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RUGPJŪ

TAVO,

Australijos arcivyskupas 
Mannix, plaukęs laivu Baltic 
Airijon, buvo ant jūrės anglų 
valdžios pasiuntinių suimtas ir 
kitu laivu nugabentas ant An
glijos kranto. Iš ten arcivys- 
kūpas nuvyko Londonan. Lon
done jį apipylė telegramos su 
užuojauta iš visų pusių.

SIŲSKITE knųgų ir lai
kraščių į Lietuvą taviš
kiai kuodaugi^. Si»-

VARŠAVĄ PATRULIUOJA 
MOTERYS.

SUBATA, RUGPJŪČIO 14 D., 1920.

latvių Telegrafo agentūra 
i§ Rygos skelbia, kad latvių 
rusų taikos konferencijoj pri
eita prie susipratimo visuose 
klausimuose ir taikos sutartis 
bus pasirašyta.

Londono Times skelbia, kad 
latvių rusų taikos sutartis pa
sirašyta seredoj.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Prie visų lenkų bėdų prisi
dėjo dar kruvinoji, kuri armi
joj labai prasiplatino. Tūks
tančiai lenkų kareivių ja apsir
go-

Varšava, rugpj. 11. — Žmo
nių noras bėgti iš Varšavos ne
apsakomas. Visi vieškeliai pil
ni pabėgėlių. Traukiniai, ei
nantieji iŠ Varšavos kupiniau- 
si. Netik kad vagonai grūste 
prisigrūdę, bet taip-gi prisi
grūdę platformos, ant viršaus 
vagonų ir kitur kur tik pri
kibti gali. \ •'

Ketverge tapo suareštuotas 
finansinis raganius Ponzi. Pri
sipažino neturįs finansinės 
paslapties. Prisipažino nega
lįs išmokėti šėrininkams. Sko
lingas $7.000.000, o turįs apie 
$4.000.006. Per 8 mėnesius 
buvo jam įplaukę $15.000.000.

Lenkų bankas — Hanover 
Trust Co., kurs buvo susirišęs 
su Ponzi turėjo Mass. valsti
jos pinigų $125.000. Dabar tas 
lenkų bankas valdžios uždary
tas."

GIRTYBE PASIDVIGU 
BINO.

Federacijos 
Vakare Fe- 
pirmas po-

London, rugpj. 10. — Lie
tuviškuose rateliuose pasta
rieji sovietų valdžios nusilei
dimai nelaikomi už tikrus. Po 
teisybei sakoma, kad Rusijos 
sovietų valdžia taikos sutarčių 
laikysis tik tol, kol Rusijai to 
reikės. Esanti slapta sutartis 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Su
tartyje esąs punktas reikalau
jąs netik panaikinimo lenkų 
juostos į Dancigą, bet taip-gi 
pasmaugimo visų parubežinių 
tautų.

Lietuva stengiasi,, ant kiek 
galima, pasistatyti pozicijon, 
kad užlaikyti neprigulmybę. 
Dėlto Britanijos buvo prašyta 
parduoti amunicijos ir 20.000 
šautuvų.

Nors aiškus užtikrinimas bu
vo duotas, kad Lietuvos vy
riausybė tą naudos" tik gyni- 
muisi prieš užpuolimą, bet 
Anglija atsisakė parduoti.

Britanijos užsienio reikalų 
ofiso augštas valdininkas bu
vo Lietuvoje ir plačiai tyrinė
jo šalį. Prisižiūrėjęs, kaip lie
tuviai yra nusistatę link bol
ševizmo ir bolševikų, dabar jis 
grįžta Anglijon ir žinoma per
statys savo valdžiai lietuvių 
pajėgimą ir pagatavumą gin
tis nuo bolševikų.
(Iš Christian Science Monitor)

NEPARDUODA LIETUVAI 
GINKLŲ.

Pradedant ir užbaigiant Fede
racijos Kongresą, Waterbury, Ct., 
bus laikomi Federacijos Tarybos 
posėdžiai, į kurios šiuomi turime 
garbės kveisti pribūti visus Fedę- 
racijos Tarybos narius, rinktus 
centraliniij organizacijų seimuose 
ir skirtus Federacijos skyrių bu
vusių “Katalikų Vienybių” ko- 
lionijose. Federacijos Taryba 
savo posėdžiuose, arba teisingiau 
išsireiškus, pusmetiniame suvažia
vime turės nustatyti Federacijos 
kongresui paduotų apsvarstymui 
reikalų eilę ir tvarką, o tap-gi 
pareikšti savo nuomonę kiekvienu 
Federacijos Kkongrese keliamu 
klausimu. Federacijos Kongre
sui užsibaigus, Federacijos Ta
ryba turės patiesti naujus pie
nus Federacijos kongreso padary
tiems tarimams įvykinti ir apskri
tai visos lietuvių krikščioniškos 
akcijos čia Amerikoje ir Lietuvo
je sustiprinimui.

Todėl labai svarbu yra, kad 
visi Federacijos Tarybos nariai 
pribūtų į Federacijos Tarybos po
sėdžius, rengiamus rugpiučio 30 d. 
ir mgsėjo 4 d., š. m., Waterbury, 
Conn., Šv. Juozapo parapijos mo
kyklos kambarinėse, 46 Congress 
Avė.

Federacijos Tarybos Sekre- 
torijatas.

Nuo rugpj. 11 d. Varšavą 
pradėjo patruliuoti moterys. 
Saugoja viešuosius namus ir 
atlikinėja kitur policistų pa
reigas. Vyrai-policistai pa
siųsti frontam Kitose vietose 
stovi seniai ir vaikai, kad pa- 
liuosavus vyrus dėl fronto. 
Varšavos kardinolas Kakovs- 
ki išleido proklemaciją, kur 
ragina vyrus ir moteris prie 
gynimo Varšavos. Ragina vy
rus stoti iš liuoso noro armi- 
jon, o neįgalintieji privalų ei
ti trenČių kasti. Moteris ragi
na prie visuomeniškų darbų. 
Kunigai ir vienuoliai atsidavė 
sostinės gynimui.

Paryžius, rugpj. 11.—Fran- 
cijos valdžia pripažino rusų 
gen. Wrangelį, kurs pietinėj 
Rusijoj kariauja prieš bolševi
kus. Netrukus Francija pasiųs 
Sebastopolin savo delegatų.

James M. Keyes 
Advokatas

Lietuvos laikraščiai . pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti M Dar
bininke” ‘

DIEVO KŪNO PROCESIJA (1920) LAISVĖS 
ALĖJOJ KAUNE.

Apatinis paveikslas vaizduoja procesijos iškilmes prie 
gulos bažnyčios (buvusio soboro).

Bostone seredoj tapo užda
ryta Hanover Trust Co., ku
rios prezidentu buvo lenkas 
Climielinski. Direktoriais bu
vo-ir italų. Tas bankas buvo 
susirišęs su garsiuoju finansi
niu raganium Ponzi. Hanover 
Trust Co. buvo norėjus grei
tai pralobti, piyko jo Šerus ir. 
prisiėmė jį į direktorius.Dabar 
jau kelinta savaitė, kai vals
tijos komisijonieriai tyrinėja 
Ponzi’o finansines operacijas, 
priėjo ir prie to lenkų-italų 
banko, kurs buvo su finansiniu 
raganium Ponzi susirišęs.

Jau kelinta savaitė, kai A- 
merikos dienraščiai, o ypač 
Bostono, ilgiausius straipsnius 
pyškina apie Ponzi. Nešūka
vo tiek nei apie kaizerį, kiek 
apie Ponzi. Nedėjo didesnių 
antgalvių karo metu, kaip da
bar kad deda apie Ponzi. Lai
kraščiai nei iš. tolo tiek nerašo 
apie lenkų-rusų karą, nei apie 
tariamą pavojų visam pasau
liui nuo bolševikų, nei apie 
prezidentinius rinkimus tiek 
nerašo, kiek apie raganių Pon
zi. Bet gal ir verta tiek ra
šyti. Nors Amerika nuo seno 
garsi progomis pralobti ir čia 
yra didžiausi pasaulių milijo
nieriai su didžiausiais gabu
mais pralobti, bet nei vienas 
nepadarė to, ką italas Ponzi. 
Jis siūlė ir mokėjo savo šėri- 
ninkams 50 nuoš. kas 45 die
nas. Reiškia per 90 dienų su
grįžta visi pinigai ir paskui 
eina pinigai uždyką, kaip iš 
gausybės rago.

Pilnos paslapties savo pini
ginių operacijų Ponzi neskel
bė, bet sakė susekęs būdą da- 

1 ryti pelningiausias pinigines 
’ operacijas dėl pinigų kurso 

skirtumo ir puolimo.
Ponzi yra aukavęs $100.000 

italų prieglaudai. Tarp saviš
kių ir kitokių lengvatikių tu
rėjo didžiausią pasitikėjimą. 
Po 45 dienų jis išmokėdavo 
šėrininkams 50 nuoš. Apsvai
gę tokiu pelnu lengvatikiai 
pirkdavo jo šėrų vis už dau- 

1 giau. Pagalios valdžia įsiki- 
1 šo ir daro galą jo “raganiš- 
’ kofns” operacijoms.

LENKŲ ATSIŠAUKIMAS.

Lenkijos vyriausybė išleido 
visam pasauliui atsišaukimą. 
Girdi jei Lenkija pulsianti, tai 
tas būsią ne vien dėl galinges
nės spėkos, bet ir dėl neat- 
bojimo pasaulio, kurs save va
dina demokratišku ir laisvę 
mylinčiu, čirdi ar to pasaulio 
sąžinė gali žiūrėti į piktadary
bes, kurios bus * papildytos 
palei Vislą buvusių Nikalojaus 
generolų. Girdi Už tas pikta
darybes papildytas palei Vislą 
laikysią atsakomybėje pasau
lio tautas. Girdi, jei jų laisvė 
Šiandie žus, tai ryt kitų tautų 
laisvė bus pavojuj.

