

ratorijoj.
Sutelkia patarimus laiškais kitur 

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

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

nuo 9—11
2— 4
7— 9

iš ryto 
po plet 
vakare.

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

Priftnimo vai.-.
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Altegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub. Rietaviš
kio parap, Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančių jį 
atsišaukt. Turiu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St,______ So. Boston. Mass,

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

FRANCIŠKUS SMITH,
98 W. 3-rd St, So. Boston, Mass.

1
F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadscay, So. Boston, Mass.

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

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

Šiuomi pareiškiu visiem L. D. S. 
nariams ir “Darbininko” skaity
tojams, kad nuo 15 d. rugpiučio 
pasitraukiu iš užimamos Admi
nistracijoje vietos. Nuo tos die
nos jokios atsakomybės neimu. 
Ant toliau pildyti man uždėtą pa
reigą nepajėgiu. Beto L. D. S. 
keletas kuopų bereikalingai skun
dos sudarė manyje tokią mintį, 
kad gal daug sveikiau bus man ir 
organizacijai įvykus šitai permai
nai. Dabar negavę laikraščio 
arba netilpo korespondencija, ar 
laiškas iš Lietuvos prie kurių 
nieko bendro neturėjau, ar apgar
sinimas ir be niekur nieko, neat- 
sižiurint į pasiteisinimą kelia 
skandalą susirinkimuose ir viską 
suverčia ant vienos ypatos Admi
nistratoriaus.

Kadangi man, kaip ir kitiems 
L. D. S. nariams rūpi mūsų orga
nizacijos gerovė, tai aš nenoriu, 
kad mano ypata kenktų jos bujo- 
jimui ir nenoriu, kad bent vienas 
narys būtų nepatenkintas ir delei 
to nustotu veikęs mūs brangios 
organizacijos labui.

Rezignaciją iš Administratoria 
vietos padaviau L. D. S. Centro
valdybai laikytame susirinkime 1 komitetams tariu širdingą ačių. 
liepos 19, 1920, ką ir priėmė. Linkėdama Dievo palaimos pa-

silikuSiems Amerike visiems ge
ros širdies žmonėms sakan sudiev.

K. Antanavičienė.

PIKNIKAS.
Smagiausioj vietoj.

Rugpiučio 8 d. Katalikų 
nybė rengia pikniką, kuris
FELSWAY HILL, Mattapan, 
Mass. Pradžia 10 vai. ryte.

Prie mūs prisideda ir Mokslei
vių vietinė 17 kuopa.

Šis piknikas yr vienas iš sma
giausiu, nes yra rengiamas begalo 
gražioj vietoj. Ant augšto žalio 
kalno, aplink apaugusio augštais 
lapuotais medžiais, kur kiekvie
nas galės ramiai pauksnyj pakvė
puoti tyru oru. O nuo to kalno 
galėsite matyt kuone pusė Mass. 
valstijos. Bus įvairių valgiij ir 
gėrmų. Įžangos nėra.

Kelrodys: Iš Bostono ir Camb
ridge, važiuoti gatvekariais, nuo 
Forest Ilills paimti karą Milton 
River St. ir išlipti ant Standard 
St. prie pat ligonbūčio.

Trokais arba automobiliais, rei
kia važiuoti Massachusetts Avė. 
po tam Blue Hill Avė, ir po kai
riai Morton St.

Europiniu miltelių nuo prakai
tavimo ir dvokimo kojų. Var
tojant tuos miltelius užtikrinam, 
kad kojos išgys ir prakaitavimas 
nedvoks kaina 25 c. Atsiųski 
25 c, o mes prisiųsim užtektinai 
kad išgydyt kojas. Reikalaujam 
agentų. C. Adams 720 E. Gi- 
rard Avė, Philiadelphia, Pa.

it 
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Atidaro savo krautuvę 
Bostone, subatoj 31 d. liepos 
ant 2 po piet. Kol kas bus tik 
vyrų čeverykai, į mėnesį laiko 
turės taipgi moterų ir vaikų.

Yra tai aštunta krautuvė, 
kurių “Progress” atidaro 
“ Progresą ” išdirba puikiau
sius čsverykus, ir pirkėjai 
gaus kiekvienų porų inuo1 $2 
iki $3 pigiau iš fabrikos krau
tuvės, kaip pirkdami kitur.

So. Bostono “Progress 
krautuvė bus po numeriu

377 BROADWAY

ANT PARDAVIMO 
Bučernė ir Grosemė. 

sykiu su namu. Elektro šviesa įvesta, 
visos mašinos ir reikalingi daiktai prie 
bučernės. Labai geroje vietoje — tarp 
lietuvių ir lenkų.’ Gerai įdirbta vieta. 
Kas myli tų darbų butų labai gera pro
ga įgyti. Priežastis pardavimo — sa
vininkas eina į kitų biznį. Kas norė
tų pirkti lai kreipias šiuo adresu: 

PR. HODELIS,
2714 E. Madison St, Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA
Bekernė, krautuvė, arklys ir veži

mas. Biznis labai gerai eina. Prie
žastis pardavimo, važiuoju į Lietuvų. 
Kas norėtų pirkti, kreipktės į 

A. SABAITIS,
23 Bellvue Avė., Montello, Mass.

f PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanno- 

ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

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

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

Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Versiackas, 

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pibmininkas — M. žarkauskas, 

128 Bovven St., So. Bosten, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius, 

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

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

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

550 Medford St, Charlestown, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių vai. po pietų po num. 198 
Hanover St, Boston, Mass.

I

Priešais So. Boston
Savings Bank.

