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Rasai ir Vokiečiai.
DAR APIE RUSŲ—VOKIE

ČIŲ SUSIUOSTYMĄ.

Jau daug buvo kalbą apie 
susiuostymę. tarp rusą ir vo
kiečiu. Palinkimas susiartin
ti Vokietijai su Rusija yra aiš
kus—Rusija turi žalios me
džiagos, o Vokietija turi fab
rikas ir specialistus. Viena 
antrą dapildo. Vokietija su 
Rusija esą padarę pirmą slap
tą sutartį 1918 m. Antrą pa
darė prieš apie mėnesį. Tre
čia sutartis būsianti greit pa
sirašyta. Sulyg tos sutarties 
Dancigas ir lenką juosta per 
Prūsiją būsianti sugrąžinta 
Vokietijai. Sklypas Lietuvos 
su Vilniumi esą sutarta pri
skirti prie Rusijos. Kuomet 
bus padaryta stipri sutartis 
tarp Rusijos ir Vokietijos, tai 
Versaiią taikos sutartis turės 
nueiti vėjais. Prieš visą pa
saulį galės laikytis Rusija su
sitarus su Vokietija.

(Šitas žinias paduoda iš 
Londono Christian Science 
Monitor).

FRAKCIJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

Vokietija susirūpino dėl 
Francijos žygių. Francija ėmė 
koncentruoti savo kariuomenę 
Akacijoj. Pastaruoju laiku 
francūzą spauda smarkiai ata
kavo Vokietiją. Tuomi rengė 
visuomenės opiniją prie gabe
nimo kariuomenės į Vokietijos 
parubežį. Rusai vis daugiau 
užiminėja lenką juostos per 
Prūsiją ir vokiečiai juos gerai 
priiminėja. Ir skelbia nesi
trauksią iki ta juosta nebus 
sugrąžinta Vokietijai. Kadan
gi Francija nori stiprios Len
kijos ir silpnos Vokietijos, tai 
Francijos dabartinis karinis 
grūmojimas Vokietijai yra su
prantamas.

VADOVAVO PILSUDSKIS.
Varšava, rugpj. 17. — Mū

šiuose apie Varšavą lenkai 
pradėjo atsilaikyti. Pavojus 
greito sostinės puolimo bent 
tam kartui atitolintas. Pane- 
dėlvje lenkai, Pilsudskio ve
dami, padarė kontrataką, ku
ri gerai nusisekė. Į šiaurę nuo 
Varšavos pavislyje veikia 10 
rusą diviziją. Keliose vietose 
rusai buvo pastumti atgal. Į 
šiaurės rytus nuo Varšavos 
lenkai paėmė būrį rusą nelais
vėn kartu su vienu komisaru 
ir brigados komendantu. Čia 
bekovojant krito lenką kape- 

. lionas Korupka, kurs bažnyti
niuose rūbuose su kryžium 
rankoj vedė lenkus atakon.

Paskelbta, kad rusai, kurie 
buvo persikėlę per Vislą tapo 
atmušti atgal.

Lenkai buvo bepradedą nu
siminti ir kartoti žodžius: 
“Dievas peraukštai, Francija 
pertoli”, kuriuos sakė 1831 m. 
Pastarieji pasisekimai padrą
sino juos.

Žinoma Varšavai pavojus 
neprašalintas. Iš trijų pusią 
rąsai varosi prie jos. Jei len
kai įstengs palaikyti argresi- 
višką taktiką, tai atsilaikys. '

Tuo tarpu lenką delegacija 
jau pasiekė Minsko. Tuoj pra
dės karo pertraukimo ir taikos 
derybas. -

PERSIKELS.
Kanauninkas Kazimieras 

Prapuolenis, permainė gyveni
mo vietą Romoje, prašo adre-

KETVERGAS, RUGPJŪČIO 19 D., 1920.