Per 1919 metus Anglijoj bu
vo suareštuota už girtybę 
dvigubai daugiau, negu 1918 
m. Tas esą dėlto, kad žmonės 
dabar mažiau save valdo, tu
ri pinigų ir liuoso laiko.

ra iki šių meti} pabaigos įteik
ti tokius pareiškimus delei sa
vo pilietybės ir užsimokėti po 
5 dolerius nuo asmens arba nuo 
šeimynos.
_ Visi kiti Lietuvos piliečiai 
gali gauti iš Lietuvos Atsto
vybės kad ir tuoj, kam reikia 
užsienio pasus, bet privalo pa
duoti Lietuvos Atstovybei tam 
tikros formos pareiškimą, ku
rį jie gali akyvaizdoje nors 
vieno liudininko patvirtinti 
pas by kokį notarą, kursai y- 
ra žinomas Atstovybei, kaip 
užsiregistravęs prie jos, arba 
tą pareiškimą gali paliudyti, ir 
darbuojančiosios Lietuvos val
stybės naudai įstaigos kaip e- 
samos dabar Lietuvos Laisvės 
Paskolos stotįs, centrai ir ky- 
riai esamųjų Fondų, būtent T. 
Fondo, Neprigulmybės Fondo 
ir pagaliaus kaip susitvers, 
Valstybinio Amerikos Lietu? 
vii) Fondo ir jo skyrių valdy
bos. Žinoma, būtų galima 
duoti ta teisė paliudijimai ir į- 
vairioms kitoms įstaigoms ar 
draugijoms, bet apsistota tik 
ant šių įstaigų, kad neapsun
kinus darbo pačiai Lietuvos 
Atstovybei, kuri jog privalo 
žinoti, ar tikrai tokia įstaiga 
yra ir kokie jos išrinktieji at
stovai. Be to šios įstaigos ga
li pilnai padengti visas esamą
sias tarpe Amerikos Lietuvių, 
sroves.

Pasai bus išduodami vie
niems metams, sulig neoficia- 
Jio Amerikos Valdžios patari
mo, kad mokesnį už pasus su
vienodinus, reikės mokėti už 
išduodamus pasus po 10 dole
rių. Šių pasų Lietuvos Atsto
vybė, kaip savųjų, nebevizuo- 
ja ir jokio mokesnio už visą 
mokėti nereikės. Jeigu kaa 
važiuos Lietuvon per kitas ko
kias valstybes, tai turės pas 
atstovus ar Konsulus tų Val
stybių pasą užvizuoti.

Visokie kiti nurodymai de
lei pasų išgavimo yra paduo
dami ant tam tikrų Lietuvos 
Atstovybės blanku kurias pa
rūpina Lietuvos Atstovybė ir 
kurias bus galima gauti Lietu
vos Atstovybėj ir pas asmenis 
ar įstaigas, kurios užsiima pa
sų išrūpinimų.

Visais pasų reikalais prašo
ma visados kreiptis tiktai prie 
Lietuvos Atstovybės Ameriko
je (Representative of Lithua- 
nia in America, 703 — 15th St, 
Washington, D. C.)

Delei pargabenimo giminių 
iš Lietuvos ir apskritai atke- 
liavimo iš Lietuvos ikišiol A- 
merikos Valdžia dar nėra išlei
dusi taisyklių. Reikia su tuo- 
mi dar palaukti.

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.

Rugpjūčio 9 dieną pagaliau 
Lietuvos Atstovybė yra gavus 
Amerikos valdžios padavady- 
jimus delei išgavimo pąsų. 
Šios bendros taisyklės palie
čia įvairias valstybes, kurios 
su Amerikos valdžia yra ar tai 
ant karo padėties, ar yra jai 
neprielankios arba pagaliaus 
tokios, kaip Lietuva, Latvija, 
Estonija ir Ukraina, kurios 
nėra Amerikos valdžios pripa
žintos nepriklausomomis, bet 
kurių “neoficialūs atstovai ar 
kokie komitetai” čion yra ir 
tas valstybes reprezentuoja. 
Tokiu būdu ir Lietuvos Atsto
vybei Amerikoj, kaipo neofi
cialiai čion esančiai, duota tei
sė išdavinėti savo oficialiai 
dar nepripažintos Lietuvos 
Respublikos piliečiams užsie
nio pasai. Gerai kad jau tiek 
yra leista. Amerikos Lietu
viai, kurie yra patapę Ameri
kos' piliečiais, tūres gauti, 
kaip gaudavo ir pirmiaus, už
sienio pasus nuo Amerikos 
valdžias tik su tuomi skirtu
mu, jog dabar už pasą mokės 
ne vieną dolerį, bet dešimts 
dolerių. Žinoma, kaip ir visi 
kitų valstybių piliečiai, jeigu 
jie važiuoja Lietuvon, tai tu
rės gauti vizą .iš Lietuvos Ats
tovybės Amerikoje. Už tą vi
zą, kaip pirmiaus priseis mo
kėti po 5 dolerius ir padavinė
ti Lietuvos Atstovybei tam 
tikras prašymas su fotografi
ja delei tokio paso užvizavimo. 
Tie Amerikos Lietuviai, kurie 
yra išsiėmę pirmąsias Ameri
kos pilietybės popieras ir yra 
išsižadėję ir Rusijos ir visų ki
tų valstybių, gorėdami gauti 
iš Lietuvos Atstovybės pasą, 
privalo iš pradžios pasisakyti, 
ar jie nori likti Lietuvos Res
publikos piliečiais. Už tokį pa
reiškimą, kursai tur būt pa
duotas dviejuose ekzemplio- 
riuose, reikės užsimokėti pen
ki doleriai. Vienas iš tokių pa
reiškimų apie prigulėjimą prie 
Lietuvos pilietybės turės būti 
siunčiamas Lietuvos Valdžios 
žinion. Be to ir visi tie Lie
tuviai, kurie yra atkeliavę A- 
merikon iki 1905 metų pra
džios ir nors ir nėra išsiėmę A- 
merikos pilietybės popieras, 
privalo panaujinti savo pilie
tybę, tai yra užreikšti jog jte 
yra ir nor pasilikti Lietuvos 
Respublikos piliečiais sulig 
tam tikro Lietuvos Valdžios 
paliepimo apie pilietybę. Ir 
šie visi, nors jie ir nesirengtų 
keliauti Lietuvon, kviečiami y-

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

if subatomis. 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežvj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway, 

South. Boston,' Mass.

Dorpate finų ir rusų delega
cijos padarė karo pertraukimo 
sutartis ir dabar eis taikos de
rybos.
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suma-

MISIJOS MARŠRUTAS

N. A. Apskrido Vai-

L. D. S. NAMAS.

“Auš- 
Brita-

P. Žadeikis.
24 d., 7:30 vak. West-

J. Vileišis.
24 d., 7:30 vak. Rock-

P. Žadeikis.

DARBININKAS 
(The Worker)

B LlTHVJJnAN TK-WXEZXT PAPEB. 

FUblished every Tuesday, Thursday, 
Bi Saturday by St. Joseph’b Ltth- 
wnA5 R.-C. Association of Labos.

aiškiai, taip ir svietiškiai susispies 
į tą Lawrence laike 8-jo Vyčių 
Seimą tos didžiausios jaunimo 
pramogos!

Nepamirškite, nepamirškite sa-

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

under the Act of March 3, 1879” 
kAeeeptance for mallling at special rate 
lt poetage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 

1918”.

v •

Jau šiandien LDS. žinoma 
ne tik Ąmeri 
voje. Pi 
ščioniškai idėja* 
nariai ir prieteliai, su 
vo sunkiai uždi

! L D. S. REIKALAI

SUBSCRIPTION RATES:
............................................... $4.00 
and suburbs.......................$5.00
countries yearly...............$5.00

PAKLAUSĖ RUSŲ 
LIBERALŲ.

Suv. Valstijų valstybinis de
partamentas (Statė Depart- 
ment) išleido notų už nedali
namų Rusijų. Ji taps iš antro 
galo garsi. Tai tautų pavergi
mo dokumentas, aiškus atšau
kimas tų gražių obalsių, kurie 
taip gausiai iš Washingtono 
pylėsi karo metu. Nesenas lai- 
kas, visi juos atmena.

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė yra griežčiu nusistačiu
si prieš Rusijos sovietų vy
riausybę, negu bįje kokia ki
ta šalis. Tuo tarpu toji vy
riausybė kaip išrodo vis labiau 
įsigali. Vis tvirtėja. Kuome 
lenkai pradėjo prieš Rusijų o- 
fensyvą, kuomet jie užėmė gar
sų Kievų tai rusuose užsiplie- 
kė tautinis jausmas. Bolševi
kiška valdžia tų sunaudojo ir 
ėmė šaukti cariškus oficierius 
ir generolus vadovauti raudo
nąja! armijai kare prieš len
kus. Tie skubiai atsiliepę, 

i Gen. Brusildv, gen. Kuropat-
> kin ir kiti vadovauja rusų da- 

Į kartinei armijai.
Rusų liberališki veikėjai už

sieniuose iš vienos pusės yra 
nusistatę prieš bolševikus, o iš 
kitos prieš atskilimų tautų bu- 

f vusių po Rusija. Toje linkmėje
varė propagandą. Visai nese- 

L nai redaktorius laikraščio
“The Struggling Russia” 

J Sack pakartojo savo srovės
. nusistatymų. Girdi tegu Ame

rika ir alijantai paskelbia esu 
rusų tautos prieteliais, bolše
vikų neprieteliais ir tegu pa- 

l skelbia stoju už nedalinamų
•Rusijų išskiriant Lenkijų ir 
Mnlandijų, tai girdi rusai nu- 

į Tersių sovietų valdžių.
L Suv. Valstijų vyriausybė pa

skelbė tokį nusistatymų link 
Rusijos, kokio norėjo rusų li- 

I kfcraali.