ANCHOR LINE

S. S. GALABRIA
Išplauks

RUGPJŪČIO 17 D., 1920

Į HAMBURGĄ IR DANZIGĄ
3-ČIOS KLIASOS 

KAINA

HAMBURGU - $120.00
DANZIG'Ą - - - $135.00
PLIUS $5.00 KARĖS TAKSŲ

Kreipkitės prie vietos a- 
gentų savo mieste arba prie 
artimųjų.

Ant pardavimo
Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 

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

ANT PARDAVIMO 
krutančių paveikslų teatras. Dailiai 
įtaisytas apgyventoje lietuvių koloni
joj. Parsiduoda delei svarbių priežas
čių. 'Klauskite “Darbininko Adm. M. 
G. W.

PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. TVOBULAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

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.

VIEŠA PADĖKA.
Aš Kastancija Antanavičienė 

apleizdma, 8 d. rugpiučio Ameri
kos šalį, tūrių ištarti visiems ma
no šelpėjams ačių, ypatingai toms 
draugijoms, kuros paaukavo dęl 
mano kelionės į Lietuvą būtent: 
Šv. Jono Evangelisto dr-ja $25, 
Šv. Kazimiero dr-ja (senoji) $20, 
Šv. Petro ir Povilo draugija $25, 
Sūnų ir Dukterų po globa M. Švč.

Sal- 
Mo-

$25, Keistučio dr-ja $23, 
džiausios Širdies V. J. $8, 
terų Susivienijimo $5.

Viršminėtų draugijų nariams ir

Iki Seimo pildysiu Sekretoriaus 
pareigą, taip kaip L. D. S. Seimas 
ir Centro valdyba pageidauja

L. D. S. kuopų atstovams bū
siančiame Seime išduosiu raportą 
platesnį jeigu to atstovai norės.

Jūsų
A E. Kneižis.

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”. r*<uy*»wj 16

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Iikmininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Vicz-Pirmininkas — Jonas Galinta,

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

277 Silver St, So. l'oston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston. Masą. 
Kastebius — Andrius Naudžlunas,

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

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

Saldžiausios širdies Vtešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

PravrNnvzAS — A. Kmltas,
284 5-Ji St, So. Boston, Mass, 

Vicz-Pizmtninkas — J. Kavoliuna*,
68 Gold St, So. Boston. Mass. 

Psotokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadvviy, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Slm. Allkonls,
140 Bowen St. So. Boston, Mass. 

KAsrrarus — S. Cižlus,
877 Broadway, So. Boston, Mass.

Masšat.k k — F. Lukošeriflus, 
' 403 7-th 8t, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 8:00 vai. po pietą 
Ar. Petro Bažnytinėj salėj ant 6-tos 
gatvės, So. Bostone. Masa

Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motinų apie 70 metų 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St., Easton, Pa.
----------------------------------------- .. —

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

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

Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. AL V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

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

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

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

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

Ieškau sunaus Antano šėtkauska. 
Prieš karą gyveno Amerike. Buvo jū
reivis (matrosas). Plaukinėjo po vi
sas mares. Gal jo nėra gyvo. Tai jo 
paties arba žinančių apie jo likimą 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Ur
šulė šetkauskienė. Rokiškio apskr.. 
Pandėlio valšč., Kaliomicsčio k. LITH
UANIA.

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

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbų reikalą. Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė. Naciunų sodč.. Seredčious 
valšč., Vilkijos pašt: LITHUANIA.

Persikėlimo Pranešimas
Pasekmės Rokuo- 

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

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentčklt neatidėlio- 
kit, ateikit pas mane 
šiandien ir pradėkit 
greitai unt kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovį į savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo il
giai kinius, nerviškos 
skuros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

Į

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, sn 
Iriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. EHLLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Tel So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima vniiaiini ir lieiueistiai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bei! Phone Dickinson 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas, 
Ofiso Valandas,

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

Nedėliotais iki 4 ao pietų. V

štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, prieSais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus. negu pir
ma. Mano nauja vlata leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką lšrengimą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdinimni mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpną Nervų, Drebėjimo (plakimo) širdies. 
Silpnų Plaučių, Nejausimus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Daivos Skaudėjimo. Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Zebrų, Vočių, žaizdų. Plaučių, 
Lašėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųf

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

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines ir Liglaikines Ligas kaip Kraujo, Skuros ~ 
arba Nervy Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarną 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimą, Pasvalglmą, 
Pučkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDŽLIOK, BET TEIRAUKIS MANĖS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietą 

ir nuo 6 iW 8 vai. vakare.
Nedėliemis ir šventėmis: nuo 10 vai. ryte iki 2 v. p. p.

DR. MORONEY,
0

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

Mano Titrengimas 

susideda S vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek
mes.

I

Dr. Pattl J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Prieštara ▼■tandoet
NuoS Iki 8 popiet. Nuo 7 Ik!. -ikare 

8W W ROADWAT Cor. ST 80. BOSTON. 
TolSOS 8. B.

7 tk!. n
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TEINGIAUSIA į 
IR GERIAUSIA

LIETUVI4KA i

APTIEKA.I
Sutaisau receptus su didžiau- 3 

sis atida, nežiūrint, ar tie re- 4 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- I 
kterą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone Ir Massachu-)# 
setta valstijoj. Gyduclią galit & 
gaut, kokios tik pasaulyj yra > 
vartojamos. Galit reikalaut per > 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- jk 

PreV SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 9

226 Broadvay, kamp. C St„ 4 
South Boston, Mass.

Tel. A Borton 21014 ir 21013 I