Yra tai reginys iš galo N ar ištino buvusio palociaus. Labai gražūs ir turtin- 
buvo rūmai. Karui prasidėjus ir pasitraukus Nariškino įgaliotiniams, prasidė- 
ir pilies naikinimas. Naikino rusai, vokiečiai išplėšė visus brangumynus ir gy- 
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gi
vulius. Šiaip miestelėnai vagiliai išvoginėjo kitokius smulkesnius dalykus. Atėję 
bolševikai pabaigė naikinti. Visokios stovylos, senovės paminklai, balkonai, durys 
ir langai sunaikinta. Sudaužytos ir numestos riokso rymiškos ir graikiškos stovy
los. Dabar tuose namuose apsigyveno, iš Rygos sugrįžęs kunigas Jonas Latvis su 
savo vargšų vaikelių prieglauda.* Jų dalis čia ir matyti ant suardyto balkono. La
bai vargsta kun. Latvis, be gamindamas maisto, tiems siratoms vaikeliams. Labai 
būtų gerai, kad atsirastų Amerikoje žmogus, kurs parinktų ir prisiųstų aukų kuni
go J. Latvio našlaičių vaikelių prieglaudai Žagarėje Šiaulių apskričio.

Kun. P. Raščiukas.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Lietuvos piliečiai, gyvenantis 
Amerikoje, skubinkitės grįsti Lie
tuvon savo tėvynėn jinai jūsų la
bai laukia. Lietuvoje žalios me
džiagos yra užtektinai. Vilnų, 
liną, kailių ir uodų, už milijonus 
rublių. Visokie spekuliantai iš 
gabena užrubežin o Lietuvoj labai 
brangus rūbai ir visokios materi
jos rūbams ir avalinėms, dėl to, 
kad nėra iki šiol nei vienos Lietu
voje dirbtuvės, kur būtų ir vilną 
ir liną audžiama gelombės suknės 
ir visokiai perkaliai bei kartūnai 
Tai-gi jus Lietuvos sūnus, sudary
kite savo kampanijas, pirkite kar
šinio, verpimo ir audimo mašinas 
ir su jomis pargrįžę Lietuvon į- 
steigkite dirbtuves parubežiais, 
kad sulaikius vilnas ir linus Lie
tuvoje ir aprūpinus savo piliečius 
pigiais ir gražiais rūbais. Taip 
jus darydami, patys pelnysite ir 
duosite pelnyti tūkstančiams savo 
brolių ir prisidėsite prie Lietuvos 
pramonės įsteigimo. Su dides
nėmis sumomis pinigų sugrįžę ir 
su Lietuvos valdžia susitarę, ga
lėtumėte teikti daug ir labai rieka- 
lingą gelžkelią. Lietuvoje nėra 
nei vienos popieros dirbtuvės, o 
jį čia labai reikalinga. Taipo-gi 
trūksta visokiu mašinų, dalgią 
plūgų, kirvių ir kitokiu ūkinin
kams reikalingų įrankių,
plati dirva jums sugrįžus darbuo
tis ir dolerius paleisti į apyvartą. 
Taigi broliai Lietuvos sūnus storo- 
kitės _ kuoflaugiausiai parsinešti; 
dolerių ir jei galima, visokių ma
šiną reikalingų dirbtuvėms steig
ti Lietuvon parsigabenti.

Kun. P. Raščiukas.

Ir čia

sodžius duonos jieškoti, — po miš
kus malkij rinkti. Jis matomas 
ir Latvių ir Lietuvos valdžios rui
muose, kur Jis stengiasi savo 
prieglaudai išgauti ar tai pašal
pos, ar leidimo išvežti ką nors iš 
Kuršo ir tt. Garbė tau vargšą 
teve, tavo darbą apkainuoti gali 
tik dangus.

• • •
Prie kun. Latvio prieglaudos 

aprašymo reikia pažymėti sekan
ti dalykai 1) Rygoje laike rusij 
su vokiečiais akro kun. Latvis 
5,000 žmonių šelpė pašalpomis, 
500 vaikų laike prieglaudose, juos 
ten maitindamas,, dengdamas ir 
mokindamas visokio amato ir 
mokslo. Taip-gi turėjo atskiras 
pireglaudas seneliams ir sužeistie
siems.

Kunigas Jonas Latvis yra gi
męs Vilniaus gubernijoje, Varie-. 
nos parapijoje. Rusijoje išbuvo 
8 metus. Ten Jis daug labai 
darbavos dėl lietuvią labo. Ypač 
Jo veiklumas ir, žmonių meilė ap
sireiškė pradžioje karo, kuomet 
tūkstančiai lietuvią iš degančios 
nuo armotą Lietuvos bėgo pro Ry
gą į Rusiją, Jis tai visus šaukė 
prie savęs irramino ir penėjo ir 
būtais rūpino savo tautiečius.. 
ir Rusų valdžia buvo‘pasitikėjus 
per kun. Latvio rankas plauk
davo aukos. Kuomet kiti nega
udavo pašelpą, tai kun Latvis sa
vo prieglaudoms vis mokėdavo iš
gauti savo sumanumais ir žinoji
mais per ką ir kur kreiptis su 
prašymais.- Prie bolševikų, blo
gos valios žmonės buvo įskundę