L. D. S. BŪSIANČIAM SEI
MUI KUOPŲ IR APSKRI

ČIŲ ĮNEŠIMAI.
L. D. S. 40 kp. Easton, Pa.
1) Kad organe “Darbinin

ke” būtų daugiau straipsnių 
ir žinių apie darbininkų reika- 
us, o komažiausia politiškų.

2) Kad korespondencijos bū
tų talpinamos ir netrumpina
mos L. D. S. nariams.

3) Kad L. D. S. knygyne bū
tų daugiau moksliškų ir dar
bininkiškų knygų, kad LDS. 
nariams nereikėtų ieškoti ki
tuose knygynuose.

4) Kad ant LDS. ženklelių 
būtų Lietuvos vėliavos spal
vos.

5) Kad bent du sykių ant 
metų būtų daromi maršrutai 
agitacijai už L. D. S.

6) Kad LDS. Centras rūpin
tųsi įkurti kooperatyviškas 
krautuves po lietuvių koloni
jas kur randasi kuopos ir kad 
LDS. name būtų daugmeninė 
(wholesale) krautuvė.

LDS. 40 kp. valdyba: 
Pirm. K. S. Balsis, 
Fin. Rašt. A. J. Vasiliauskas.

L. D. S. Naujosios Anglijos 
Apskričio.

1) Kad LDS. sutartų rengti 
prakalbų maršrutų visoje A- 
merikoje.

2) Kad LDS. apskričių pir
mininkai turėtų teisę dalyvau
ti LDS. Centro Valdybos posė
džiuose.

LDS. 
dyba:

DAR NEATSIŽADA 
DVARŲ.

Lenkija jau visai prismaug
ta, o jos dvarininkai, matyt, 
dar neatsižada dvarų. Premie- 
ras Witos vienoje proklemaci- 
joje paskelbė, jog kareiviai 
"Bežemiai kare su rusais pasižy- 

l -- Mėję gausių žemės. Reiškia 
dar ne visi kareiviai, o tik pa
sižymėjusieji. Lietuvoje visi 
kariškiai gauna žemės. Jau 

1 ano senai jiems žemės duoda
ma. Yra Lietuvoje tokių, ku- 

[ rie sako, kad negana beže
miams ir kariškiams duoti že- 

. mes. Girdi, kaip jis pradės 
L ant jos gyventi, jei neturi pi-

Lietuva labiausia dėlto išsi- 
I kad išanksto pažadėta

Itežemiams ir kariškiams že- 
( občs, o Lenkija susmuko la

ši Mausią dėlto, kad ponai ne- 
■orrejo dvarų atsižadėti. Ga- 

/ Ema daleisti kad lenkų kariuo- 
į menė niekur neatsilaikė prieš 
| tokus dėl disciplinos ir tvar- 
| tos stokos. Bet didžiausia 

lenkų nepasisekimo priežastis 
yra tai dėlto, kad lenkų ka- 

I lešviai nenori ginti ponų dva- 
■ rą. Jeigut jiems būt reikėję 
I jpnti savo bent bakūžės sama- 
I notas, tai jų ūpas būt buvęs kį- 
| - tekis ir karas būt kitaip ėjęs. 
[Lietuvos kariškiai kitaip, 

lenkai kovėsi, su tais

Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. A. J. Navickas, 
Kas. M. Abračinskas.

L. D. S. Conn Apskritys 
ineša:

1) Kad būtų išduodama at
skaita iš Centro kas trys mė
nesiai per organų.

2) Kad pakeliant mokestį už 
organų būtų paskelbta organe 
ir kad būtų leista kuopoms nu
balsuoti ir balsavimo rezulta
tų paskelbti organe.

3) Kad Lietuvos Darbininkų 
Federacijos Centro adresas bū
tų skelbiamas organe “Darbi
ninke”.

4) Kad LDS. nuosavame na
me būtų įsteigta daugmeninė 
(wholesale) krautuvė valgo
mų daiktų, drabužių ar kitko.

5) Kad LDS. išleistų dau
giau gerų moksliškų ir darbi
ninkiškų knygų.

Šie penki reikalavimai yra 
centro valdybai. Sekanti įne
šimai į seimų:

1) Kad būtų permainyta L. 
D. S. ženklelių spalvos sulyg 
Lietuvos vėliavos spalvų.

2) Kad organe ‘‘Darbinin
ke” būtų daugiau talpinama 
kuopoms ir apskričiams straip
snių ir kuomet atsikreipiama 
su bent kokiais reikalais į vi
sus klausimus turi būti tinka
mai paaiškinta arba atsakyta.

3) Kad LDS. Centre būtų 
geriau kuopų'ir apskričių rei
kalai sutvarkomi ir ant parei
kalavimo būtų išpildomi. O 
jeigu reikalinga, tai kad būtų 
antras ^raštininkas centre.

4) Kad būtų du skyriai 
Streikierių Fondo: a) kad bū
tų taip kaip yra ir b) kad bū
tų nustatyta tam tikra mokes
tis ir kad laike streiko galėtų 
gauti tinkamų pagalbų.

LDS. Conn. Apskričio Val
dyba?

Bostone, vertės $32.000 už $21,- 
000.

Per tą laikų beveik visas pir
mąsias paskolas išmokėjo, o 
daugelis atsižadėjo.

Šiandiena LDS. turtas žy
miai pakilo. Tas pats namas 
pardavus atneštų gana daug 
pelno.

LDS. narių skaičius per tuos 
penkius metus ir-gi žymiai iš- 
go ir daug naujų narių prisi
rašė. Iš tų naujų narių ne vi
si turėjo progų prisidėti prie 
išauginimo LDS. Tai-gi da
bar geriausia proga prisidėti, 
perkant LDS. namo bonus.

Nors čia ne mūsų tėvyškė ir 
gal ne vienas pasakys, “kam 
aš čia pirksiu namus, gyriaus 
Lietuvoje”. Taip, geriaus 
Lietuvoje, bet ar visi išvažiuos 
į Lietuvą. Juk šiandien mato
me, kad daugelis turi savo 
nuosavybes, gyvena su šeimy
nomis ir nė nemano grįžti į 
tėvynę. Negi leisime toms šei
mynoms paskęsti svetimtaučių 
bangose. Ne, mes turime pa
sirūpinti kad pasilikę išliktų 
gerais tėvynainiais ir kad pri
augančioji karta išaugtų lietu
viškoje dvasioje. Tų atsieksi
me tupėdami gerų stiprių spau
dų — laikraščius. Turint nuo
savų namą, bus galima kur 
kas geriaus įrengti spaustuvę 
ir knygyną iš ko bus didesnė 
nauda visiems.

Šiandiena LDS. išaugimas 
džiugina ne vienų krikščionį 
darbininkų O, kaip bus sma
gu kiekvienam matyti ar klau
syti kad LDS. namas pilnai iš
mokėtas LDS. narių pinigais 
ir ant jo uždėtas parašas: “L. 
D. S. NAMAS”. Parvažiavęs 
į savo koloniją pasakosi apie 
LDS. organizaciją ir jos puikų 
gyvavimų

Tad-gi man būnant LDS. 
Centro vice-pirmininke ir žiū
rint į LDS. augimą, norisi pa
raginti kiekvieną brolį ir sesu
tę prisidėti nors su viena ply
tele perkant LDS. namo bonų 

LDS. iš mūsų neparšo aukos 
bet paskolos ir už tų paskolų 
moka 5 nuošimtį.

M. ŽUKAUSKAITĖ, 
LDS. Centro

Vice-Pirmininkė.

Pirm. P. J. Totoraitis, 
RaŠt. B. Matulevičiukė.

t Įrldetu-

LIETUVIAI TOLIMUOSE 
RYTUOSE.

Karui prasidėjus, lietuviai tapo 
išblaškyti po visas pasaulio šalis. 
Atsidūrę lietuviai šaltajam Sibire 
ir Manžurijoj, išsiilgę brangios 
tėvynės vargsta neturėdami jo
kios vilties graitu laiku sugrįžti 
tėvynėn. Karas sunaikina Lie
tuvos gyventojus ir jų turtą. 
Taip-gi ir čia rusų savitarpinė ka
rė palietė ir lietuvius. O lietu
viai vis-gi nesnaudė, nesėdėjo su-'Boną už $50.

BALTIMORE, MD.
LDS 30 kp. laikys prieš Šeimi

nį susirinkimą nedėlioj 15 d. rugp. 
tuojau po bažnytinių pamaldų Šv. 
Alfonso salėj. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes bus ren
kamas delegatas į Seimą ir bus 
daromi įnešimai į Seimą.

Taip-gi malonėkite ir užsimokėti 
visi, kad mūsų kuopos nebūtų iš
šaukti vardai ant Seimo kaipo ne- 
užsimokėjusų narių. Ir naujų 
narių atsiveskite.

A. B—tė
30 kp. rast.

BROOKLYN, N. Y.
Extra!

LDS 12 kuopos įvyks nepapras
tas susirinkimas rugpj. 17 d., 7:30 
vai. vakare. Meldžiame visų na
rių ateiti. Jau netoli LDS Sei
mas turime rinkti delegatus į 
Seimą ir reikalinga pagaminti 
naudingos medžiagos dek Seimo. 
Daugiau turėsime apkalbėti kas- 
link mūsų narių važiuojančių 
Lietuvą.

Draugai ir draugės visi ir visos 
į šaukiamą susirinkimą.

Povilas Kyrius sekret.

BUFFALO, N. Y.
Pavizdingos krikštynos

Rugpi. 7 pas Juozą Pakalnį bū
ta nepaprasto baliaus. Tą dieną 
laikė krikštynas savo pirmutinio 
sūnaus, kurį nesenai susilaukė. 
Suteikta vardas Juozas. Tarpe 
svečių kalbėta visą laiką apie 
Lietuvos reikalus, ir kad tą šeimy
na susipratusi lietuvystėje, tai iš 
džiaugsmo delei savo sūnelio tė
vas nupirko Laisvės Paskolos 

Krikšto motina ir 
dėję rankas, darbavosi, kad apsi- gi iš tos priežasties pirko Boną 
gvnus nuo reakeijonieriškos rusų 
valdžios, gelbėjamės kaip 
nėm.

Harbine gyvuoja dr-ja 
ra” ir komitetas, kadangi 
nija pripažino Lietuvos valdžią, 
tai ir mums tapo lengviau.' Komi
tetas pradėjo išdavinėti lietuviš
kus paliudijimus ir su jais gali
ma važiuoti į užrubežį, nes Ang
lų, Francūzų ir Amerikos Konsu- 
liai vizuoja paliudijimus. Pajuto 
tą ir žydai. Pradėjo'jie verstis 
kaip iš ežero. O Komiteto pir
mininkas ir sekretorius nebežiū
rėdami narių K-to ir visų lietuvių 
pradėjo varyti darbą su žydais ir 
išdavinėti žydams paliudijimus. 
Nustatė jie kainą po 10 yienų 
už paliudijimą. O daugumas 
lietuvių suprato kame dalykas. 
Darė posėdį ir užprotestavo. 
Birželio 6, 1920 m. sušaukė visuo
tiną narių susirinkimą. Susirin
ko ir žydai, kaip nekviesti svečiai, 
atidengia susirinkimą lietuviškoj 
kalboj,"O žydai nemokėdami lietu
viškai kalbėti, verčia lietuvius 
vesti susirinkimą rusų kalboj. 
Visi lietuviai sako, kad mes ne
galime savo kalbos paminti po ko
joms. Visi žydai išėjo. Tiktai 
ginčijosi komitetas, kad neteisėtas 
susirinkimas ir kad galima rusiš
kai kalbėti. Pirmininkas atsisa
ko nuo vietų Susirinkimas pri- 

. jima rezignaciją ir išrenka nau
ją K-tą ir priima viską nuo se
no K-to.

Vėliaus trumpam laikui praėjus, 
žydai vardan lietuvių šaukia vi
suotiną susirinkimą ant 20-IV. 
Pastatė dienotvarkę. 1) Išrink
ti lietuviij tautos K-tą ir išdavinė
ti paliudijimus, 2) Registracija 
lietuvių ir grąžinimas tėvynėn 
3) Susinėsimas su Lietuvos val
džia.

Mūsų Dr-jos valdyba ir K-tas 
aštru protestą padavė į laikraš
čius. Chiniečių ir rusų milicija 
nepavelino žydeliams daryti susi
rinkimo. Nieko nepešę nutilo. 
Aišku, jog daugumas Lietuvoj ne
buvę ir visi nemoka lietuviškai 
kalbėti

Matote, kad kada reikia kovo
ti, kada reikia pasišvęsti, tai žydų 
nėra. Bet kai lietuviai šį tą pa
daro, įgija teisių, tai žydai puola, 
kaip musės prie medaus. Ir 
dar kaip grubijoniškai elgiasi. 
Nori Lietuvos valdžios apgynimo 
ir jos pilietystės teisėmis naudotis 
be prisidėjimo jas iškovoti, o dar 
nepripažįsta lietuvių kalbos.

Ir mūsų komiteto pasielgimas 
keistas. Be istrukcijų iš Lietu
vos vyriausybės daro, kaip įtori.

Ten buvęs.

' Prie progos tą pačią dieną Vy
čių preišseiminė komisija rinko 
darbininkus. Sąjungietės su mie
lu noru apsiėmė. Iš to galima 
tikėtis ką-n ars prakilnaus, nes 
jos sakė senai galvojo apie tai. 
Vyčiams didelis džiaugsmas, kad 
ir. moterį} kuopa prisidėjo.

Palangos Juzė

už $50. Kiti esanti sumetė de
lei Lietuvos armijos $7.00.

Aukavo sekančios ypatos: Kun. 
Leo. Vaicekauskas $2.00, Zig. 
Laukiškis $.200, J. Noreika $1.00. 
P. Kajokas $1.00, Juz. Vaitule- 
vičius $1.00.

Gražus pavyzdis, kad kiekvie
noje kolionijoje naudotųsi pana
šiomis progomis. Būtų nemažai 
naudinga parama Lietuvos karžy
giams. Iš tos priežasties linkime 
ir p. Juozui Pakalniui užauginti 
tikrą Lietuvos karžygį sūnelį Jo
ną. Pinigai tapo persiųsti tuo
jau Lietuvos misijai.

Erskiečio Gėlė.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Čia lietuviai nesnaudžia. Dir

ba iš visų atžvilgių pavizdingai 
Tautos reikaluose, proporeijona- 
lei palyginus, tai išeitu daugiaus 
negu kitose skaitlingose kolioni- 
jose. Tik kad čia nedaug lietu
vių, vos 100 šeimynų, bet jos su
sipratę, doros — ištikimos. O 3 
subolševikėjusios. Čia nepaken
čiami iš kitur lietuviai atvažiuo
jantieji, dėlto, kad esti nesubren
dę iš visų atžvilgiij ir daugiau- 
se užsikrėtę nelaimingo bolševiz
mo dvasia.

Moterų draugystė 8 dieną šio 
mėnesio turėjo balių. 'Žmonių 
būta pilnos svetainės. Regis ir 
pelno liks dąug draugystei. Lai
ke vakaro choras padainavo tris 
daineles. . Lietuvos maršą, Te
gul giria šlamčia ūžia ir Lai gy
vuoja mūs Tauta, labai puikiai 
atliko..

Darbų čia yra kokių tik kas no
ri. Lietuviai turi savo bažnyčią. 
Šį met labai daug atvažiuoja sve
čių krioklio žiūrėti.

Erskiečio Gėlė.

TĖMYKITE.
Lietuvos Laisvės Paskolos Chica- 
gos ir apielinkio Apskr. stotims.

Lietuvos Misijos pirmininkas J. 
Vileišis, Maj. Žadeikis ir Marijo
na Jbkubaitė 15 d. š. m. ir daly
vaus rengiamoje manifestacijoje 
kuri įvyks tą pačę dieną Audito
rium.

Pradės lankytis po kolionijas 
pagal maršruto sąstatimo. Mi
sijos lankysis Chicagoj ir apielin- 
kėse sutiksiu, kad prieiti prie lai
mingo užbaigimo paskirtos sumos 
ąuotos.

Visų kolionijų stočių yra parei
ga surasti svetaines ir kuopla- 
čiausiai išgarsinti, sutraukti vi
suomenę ir' išparduoti paskirtos 
ąuotos bonus.

Yra kviečiamos visos organiza
cijos, draugijos, kuopos bei pavie
niai veikiėjai prisidėti pre šio at
silankymo Misijos ir sukėlimo 
žmonių ūpo. Tik ko-ordinuotos 
visų mūsų partijų darbas tegali 
prie geriausio pasisekimo, išpar
davimo Lietuvos Laisvės Bonų.

Maršrūtas nebus permainomas, 
nes Lietuvos Misija tokį patikrino. 
Lietuvos Laisvės Pask. Chicagos 
ir apyl.. Apskričio raštininkas 

4410 So. Richmond St.
Phone McKinley 1833-2797

LAWRENCE, MASS. 
Seimas! Seimas!

Lawrence nėra dabar* to kam
pelio, kad nekalbėtų apie Vyčių 
8-tąjį Seimą šiame mieste atsibu
siančio rugp, 22 - 25. Kur tik 
pasiklausk, tai vis Seimas! Seimas!

Laikraščiuose matosi apie tą 
Seimą. Visi katalikų laikraščiai 
šį bei tą praneša apie tąjį Seimą. 
“Darbininkas” su “Vyčių” tur
būt daugiausiai šaukia apie tą 
Seimą. Ir kiti tiesa daug apie 
jį rašo. Apgarsinimai netik 
laikraščiuose, bet ir stubose, krau
tuvėse, salėj tą pačią gaidą gie$a 
Vyčių 8-tasai Seimas!

Krykščia ir Laivrence vaikučiai
— Seimas! Savo vasarinėse pa- 
makose jie tą pat kalba. Jau
nosios Vytės net Seimui bukietą 
perka. Vaikeliai savo vakare 
lyje rugpj. 9 irgi davė žmpnėms 
suprasti, kad virš jų galvų Vyčių 
Seimas jau kabo. Ir prašė jų 
visus į Laivrencą sukviesti. ,

Plačioji Lawrenco visuomenė 
tai irgi nuo senai rengiasi prie 
Seimo ir laukia jo Paroda Išdir
binių, vyrai nešė rakandus, mote
ris, mezginius, merginos visokius 
papuošalus. Išvažiavimui net vi
sas laukas išmieruotas. Žiūrima, 
kod nieko nepritruktu, kaip pir
miau kad atsitiko.

Kantatai choras šaukia, kad net 
visos Amerikos geriausi dainiai 
suvažiuoja jiems pritarti. Mon- 
telo jau praktikuoja, Bostonas, 
Cambridge, Haverhill, Lowell, 
Worcester tai tik renka savo re
prezentantus. 0 Baltimoriečiai 
atpyškina savo garbingus dainius
— ponus Čižauskus. Seimas! 
Seimas! O jau toji Vyčių vieti
nė kuopa tai beveik kaip pats ge- 
neralis Seimo rengėjas. Tas kl. 
Pranas Juras ir visi kiti kaip tą 
vakarą prieš didžiausius filozofi- 
jos egzaminus jaučiasi. Nagrinė
ja visokias problemas —• visokius 
būtinus užmetimus. Iš paskutinės 
nori būt prie visko prisirengę. 
Jiems ir per sapną girdžiasi žo
džiai Šeimos! Seimas!

Dar nepamirškite nei kunigėlio, 
ir jis net bažnyčioje aiškino Sei
mą Lawrencc atsibuvimą ir pami
nėję, kad tai didžiausi mokykla 
esanti Lietuvių veikėjams. Jis 
manąs, kad visi prakilniausi Lie-

ANSONIA, CONN.
Rugpj. 8 d. š. m. L. D. S. 43 kp. 

bažnytinėj svetainėj buvo laiky
tas susirinkimas. Buvo labai ą 
gražus pulkelis mūsų draugų. 
Be to atsivedė dar naujų draugų. 
Tas buvo labai didelė naujiena.