--
visokių darbelių, rengiami prie 
pirmos išpažintie^ jr Šv. Komuni
jos ir dailaus apsėjimo mokinami?1 
Vaikų yra šimtas su viršum. 
Prieglaudos vedėja yra Marijos 
Sesuo, Vienuolė Agota Eiduitaitė 
ir Vienuolė Sesuo Barbora jos 
pagelbininkė.

• • •
Nuo 1918 m. Žagarėje gyvuoja 

Šv. Juozapo darbininką draugija. 
Jinai gana veikli: rengia vakarus, 
paskaitas gegužines ir susirinki
mus. Šimet jau surengia 2 ge
gužinės, kurios davė draugijai 
pelno. Susirinkimus darbo kas 
mėnuo reguliariai. Ton draugi- 
jon spiečiasi katalikai ir tikinti 
darbininkai. Jos pirmininkas gi
liai tikintis ir susipratęs katalikas 
Mikolas Mėlis iš Žagarės siuvėjas. 
Jis yra buvęs Amerike ir prigulė
jęs prie Bostono lietuvių kataliku 
darbininką draugijos.

Iki šiol Žagarės bolševikėlai 
slapstėsi ir žvalgėsi kaip katė pie
ną paliejus, kad neužkluptu tei
singa baųgmė už ją darbelius atė
jus čia bolševikams, bet niekam 
ją neliečiant išdrįso viešai orga
nizuotis. Savo agentų ir buvu
siu komisarų diriguojami 13 bir
želio sušaukė mitingą, paimdami- 
po tris auksinus įstojimo mokes
nio, už tai žadėdami žemišku mig
dolu su pastarnokais, bet vargiai 
tie vargšai juos ragaus.

•
Žagarėje atsirado ir nepagei- 

Laike karo

• •

ŽAGARE.

Čia atgaivintos tapo vietos dirb
tuvė rūpesčiu kun. J. Latvio, at
vykusio iš Rygos su lietuvią vai
kų prieglauda. Jis pejr visą ka
ro laiką maitino 1500 visul-ią pa
bėgėliu. Tam lėšas surasti galė
jo tik jo pasišventimas <r nepap
rastas gabumas. Jis išlaikė ke
lias prieglaudas su visokiomis 
mokyklomis. Įsikūrus Lietuvos 
Valdžiai kun. Jonas Latvis (tokia 
jo lietuvio pavardė) rūpinėki su 
.visomis savo pireigiaudomis grįžti 
į Lietuvą Išgavęs iš Latvių

vusį Nariškino dvarą su malūnų 
ir 80 dešimtinių žemės. Pasisko
linęs pinigų sutaisė apgriuvusį 
vandenį ir garinį malūnus-ir pa
leido į darbą. Taip-gi grait bus 
sutaisyti vilnoms karšti ir verpti 
mašinos. Čia dirba keli desėtkai 
darbininkų ir gauna į dieną 20 
auksinų, kiti daugiaus. Ką už
dirba, tuomi maitina šimtus sira- 
tij vaikelių. Dėkingi vaikeliai 
už duonelę kunigėliui o vargšai 
darbininkai už gerą uždarbį. To
kių kunigų nedaug galima rasti. 
•Kun. Jonas Latvis tarsi Šv. Vin
centas a Paulio traukia siratas 
vaikelius iš bado, vargo ir mirties 
nasrų ir augina juos Dievo garbei 
ir tų vaikelių naudai Jei ne 
kun. J. Latvis, tąi šimtai vaikelių 
pabėgėlų iš Lietuvos Rygoje ir ki
tur, kurių <ėveliai žuvo karėj ar 
nuo bado ir visokių ligų išmirė 
būtų žuvę Katalikų Bažnyčiai ir 
Tėvynei Lietuvai, nes"-būtų ar 
žuvę nuo bado ir ligų arba papuo- 
lę į lenkų ar latvių prieglaudas. 
Dabar laimingi vaikeliai, turėda
mi tokį augintojėlį. Aš pats 
tankiai nueinu į kun. Latvio vai
kų prieglaudą ir viską gerai ži
nau. Vaikai neparastai gražiai 
auklėjami ir visokio amato jo į- 
steigtose ten pat mokyklose moki
nami. - Vaikai labai lipšnus, ma
lonus, linksmus, darbštus, dori ir kun. Latvį ir jeigu nebūtų gerų 
mandagus. Visi našlaičiai, kurių 
tėveliai nuo ligų bei karo žiauru
mų žuvę, tai kun. J. Latvis jų 
yra Tėvą ir Motina.