S. Skridulis ir J. Paniu-
Būt labai puiku, kad kas 

mėnesį taip būtų. Tolesnei Bu
vo rokūndos vestos nuo praeito 

Mažai pelno teliko.
skaityti raportai nuo 

suvažiavimo

WORCESTER, MASS.
Labdarybės dr-jos po globa Mo

tinos Sopulingos susirinkimas bus 
16 d. rugpj. bažnytiniai svetainėj 
8 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami šin susirinkiman a- 
teiti ir najų narių atsivesti, nes 
šis susirinkimas bus vienas svar
biausiu. .

Jau ir Katalikų Federacijos 
Seimas artinasi. Todėl bus ren
kami atstovai. Taip-gi kurie no
rite prisirašyti prie šios naudin
gos organizacijos, lai ateina ir 
prisįrašo, nes labdaringg draugi
ja dirba naudingą darbą Worces- 
terio kolionijoje, sušelpia našlai
čius ir ligoniams suteikia drabu
žis apautuvus ir tt. "

AKRON, OHIO
Rugpj. 8 d. L. Vyčiai turėjo di

delį pikniką, kuris pasisekė kuo- 
puikiausiai. Taip, kad visados 
neužmiršta mūsų Clevelandiečiai, 
tai ir šimet jie gan skaitlingai 
malonėjo mūsų pikimkan atsilan
kyti! Dalyvavo piknike ir gerb. 
kun Vilimas kuris pasakė puikia 
prakalbėlę apie Lietuvos tautinį 
atgimimą ir publika labai buvo 
užganėdinta. Taipgi visa laika 
būdamas kalbėjosi su žmonėmis.

Linkime gerb. svečiui laimingo 
pasisekimo tolesniame atlankyme 
lietuviškų kolionijų, kuris tiek 
daug įspūdžių paliko Akronie- 
čiams.

Laimingas tas mūsų miestas, 
kuriame dyksta lietuviškos įvai- 
rių-įvairiausios beindrovės-bendro- 
vėlės, kaip grybai iš po lietaus, o 
dar beveik greičiau kaip tie patys 
grybai'ir susmunka kapitalas jų 
į privatiškas kišenes. ..

Yra bendrovės su šėrais, bet yra 
ir tokių, kurios beveik ir šėrų ne
turi (apsirikau, Šerus turi, tik 
niekas jų neperka). Patartina 
lietuviams, kad jie apsižiūrėtų 
gerai, kur įdeda savo skatikus ir 
fnažiau lai užsitiki žmonėms, ku
rie patis tik savę giria, išskait- 
liuodami savo didžius nuopelnus. 

8večias.

Rugpj. 17 d., 7:30 vak. Bridge
port - Chicago, UI J. Vileišis.

Rugpj- 17 d., 7:30 vak. West
Side - Chicago, Dl. P. žadeikis.

Rugpj. 18 d., 7:30 vak. W. Pul- 
man Chicago, UI. P. Žadeikis.

Rugpj. 18 d., 7:30 vak. Brigh- 
ton Park Chicago, Dl J. Vileišis.

Rugpj. 19 d., 7:30 vak. Melrose
Park, Dl. P. Žadeikis.

Rugpj. -19 d., 7:30 vak. Cicero,
DL J. Vileišis.

Rupj. 20 d., 7:30 vak. Chicago
Heights, Dl. J. Vileišis.

Rugpj. 20 d., 7:30 vak. Gary, tuviai Katalikai veikėjai kaip dva- 
Ind. P. Žadeikis.

Rugpj. 21 d. 7:30 vak. Indiana
Harbor, Ind. J. Vileišis.

Rugpj 21 <L, 7:30 vak. So. Chi
cago, Dl. P. Žadeikis. ,

Rugpj. 22 d., 2:00 po piet Rose- kyti Seimas! Seimas! 
land, Chicago, UI. J. Vileišis.

Rugpj- 22 d., 2:00 po piet North Patsai Dievas turi priešų.
Side Chicago, UI. P. žadeikis.

Rugpj. 22 d., 7:30 vak 18-th
Street Chicago, Dl. P. žadeikis.

Rugpj. 22 d., 7:30 Town of 
Lake Chicago, Dl. J. Vileišis.

Rugpj. 23 d., 7:30 vak. Spriug-
field, Dl. J. Vileišis.

Rugpj. 23 d., 7:30 Grand Ra- 
pids, Mich.

Rugpj.
ville, Dl.

Rugpj.
ford, Dl

Rugpj. 25 d., 7:30 vak Wauke-
gan, Dl. J. Vileišis.

Rugpj. 25 d., 7:30 vak Spring
Valley, Dl. P. Žadeikis.

Rugpj. 26 d., 7:30 vak Keno-
sha, Wis. J. Vileišis.

Rugpj. 26 d., 7:30 vak Omaha,
Nebr. P. Žadeikis.

Rugpj. 27 d., 7:30 vak Racine,
Wis. J. Vileišis.

Rugpj. 27 d., 7:30 vak Kaunas
City, Kaus. P. žadeikis.

Rugpj. 28 d., 7:30 vak Mil.
waukee, Wis. J. Vileišis.

Rugpj. 28 d., 7:30 vak E. St.
Louis, DL P. žadeikis.

Rugpj. 29 d., 2:00 po pietą
Sheboygan, Wis. J, Vileišis.

Žinom, kad Vyčiai turi ir priešų.
Vie

ni iš aršiausių Vyčių priešų grie
biasi labai nesąmoningų priemonų 
kariavime. Pernai per Vyčių 
smarkųjį išvažiavimą tie tie maną 
esą galingais Vyčių priešininkais 
netik surengė ant savo kempės 
girtuoklių išvažiavimą, bet užsto- 
vinėjo Vyčiams kelį ir sakė, kad 
tai jų išvažiavimas esąs tuo Vyčių 
išvažiavimų. Žinoma, svečiams 
vyčiams nereikėjo ilgai ten būti, 
kad suprasti kame jie yra. O 
kitiems jie melavo, kad Vyčių 
išvažiavime ėsą $5.00 tikietai ir tt. 
Šiemet tie pajys aklieje Vyčių 
priešai kviečia į savo kempe per 
Vyčių išvažiavimą net katalikų 
draugystę iš Lovellio. Prie to 
jie paskleis dar kokį melą ar kad 
Vyskupas.Karevičius tapo kokiu 
ten heretikų vyskupų. Ar kad 
Antanas Smetona jau prie jų per
ėjęs prakalbas sakysiąs tą dieną; 
ir tokių būdų kariaus jie prieš 
prakilniausi lietuvių darbą. Bet 
njeks negali tikėti, kad iš katali
kų bent kas bus į tas pakulas 
beįvelti. Užteko jau to. Visi 
važiuokite gerais keliais į Vyčių 
išvažiavimą, išdirbinių parodą, 
Seimą, teatrą, koncertą, prakal
bų kontestą ir pokilį. Visi! 
Visi.

Valdyba.

“DARBININKE” ffali 
qnuti Kauno et Laisvę^. 
:t Kariku" Ž^Lį”, (<Vieni/- 
bę

. LAWRENCE, MASS.
S

Rugp. 22 Moterų Sąjungos kp. 
turėjo puikų išvažiavimą šv. 
Pranciškaus parapijos darže. 
Žmonių nemažąi buvo. Laiką 
praleido linksmai ir ramiai, nes 
dĮeųa:buvo labai šilta, vieni į eže
rą Atidą, kiti' voliojasi ant pievos 
Mūsų Sąjungietės labiausiai užga- 
nėdijo namų darytų gėrimėlių 
Prie surengimo viso pokilio

•y >

į VT&l1 Skaitykite 
. The 

Lithuanian 
Booster 

Vienlntėlis ang
lą kalboj lietuviu 
laikmatis. Lei
džia Thomoj Sko
mu. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE 
J.ITHUANIAN 
' BOOSTER.

995 VP. Broadicap*

Kvieslys.
Seiman pasveikinimai 

Yra nuo mokslei- 
Delegatai ir- 

Keturi

P. S. 
jau plaukia, 
vių iš Šveicarijos, 
gi pradeda suvažiuoti, 
iš Amsterdam, N. Y.

PLAKUilI
NnStpC, praretėję, plaiskanuo-j 

ta galva, nteMjfmaa. Šilimas ir1 
kitos odos galvos Ilgos pasek* ] 
m ingai prakallaama.

Persi tikrioimnl gausite prabai! 
te 24c. po Uu I 

vo adre- J



Lietuvos

Bendrovesiųskite tuoj, siųskite DABAR.

LITHUANIAN DEVELOP

Jau Galutinai Nustatė
Tikrus Kelius, Kuriais

395 W. Broadway,

šėrq (akcijų) 8-tu nuošimčiu gvaran-
(pažymėk kiek šėrų )

(Vardas ir pavardė)

(Ar norėtum imti darbų su šia B-ve Lietuvoj) Gatvė)

(Miestas)

DETROIT* MICHIGAN

Kurso

OOOOO

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

LITHUANIANPIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

DEVELOPMENT
CORPORATION

HOME OFFICE

1712 Washinton St., Wilmington, Dėl

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,

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

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

Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek t Jeigu Ne, Tad 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti!

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

Pirmos Dienos, 1920

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

Gerbiami broliai ir sesers 
laikas prie tikrojo darbo

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti!

Atstatymo

Je 
bininkai ir-gi atsimins 
gavę dovanų nuo LDS. 
A., nes pelno liks ir-gi

darbininkai, darbininkės! Dabar tai 
laikas prie tikrojo darbo — darbo naudingo sau, žmonijai ir Tėvynei. 

Kazys Česnulis suorganizavęs jūsų tarpe čęevrykų fabrikų, išvažia
vo ir steigia jo šakų pačioje Lietuvoje. Tai reikalingiausis ir naudin- 
giausis Lietuvos pramonijoje amatas.

Delei to toks fabrikas Lietuvai yra naudingas kad jai jis tuoj yra 
reikalingiausis;

Delei to jis pavieniui darbininkui-darbininkei

žavėti gražiomis dainelėmis, j 
klausėsi atydžiai ir prakalbų. | 

Po te seka Moiftello Bažny
tinio Choro programa. Cho
ras skaitlingas ir gerai išlavin
tas. Vedamas p. Navadausko 
sudainavo keletą dainelių. Pa
sibaigus programai, į pavaka
rį atvėsus orui, prasidėjo 
žaislai. Visi linksmai ir gyvai 
žaidė tautiškus žaislus.

Bostono būrelis, kaip visada 
nuvažiavę į svečius susitarė sy
kiu užsisakė pietus iš Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų ir Gardino 
šeimininkių. Pasikvietė ir sve
čius gerb. kun. J. Švagždį ir

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bendrove Gvarantuoja

tuoto ir dalyvaujančio visuose nuošimčiuose koki bus uždirbti vėliaus pirmučiausiai ap

mokamo balsuojančio stock’o The Chesnul Shoe Mfg. Co. ir prisiunčia. $.................................
pilnam užmokėjimui už juos. (pažymėksumą pinigų)

F. Juškaitį ir Dr. Budreckį.
Bevalgant, neapseita be 

programėlio. Pirmiausia A. F. 
Kneižis, ačiuodamas šeimynin- 
kėms už skanius pietus persta
tė kalbėti gerb. kun. F. Juškai
tį, LDS. Centro Valdybos na
rį, kuris karštai ragino visus 
spiestis į LDS. Antras kalbė
jo gerb. kun. J. Švagždis apie 
vietos ir abelnai lietuvių kili
mų. Trečias, Jonas E. Karo
sas ragino visus būti stipriais 
krikščioniškos idėjos rėmėjais. 
Prakalbos žmonėms taip pa
tiko, kad jie nenorėjo skirsty
tis pasibaigus joms.

Saulutei Leidžiantis svečiai 
[pradėjo rengtis į namus.

Įspūdžiai iš šio išvažiavimo 
liks ilgai, ilgai visų atminty- 

Lietuvos krikščionys dar- 
ilgai 

N. A. 
nema-

lietuviams yra nau
dingas kad jie patys jį pastatys, jame dirbs ir jį valdys. Jų tai fabrikas 
bus ir bus tuoj — gal jau yra.

Tad-gi broliai-seserys be jokių atidėliojimų siųskite aplikacijas že
miau paduotan ofisan — siųskite tuoj, siųskite DABAR.

Aplikacijos yra.trejopos ir sekančios:
1. Tiems kurie tuoj nori važiuoti į Lietuvą, ir ten dirbti savo fabri

ke ;
2. Tiems kurie dabar nori čia pabūti, o tik vėliaus Lietuvon važiuo

ti, t. y. kurie čia savo fabrike norės padirbėti;
3. Ir vieni ir kiti aplikantai reikalaujami už syk prisidėti prie to fa

briko. t. y, padaryti aplikacijų bent ant vieno šėro. Vienas Še
ras yra DEŠIMTS DOLERIŲ.

EURAI
LAIKRAŠČIAI IŠ LIE

TUVOS.
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.

ĮPaliusuotas Nuo Lenkų 
Vietas, Prūsų Lietuvą

THE CHESNUL SHOE MANUFACTŪRING CO.,
Boston 27, Mass

Rugpjūčio 8 d. š. m. ant 
puikiausios ūkės įvyko LDS. 
Naujosios’ Anglijos Apskričio 
išvažiavimas..

Kai kam gal išrodytų, kad 
apie išvažiavimus rašyti yra 
bereikalinga, nes jų būna kas 
nedėldienisnet po kelius. Taip, 
išvažiavimai išvažiavimams 
nelygūs. Šis išvažiavimas dau
gelio mintyse pasiliks ant ilgo 
ir todėl, tiems, kurie netu
rėjo progos dalyvauti bus ma
lonu perskaityti šių žinutę.

Be didelio išgarsinimo, iš- 
anksto, apie 10-11 vai. ryto 
pradėjo būriais rinktis ant 
gražios pievos kas važiuoti, o 
kas neišgalėjo ar nenorėjo, 
pėsti. Rinkosi iš visos apylin
kės ir iš tolimųjų vietų.

Būta iš New Yorko, Atholio 
ir Connecticut valstijos. Skait
lingiausiai pasirodė iš Nor- 
vvood, Mass. Pastaroje kolo
nijoje apskaitoma apie 800- 
1000 gyventojų. Į šį išvažia
vimų pribuvo apie 200, o gal 
ir daugiau ypatų.

Abelnai šiame išvažiavime 
dalyvavo apie 3000 ypatų.

Kadangi diena pasitaikė 
karšta, tai mažai kas rodėsi 
ant saulutės, bet pavėsyje tai 
tikras jomarkas. Nors rengė
jai buvo gerai prisirengę, bet 
bemaž nepritrūko saldaus van
denėlio. Reikia pasakyti, kad 
vietos, Montello šeiiftininkai ir 
šeimininkės yra prityrę rengti 
panašius išvažiavimus. Pas 
juos netrūko nieko. Prie kiek
vieno darbo buvo pastatyta at
sakanti darbininkai ir darbi- f 
ninkės.

Apie 1 vai. po pietų Mon
tello jaunųjų benas atmaršavo 
grieždami visokius maršus. 
Juos lydėjo būrys jaunų vai
kučių ir mergaičių. Taip-gi 
jie patraukė domų ir suaugu- 
siųjų ir ne vienų išvyliojo iš 
surūkusios grintelės į laukus 
ant tyro oro. Atmaršavę į vie
tų, jie pasitiko maršu svečius 
iš kitur ir taip per dienų jie 
linksmino’.

Apie 3 vai. po pietų prasidė
jo programas. Pirmiausia, ren
gimo komisijos pirmininkas, 
Jonas Glineckis, LDS. Centro 
kasierius prabilo į visus, per- 
statvdamas Norvvood’o Bažny
tinį Chorų vedamų p. V. Stase- 
vičiaus. Choras gan gerai iš
lavintas ir skaitlingas. Kuo
met užtraukė dainų, kaip be
matant subėgo visi arčiaus pri
siklausyti ir taip sužavėjo, 
kad nė vienas nesišalino, bet 
kuo daugiau dainavo, tuo į 
klausytojus darė geresnį įspū
dį.

Tarpuose dainelių buvo ir 
prakalbėlių.

Pirmiausia prabilo Jonas E., 
Karosas, A. L. R. K. Federa-i 
cijos Gentro sekretorius. Ant-1 
ras, A. F. Kneižis, “Darbini n-į 
ko administratorius, trečias, i 
Thamas Šeimis. Žmonės, su-’ zai.

Pageidaujama, kad LDS 
N. A. A. rengtų panašius išva
žiavimus kasmet.

»ĮĘ »,! »įĮ



ANT PARDAVIMO
VALGYKLA.

Kreipkitės šiuo adresu:
97 MEDFORD STREET, 

SOMERVILLE, MASS.

LANKĖSI KUN. ŠATKUS.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS

! LIETUVIŲ PREKYBOS •J

DIDŽIAUSIA PRAMOGA.

BENDROVĖ

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Be to

ATITAISYMAS KLAIDOS.

EXTRA!I! laiškas iš Lietuvos nuo moti-

618 W.

ir

BUS SUBATOJE,

I

profesorium

reoliogijos -Magistro

ŠEIMYNINKĖMS.

Saldžtansioa širdies Viečp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai*

PBUfnmtXAS — k. Kmltaa,. -- 
284 5-th St, So. Boston, Mass.

• J. Kavoltnuaa, - 
B«ton. K* 
J. Andrtllunaa. 
8a. Boaton, Mass.

ONA JODDIENre, 
Short St, Collinsville, UI.

I Albany, N. Y. lietuvių kle
bonas kun. Šatkus ketverge lan- 
BcSsi So. Bostone ir “Darbininke”. 
^Palinkėjo “Darbininkui” gyvuoti 
p. 000 metų Priminė, kad ke- 
ftespondėncijoj iš Albany apie 40 
įralandų atlaidus tarp buvusių ten 
^kunigų praleista kun. Vanagas iš 
įUtica, N. Y. ir kun Šukys iš Ams- 
įterdajn, N. Y. . Kun. Šatkus čia 
(vešėjo pas savo prietelius pp. Ša- 
gjevkus ir kitus prietelius. *

ANCHOR LINE

S. S. CALABRIA
Išplauks

RUGPJŪČIO 17 D., 1920

| HAMBURGU IR DANZIG|
3-ČIOS KLIASOS^ 

KAINA

HAMBORG’į - $120.00 
DANZIG’4 - - - $13510 
PLIUS $5.00 KARĖS TAKSŲ

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

VALIO, BENDRUOJU 
ŽYSIU!

Mot. Są-gos 13 kp. išvažiavimas 
fĮvyks 15 d. rugpi. (Aug.) Rugby 
\Park Mattapan, Mass., visiems 
''^n&ioj vietoj arti karų. Taip
gi sąjungietės rengiasi kopuikiati- 

; šiai visus atsilankiusius užganė- 
; dyt. Bus naminių pyragų, vSo- 
kiu užkandžių ir gėrimų, 

į- dar bus įvairių žaislų.
i Todėl kviečiame visus atsilan- 
r kvti. Kaip vietinius taip ir a- 

pielinkinius.
Taip-gi primename, kad visos 

narės dalyvautumėte šiame išva
žiavime, nes bus traukiami pa- 

! veikslai. Būtų labai nedailu, 
kad kuopoje esant 200 pasirodyta
me, ant paveikslo neskaitlingai, 

i Tad-gi visos stengkitės pribūti.
Kelrodys: Reikia važiuoti Ele

vatorių iki Forest Hills. Nuo 
ten paimti karą Miltoii ir davež 
iki vietai. Da kartą meldžiame 
koskaitlingiausia atsilankyti.