Mačiau aš sykį, kaip patys 
mažučiai 2 3 metų gražiai ir su
tartinai giedojo “Po Tavo Apgi-j 
nimo” ir “Lietuva Tėvynė mūsų” 
ir negalėjau neverkti į tuos anio- 
lėlius žmogaus kūne žiūrėdamas. 
Teisingai išsitarė valstybės vy- 
riusis notaras S. Linartas, kad 
kun. J. Latviui mirus reikėtų pa
statyti Jam paminklas su kun. 
Latviu ir šimtu vaikelių apie jį, 
kuriems jis duonos kepalą raiko 
ir kiekvienam dalina.

Vaikeliai gražiai laike Mišių 
gieda Šventas giesmes. Taip-gi 
rengia padorius teatrėlius, kurių 
pelnas skiriamas prieglaudai. 
Kad pagaminus tokiam skaičiui 
vaikelių duoną apdarą ir mokslą, 
kunigas J. Latvis, beperėtojo dar-

ORGANAS AMERIKOS 
"LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 

• Užrubežyj metams $5.00
“DARBININKAS” 

242-244 AV. Broadway,
South Boston, Mass.

iš Vilniaus, kaip tik pradės susi
taikinti su lenkais. Šią vasarą 
pas mus buvo nepaprastai sausa ir 
tik dabar jau dvi dieni kaip lija. 
Duonos ir pyrago Lietuvoj visgi 
bus.

Su augšta pagarba
J. Bajoras.

Kaunas 30 - 7 1920.

LIETUVOS MISIJOS 
PRANEŠIMAS.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Apyskaitos.

Pradedama Lietuvos Laisvės 
Paskolą, Lietuvos Misija buvo pa
sižadėjusi visą savo darbą daryti 
su žinia pačios lietuvių visuome
nės ir su jos kontrole.

Tuo tikslu prie Lietuvos Misi
jos iš pat pradžios buvo sudarytas 
nuo įvairių visuomenės organiza
ciją Lietuvos Laisvės Paskolos iš 
12 narių Komitetas, kursai ir bu
vo per kelius kartus šaukiamas ir 
kuriam buvo perstatomos visos iš
laidos ir jneigos ir nurodoma visa 
Lietuvos Laisvės bonų pardavimo 
tvarka. Tečiau tenka girdėti, 
jog kai kurie žmonės, žiūrėdami 
į Lietuvos Misiją, kaip į kokią 
privatinę, o ne valstybinę įstaigą 
reikalauja, idant būtų išduodamos 
smulkmeniškos apyskaitos, idant 
būtų pasakoma, kodėl tiek, o ne 
daugiau pinigų Lietuvon išleista 
ir tt.

Kaipo Valstybinė įstaiga, Lietu- “gs Stamps prisiųstą, $9,586.38 
vos Misija turės išduoti pilną apy
skaitą Lietuvos Valdžiai ir šian
dien skelbti laikraščiuose visas 
smulkmenas delei daugelio prie
žasčių gal būt ir neatsargu. Lie
tuvos Misija visuose nutarimuose 
delei pinigų persiuntimo ar laiky
mo prisilaiko aiškią Lietuvos Val
džios nurodymu ir lygiai daro iš
laidas sulyg Lietuvos Valdžios 
sąmatų.

Nerizint to ir norėdami nura
mint ir tuos, kurie taip prašo šių 
apyskaitų, Lietuvos Misija yra 
užprašiusi tris narius mėnėto ko
miteto pil. Juozą O. Širvidą, K. 
J. Krušinską r Vincas Jankaus- 
laį paržiurėti visas knygas ir do
kumentus ir išnešti savo nutari
mą, kursai ir yra žemiau talpino- 
mas.

PAREIŠKIMAS.

Delei

žmonių su laiku paslėptas, tai, 
būt likęs už savo milžininškus 
nuopelnus sušaudytas. Jo prieg- 
laudų turtą prie bolešvikų suny
ko; Dabar sugrįžęs Lietuvon su- 
prie glauda dali g turi ir -turės 
vargo, jei lietuvią amerikiečių 
ranka nesušelps Jo prieglaudų 
savo centais.

~ • • •
Čia gyvuoja ir antra vaiką be

turčiu prieglauda, kunigo Vincen
to Jarulaičio. Ją įsteigė jis su
grįžęs iš vokiečių nelaisvės, kur 
jis išbuvo pusantrų metų, delei to 
vien, kad užtardavo žmonis prie 
vokiečius ir tiesos ješkojo, už tai 
vokiečiai sutaisė jam kalėjimą ir 
ištrėmė Sugrįžęs Lietuvon tapo 
Vyskupo paskirtas klebonu į N. 

! Žagarę. Visupirmu jo rūpesčiu 
i buvo čia įsteigti vargšą prieglau
dą. Parkivetė Marijos . Seserų 
venuoles ir joms pavedė prieg- bar ateina liud 
landos vedimą. Prieglaudoje yra viltis,

daujamos įstaigos.
rusai buvo uždarę ir užgynę visas 
girtybės įstaigas, tas pats tęsėsi 
beveik iki šiol. DaĮ>ar valdžia 
leido latviui Kuntemanui atgai
vinti alaus dirbtuvę Švelpolio pa
livarke, kurs yra valdžios globoje. 
Ta patį, ką prieš karą prigulėjo 
ponui Nariškinui ir yra labai di
delė ir daug alaus išduodavo visai 
tolimai apilinkiai. Leidus alų 
dirbti, tūkstančiai pūrų miežių 
naikinama alui varyti, per tai ky
la kainos javą ir kenčia darbinin
kai ir visokie vargšai Latvis 
kapitalistas kraus tūkstančius, o 
lietuviai gerdami jo alų, neš mil
žiniškas aukas pinigais, sveikata, 
dorą praras ir kentės skurdą ir 
badą. Trūksta lietuviams supra
timo ir šviesos, nes jie gailisi ke
lią skatikią laikraščiui bei knygai 
susipirkti, bet girtybei kitas ir 
visą savo ūkį paaukoja ir pats 
miršta be laiko palikdamas dide- 
liausiame varge vaikus ir pačią. 
Tuo tarpu žydas ar latvis lietuvių 
tamsumo prisiplėšia pinigų, perka 
namus, žemes, gerai gyvena, vai
kus leidžia į mokslus, mažai dir
ba, gerai valgo ir nešioja ir juo
kiasi iš lietuvių, kad jie nemokė
dami branginti savo darbo ir svei
katos viską atiduoda girtybės die
vaičiui. Į mokslus mažai kas 
eina. Amatų dar mažiau mokinasi, 
o tik žino Amerikon bėgti, kur 
kapitalistai iščiulpę visas sveika
tos ir doros jėgos lietuviams, kaip 
voras mūšiai, palieka Lietuvai siv 
grįžusius karšinti, kol numirs. 
Iš Amerikos beveik žėdnas sugrį
žęs ne ilgai pagyvena, nes už do
lerį visą spėką prarado. Tai iš
romyti galėčiau skaitlinėmis.

Kun. P. Raščiukas.

VISOKIOS ŽINELES.

Diena iš dienos laukiame, kad 
greičiau bolševikai dangintųsi iš 
Vilniaus, bet jie nesiskubina ir 
begėdiškai stengiasi dar bolševiz
mą įvesti pas mus, vienok tai jau 
nebepasiseks, nes žmonės-ją dar- 

jau pažįsta ir net liet, soei- 
purtosi nuo jų.

Ii Vilniaus apie bolševikus da- 
>s žinios, vienok 

kad jie viMi? laikysis

bus, 
lista

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

tos per visą laiką ir per praėju
sius tris mėnesius, Gegužio, Bir
želio ir Liepos, 1920, susirinkę 
Lietuvos Misijos Bute, 257 West 
71-st Street, New York City, per
žiūrėjome viršminėtąją apyvartą • 
ir žemiau einančią apyskaitą ra
dome visiškai pilną ir teisingą, ką 
toliaus savo parašais liudijame.
I n e i g o s :

Pereita apyskaita 5 — 4 — 20, 
balansas,.......................$793,236.64

Ineigų nuo 5 — 4 — 20 iki 7 — 
31—20,....................... $538,534.15 z:.