Rengėjas.

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

Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Verslackas, 

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

128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas VinkeviČius, 

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

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
'Iasiebius — Andrius Zalieckas, 

140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Mabšalka — 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 vaL po pietų po num. 193
Hanover St, Boston, Mass.
- _______ --------

- -
Šv. Jono Evangelisto? Bašalpinės 
Draugijos Va I d y b a 

So. Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus žioba, 

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
VicE-PrBMiNiNKAS — Jonas Galinis, 

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

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė,

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

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.

' Pereitame numeryje paskelbta, 
kad Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėju surengtame išvažiavime 
liko pelno $10. Turi būt $80.

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

Svečias Nebuvėlis Atvažiavo
Visi ir Visos į je ?-

RAKALBAS!

So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės iš Lietuvos šviežiausia atvykęs
KUN. MEŠKAUSKAS.

l gtai kaip dienraštis “Draugas” aprašo svečio atsilanky
mą Chicago j ir kokias žinias paduoda apie patį veikėją.
, Nuo subatos 3 liepos Chicageje 
vieši svečias atvažiavęs tiesog iš 
Lietuvos kun. Juozapas Meškaus
kas. Kuomet jis Ciceroje laikė 
prakalbą, tai žmonės nežiūrėdami 
vausaus lietaus nei didelio griaus- 
įpripildė svetanę. Kuomet tapo 
mo pripildė svetainę. Kuomet ta
rno užsakyta prakalba Elijo svetai
nėje ant kampo 46-tos ir Woed 
ktr., tai prisirinko tiek klausytoją, 
Qog visi nei sutilpti negalėjo. Tai 
•buvo 15 liepos. Pilna svetainė 
buvo ant rytojaus pėtnyČioje šv. 
Burgio mokykloje. Taip pat 
skaitlingai susirinko žmonią Roee- 
Btad’e 19 liepos. - Daugelis skai- 
'tytoją norėtu žinoti apie kalbėto
ją asmenį. Tuos patenkindami, 
paduodame trumpą svečio gyve- 

Inimo aprašymą.
Jis yra gimęs Panevėžyje 16

. (4) balandžio 1889 metą.

mijos, kuri tuomet veikė Rumu
nijoje.

Prie Kerenskio Lietuviai buvu
sieji Rusijos kariuomenėje ėmė 
organizuotis atskirą nuo kitą. 
Kun Juozapas Meškauskas tapo 
tos pirmosios Lietuvią -armijos 
pirmininku.

Bolševikams įsigalėjus rusą ka
riuomenė tapo dimobilizuota. Lie
tuvią armija. Rusijoje taip-gi ne
galėjo būti. Bet vokiečiai neį
sileido į Lietuvą nei visos Lietu
vią Armijos, nei atskirą jos asme
nų. Todėl kun. J. Meškauskas 
pradėjo vėl tesioginį kunigo dar
bą, tarnaudamas Lietuviams Ode
soje. - - •

Talkininką paliaubos su vokie
čiais įvyko 11 lapkričio 1918 m. 
Kun. Meškauskas tuoj ėmė reng
tis į tėvynę ir 1 sausio 1919 m.

Ten parvažiavo į Kauną. Žemaičiu 
it jie baigė realę gimnaziją 1909 vyskupas Pranciškus Karevičius 
u ir įstoję į vyskupijos semiaari- įdžiagsmingai priėmė jauną kūni- 
* “ ae. Ją baigė 1913 m. ta-' gą ir paskyrė jį liturgikos bei as- 

į Kataliką Akademi- ketiškos teologijos 
rograde. Ją baigė 1917 savo seminarijoje.

Profesoriaudamas 
kauskas daug dirbo 
tavos gyvenime- ir dėlto tapo iš
rinktas Kataliką Veikimo Centro 
Viee-pirmininku. Su to centro 
reikalais profesorius atvažiavo ir

DARBININKAS
Fnt. RiJnsuiii — Sim. Alfkonis, 

140 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Kabukius — S. džius,

377 Broadvcay, So. Boston, Mass.
MaeŠat.ka — F. Lukoševičius,

406 7-th St, So. Boston, Mass.
Susirinkimus lųiko pirmų nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Ant pardavimo
BolinS (Pool room). Parsidiuo- 

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

TeL So. Boston 2488

! DR. J. C. LANDŽIUS I
i! SEYMOUR

Sukėlimui kapitalo tveria
majam Lietuvią Trust Koiąpa- 
nijos Bankui (Guaranty Trust 
Company of Boston), kurį tva
ria Centralis Bendras Lietuvią 
Bankas per pastarąsias 3 sa
vaites prisidėjo šie garbės ver
ti lietuviai ir lietuvaitės: Iš 
Nashua, N. H.: Simonas ir Pet
ronėlė Kudzmai; Agota Barta- 
sevičienė; Vincas Bartusevi
čius, Jdikolas ir Alena Barčiai, 
Adolfas Ceplikas, Jonas Jezu- 
kevičius, Vincas Kudzma, Pet
ras Kudzma, Jonas, Petras ir 
Rasuika Skliutai, Juozas ir 
Jieva Andriuškevičiai, Petras 
ir Autose Banaškevičiai, Si
monas ir Mikalina Daniliavi- 
čiai, Antanas Baranauskas, 
Tamošius Mikailionis, Anta
nas k* Marcelė Joniai, Ignas 
ir Rasiuka Vaičiūnai, Emilija 
Aliukonienė, Juozapata Trai- 
navičienė, Jonas Juškevičius, 
Adomas Pazniokas, Antanina 
Uždavinienė; viso ant $10.000.

Iš Lowell, Mass.: Robertas 
Šmigelškis, Kazimieras Koju- 
tis, Jennie Vitkauskiutė, Rožė 
Vitkauskienė, Jonas Vitkaus- 
kiutis, Emilija Vitkauskiutė, 
Juozapas Vičkačka, Antanas 
Matonis; — viso ant $5.000.

Kartu per pastarąsias tris 
savaites dasidėjo $15.000.

Štai tie garbingi lietuviai ir 
lietuvaitės, kurie suprato svar
bą ir būtinumą to bendrojo žy
gio ir neatidėliodami prisidėjo 
su savo biskeliu prie subūri
mo reikalingo lietuvią tveria
mojo trusto kapitalo., Tebūnie 
garbė jiems ir didelis ačiū var
de visą Centralie Bendro Lie
tuvią Banko narią ir valdy
bos, kurios iniciatyva šis žy
gis yra vykdinamas. Bet ko
dėl gi visi lietuviai neina šiuo 
bendruoju žygiu prie bendro
jo tikslo? Kodėl lūkuriuoja? 
Turbūt todėl, kad dar ne visi 
esame subrendę komercijinią 
dalyką supratime. Tačiaus mes 
tikimės, kad lietuviai subręs 
komerciškai, kad jie susipras, 
jog tai tėra pirma ir gal pas
kutinė tokia proga Amerikos 
lietuvią gyvenimo istorijoj, 
kuri belsti beldžia lietuvią pro
gos durysna. Tad, breliai, lier 
tuviai! susipraskite ir nevyki
te šios auksinės progos nuo sa
vo durą!, Įsileiskite ją su en- 
tuzijastiškai džiaugsmingomis 
išskėstomis rankomis. Ir tuo
mi pakelkime savo ir savos] 
tautos gerbūvį iki augščiausiai 
galimo laipsnio! ___ ___
bendruoju žygiu bendrajin tik- 
slan! Tegul koveikiausiai į- 
sikumja n- tegyvuoja pirmais y w erfo^dnoles: Trine- 
BankZJaSL! Pam2OSh kaipo didei
Bankas pasaulyje. gelbstantis gerklės plovimas irSiųsfate savo užsakymus še- S 
rams s.andien! Laikasi tegalo į^erio tosūIiJ
trumpas. Šero kaina $150.00dma]gntoj’ 
galima pirkti ir uz. daugiaus. dnodM,ti ūm» paįelbą vasaroj 
Informacij, klauskite laižku, Sint“ir tt. -

CompMyk?slphAT[inetC?mpa^ 1333' 
of Boston, Informacijos Depar- ^'J S' AshIand Ave > Ch«»«o, 
tamentas. 32-34 Cross St, Bos- (Copyrig^ igiifby jo^pa Trtner cal 
ton, Mass. arba 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

P. S. Centralis Bendras Lie
tuvią Bankas nuo Augusto 
(Rugpjūčio) 1 d., .moka jau 6 
procentą ant padėtą pinigą ir 
tai nuo dienos padėjimo iki 
dienai išėmimo už pilną laiką 
Pinigus atiduoda ant kožno Pa
reikalavimo.

x (Apgarsinimas)

įBANKIERIAI
5 Teisingai Tarnaujame^ 

Lietuviams.
ii Siunčiame Pinigus Lietuvon:
> doleriais arba auksinais pagal 

dienos kursų.

E Parduodame Laivakortes 
K ‘r Išrūpiname leidimus amerikie- ] I- 
p čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- .' 
B merikon. Tų padarome vietiniams f' 
c ir kitų miestų lietuviams be at- 1 i 
t važiavimo Bostonan. . J

Persiunčiame amerikiečių dova- I! 
ij nas giminėms Lietuvoje.
p Leidžiame mėnrašti “PREKYBA”
_ _________ i; 
i Į Dėl platesnių paaiškinimų rašy- I .
■ j kitę adresu: Į i

; i Lithuanian Sales Corp., i!
i! 414 W. Broadway,
| So. Boston. 27, Mass^

(Paskelbimas)
ŠIAURIAI, PIETŪS, RYTAI 

IR VAKARAI.

“Leduc, ~ Canada,
gruod. 27 d. 1919: Trinerio A- 
merikinis Eliksiras iš Kartaus 
Vyno daug pagelbėjo farme- 

~ Mr.
“Oak

REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

a) reguleris — alga $60.00 ir geros
ineigos, arba .

b) nereguleris — kuris galėtų užsi
imti kitu darbu ir tik iš pašalies var
gonininkauti, su tam tikromis, žino
ma, išlygomis.

REV. J. MILIAUSKAS, 
St. Mary’s Church. IVauamtė, Pa.

LIETUVIS

ŽENKLAI.
Artistišką mūsą darbą liu

dija tūkstančiai draugiją.
M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St. 
Lawrence Mass.

N E B Ū K
be Lietuvos vėliavos!

Atsiliepkite, iietuyiitės. Esu Lietu
vos armijos 24 metų amžiaus savano
ris. Laikas fronte eina nuobodžiai. 
Norėčiau- susirašinėti, susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man, 
sesutės. Adresas: Vyr. puskarininkas 
R. Stasiulis, Veikiančioji armija, Gel- 
žkelių batalijonas. LITHUANIA.

Paieškau pusbrolių Jono ir Anta
no Aukštikalnių Kauno rėd., Panevė
žio apskr., Pumpėnų par., Rinkunų 
kaimo. Su Jonu atvažiavom drauge į 
Ameriką ir aš nežinau kur jie išvažia
vo. Jei kas apie juos žinote, meldžiu 
duoti žinoti ar* jus patįs greičiau at- 
sišaukit. Turiu žinių iš Lietuvos. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

EMILIJA AŲKšTIKALNIUTF, 
35 Lane St., Middleboro, Mass.

Gydytojas ir Chirurgas, j
Gydo aštrias ir chroniškas ligas i 

vyrų, moterų ir valkų.
Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, J

X ratorijoj. ;
« Suteikia patarimus laiškais kitur * 
į) gyvenantiems. z
. < Adresas:
! > S66 B’way, So. Boston, Mass.
X (KAMBARIO No. 1)

šlapumų ir tt savo labo
ratorijoj.

Adresas:

irLANixs.-vn.iv r»o. ij
!• (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) x 
C VALANDOS: .

i! 
ni!

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

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

Pv&mimn • 9—10 VaL Fyl°Priėmimo vai., g_g „ vakaro 
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. AHegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Michalina Andriaus duktė Stanevi
čienė (buvusi Kurzaitytė) paieškau 
savo pusbrolio Boleslavo Jono sunaus 
Važgio, 35 m. paeinančio iš Žitaičių 
kaimo, Krakių valščiaus ir parapijos, 
Kauno gubernijos ir apskričio išvažia- 

Pranešti ir didumų. A- j vusiojo^ Amerikon 1911 m. ir gyvenu- 

sišaukti šiuomi antrašu: Petr Stanis- 
lavov Stanievič Habarovsk pochtovo- 
telegrafnaja kontora Siberia via Pa- 
cific Russia.

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

Tuoj reikalinga duonai minkyti var
tota mašina. L______ __ ____ .__ _
pie mašinų ir išlygas meldžiu pranešti j siojo 1915 m. Brooklyn’e. Meldžiu at- 
“Darbininko” adresu, o aš iš ten gan- *’ 
siu.

REIKALINGAS VEŽIKAS 
(Chanffenr) y 

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

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

Phone S. B. 839-W.

PARSIDUODA PIGIAI 
DU AUTOMOBILIAI.

Parsiduoda iš priežasties nelaimės. 
Ford: (Town car) ir Buick (Touring 
car). Kreipkitės pas:

M. UŽUNARIS,
122 F St, So. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Kietavi^ 
kio parap., Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirm lauš gyveno IVorcester,
Mass. Meldžiu paties ar žinančių jį 
atsišaukt. Turiu reikalų 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 
laiškų. -

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

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Iii Broadvcay, So. Boston, Mass.

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

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

AMST&J3

kun. Meš- 
vieSame Lie-

įtudentu kun. 
m jau ktpelionavc > pabė- 
UetariąąB * Rev 

užbaigęs tapo karės ka- 
rie ketvirtosi

riams jojo aęielinkėje. 
George Stecun”.- — 
Grove, La., birželio 29, 1920: 
Trinerio Amerikinis Eliksiras 
iš Kartaus Vyno tai puikus 
vaistas. Mr. Tony Prsle”. — 
“Gowanda, N. Y., liepos 1 d.: 
Oi kaip jūsą Kartusis Vynas 
pagelbėjo mano motinai ir 
man! Mrs. Frances Belec”. 
— “Redlands, Calif., liepos 10 
d. 1920; Trinerio Kartusis Vy- 
Bas tai puikus daigtas, kiek
vienas privalėtą jį turėt po 
ranka. F. E. Hrdlička”. Taip 
šiauriai, pietūs, rytai ir va
karai pripažįsta Trinerio Ame- 

] ribinio Eliksiro iš Kartaus Vy-
- -- - ® no pirmenybę ir kaipo geriau-

Visi^vaHo sią ^duo1? n_uo užkietėjimo,

PARSIDUODA NAMAI.
Dviejų šeimynų, 7 kambariai, geroj 

tvarkoj. 1700 pėdų žemės, arti beach’ių 
ir boulevard’o, bažnyčių ir mokslai- 
nių. Gatvekariai sustoja prieš duris. 
Kaina $1,850.00. Atsišaukite ant vie
tos:

275 — 8-th Street, South Boston.

Paieškau vyro sesers Anelės Juo
džiukes. 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 jų pranešti, nes yra 
svarbus 
nos.

Liet u vys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

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

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

PIRMOS KLESOS

galvos skaudėjimo ir kitokių 
pilvo negalių. Jūs aptiekinin- 
kas ar vaistų pardavėjas tur ir

šiomis dienomis gavome keletu de-Į 
sėtkų egzempliorių knygų “Gaminimas! 
Valgių”. Parsiduoda stipriais drobės 
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.

Pasekmės Rokno- 
jas

Elektriklnis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
raupUnės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manei dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit, neatidėlio- 
kit, ateikit pas mane 
šiandien ir pradėkit 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medlkaltška atydn 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovi 1 savo ran
kas. Naudokis mano Il
go patyrimo gydymo il- 
glaikinius, nerviškos 
skuros Ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tate kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jas visi kvie- 
fialai atsilankyti.

PARSIDUODA 
Kosfumeriška Siuvėjo 

Dirbtuvė.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais

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

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

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

linkusius išmokusi mėnesiais. Naujai 
-humalevota ir turi 4 kambarius, gasas 
kiekviename apartamente.
Tel. Chelsea 2O46-M arba Medford 2410

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.

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

Paieškau moteries Kazlmieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo stf 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 Vosvllienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 n£ buvo Philadelphia, Pa, dabar 
nežinau kur dingą Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.
• - JUOZAPATAS VOSVILA.
656 Church St, Easton, Pa

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Trorikinėa. Taip-gi Vincento. Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija Žakevičienė (Šid
lauskaitė). Viekšniai, Mažeikių apsk. 
LITHUANIA.

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėti su 
manimi, Lietuvos armijos viršila. Ka
riškių gyvenimas gan vienodas, tai 
laiškai iš Amerikos butų tikra gery
bė. Rašinėkite broliai ir sesers. Ad
resas: Virfila Leonas Vitkauskas, 9-tas 
pčst. L. K. Vytenio pulkas 2-ra kul
kosvaidžių kuopa. LITHUANIA.

Atsišaukiu į Amerikos lietuvius ir 
lietuvaites teiktis snslrašinėti su ma
nimi. Atsakymus gausite. Adresas: 
Leitenantas Juodeika, 9-tas pčst. L. 
Kun. Vytinio pulk. 2-ra kulkosvair 
džių kp. LITHUANIA. ___

Ieškau brolio Juozo Baniulio, kilu
sio iš Vaidaginių, Biržų apskričio. 
Pats aT jį žinantieji terašo adresu: 
Alfonsas Baniulis 6-tas pčstininkų 
pulkas 1-ma kp. LITHUANIA.

Persikėlimo Pranešimas—i
štai geros naujienos dd skaitytojų So laikraščio. 

Aš dabar apsigyvenau aut 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majeetic Teatrų. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus. negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausių 
ir visiškai moksliškų išrengi mų dėl gydymo visokių 
ilgų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks dideilo, 
kad mano buvusia ofisas jau neužtektinai ruimin- 
gas nžganėdiniroui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas Įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjime (plakimo) MrMee, 
Silpnų Plaučių, Nejaustame (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos "Skaudėjimo. Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo žebrų, Vočių, žaistų, Plaučių, 
Lalėjimo GerkUje, Skaudulių Pūva, Pučkųf

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

45 PASEKMINGAI GYDAU .
Dabartines ir Liglalldnes Ligas kaip Kraujo, Skuros 
arba Nervų Netvarko®, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyee, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimų, Pamriglmų, 
Pučkaa ir Slogas Galvos, NosIm arba Gerklės. NE- 
ATIDŽLIOK, BET TEIRAUKIS MANĘS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ▼. ryte iki 4 v. po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vaL vakare.
*■ - . r A "ta ~

Vedėtomis ir tventėmls: nuo 10 vaL ryte Iki 2 v. p. p.
l

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi risią be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DB. W. T. BEULY

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

Valandos Nedėliotais
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vaL ryta 
Oei 8 vaL vakare iki 4 vaL

Tai. 8a. Bartos 270

DR. JOHN MacDONNELL, M-D
Galima tusiislifti ir Hftevinlei

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vaL 

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

BeU Fhona DicktaM SS5 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BmaSLPHaUpUa.Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas}

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

meno

Dr. Patu J. Jakmauh
(Jakimavičiui)

Nwl Ml parirt. Maallkll 
iw BOADW4TCrt. 8T8O.■OSTOM. 

ūma. a.

i !
!

! 
!

TKINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA I 

' LD8TUVIBKA AP TIEK A 
Supaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lieturižka 
aptieks Bostone ir Maseachu- i 
setts valstijoj. Gyduolių galit ' i 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
lalina, o ai prisiųsiu per ez- 

Pr*”k. MDLAUSKA8,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadw*y, k»mp. O 81 
South Boston,

iw.ų