. Viso ineigų, .. $1,331,770.79
* * •

Visi Lietuvos Misijos ir pasko
los kėlimo kaštai nuo pat pra
džios, ................... . .. $33,001.00

Lietuvos Bonų atspauzdini
mas,...................................$3,250.00

Lietuvos V aidžios įsakymu ivai- 
riams kontraktams išmokėta .. 
..............................: .. ...$17,920.91

; t $54,171.91
Bankos sugrąžintas p Šatkaus, 

Chester, Pa., “protested” čekis 
............................................... $502.04

Viso išeigų, $54,673.95 
Pasiųsta Lietuvon Lietuvos val
džiai 4-ais atvejais, .. $335,100.00 

Sūlyg Lietuvos Valdžios įsaky
mo sudėta rezervon ant 6 nuš., .. 
........................................ $604,067.60 
..Randasi ant ranką Amerikos 
boną neparduodamų ir War Sav-

Mes, žemiau pasirašusieji, L. L. 
Paskolos Komisijos nariai, pa
kviesti per Lietuvos Misiją per
žiūrėjimui L. L. Paskolos- apyvar-

Lincoln Trust Company randa
si pinigų,......................$328,342.38

$1,331,770.79
Prie tos mes turime pabriežti 

gana svarbų faktų, jogei visa iki 
šioliei vedamasis Lietuvos Laisvės*
Paskolos darbas ir visi su tuom be- 
sijungentieji iškaščiai, Lietuvos 
Valstybės Iždui nepadaro jokią 
iškaščių, nes visi iki šiolei padary
ti iškaščiai, kaip va: Pačios Lie
tuvos Misijos įsteigimas, užlaiky-^ 
mas raštinės, algų išmokėjimas, 
patsai bonų atspauzdinimas, agi
tacija ir apgarsinimai, važinėji
mai su prakalbomis, ir tt Pasi
dengia iš tų įplaukimų, kurios ap
turi Lietuvos Misija kaipo mokes
tį už įvairius mūsų vientaučiam 
patarnavimus.

Pasirašome Rugpj. 12, 1920 m., 
New Yofk City, N. Y.

Juozas O. širvidas 
K. J. Krušinskas.. 

Vincas F. Jaskauskas. 
LIETUVOS MISIJA I

Mes- didžiuojamės patys ir tikrai 
tikime SEALECT pienu,
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU 

Delei virimo ir riale jisai
ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS
Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę 

— Tamstos persitikrinsite. 
Geresni Pardavėjai parduoda SEALECT 

Brand Pįo»Ą.
Sheffield Condensed Miik Co., Ine.

A. H. MORSE & CO., Agents
9 India St, Boston
Tėmykite šį ženklųjį



Stasys J. Misiūnas.

nr■n

Šimkus

Šimkus

X

Jonas Čižauskas.
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SUBSCRIPTION RATES:
..$4.00
..$5.00
..$5.00yeariy

m second-class matter SepL 
*X 1915 at the post'office at Boston, 
Man., under the Act of March 3, 1879” 
•Acceptance for mallllng at special rate 
af postage provlded for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
IX 1918”.

BALSAI DĖL NOTOS.
Suv. Valstijų sekretoriaus 

Colby’o nota dėl nedalinimo 
Rusijos negalėjo nepaliesti šir
dies gilumos kiekvieno lietu
vio. Tos notos delei gavome 
ir straipsnių ir laiškų nuo žy
mesniųjų veikėjų.

Dalinamės su skaitytojais tų 
veikėjų balsais. Vienas rašo

“K viso to aišku, delko S. V. A. 
dar nepripažino nepriklausomybės 
ir nėra vilties, kad pripažintų. Va
dinas, Amerikos karo principas: 
pavergtų tautų paliuosavimas, duo
ti joms teisę apsispręsti buvo tik 
įrankiu propagandai, kad karą pa
darius populiariu—taigi panaudotą 
kilnus principas tam pačiam prin
cipui sutriuškinti. Nauja diploma
tija.”

Antras veikėjas ragina A- 
merikos lietuvius pakelti pro
testą prieš Colby’o notą. Ra
šo šitaip:
Į ’šiuomf norėčiau atkreipti jusiį 
i Msę į Amerikos valstijos sekreto

riaus Colby’o notą, lytinčlą Rusijos 
klausymą. Be ginčų, man matos, 
visi lietuviai sutiks, kad toji Col
by’o nota tai žandinė LietuvaL Ji
nai pilna piktų norų ir veidmainin
ga. Jinai neišlaiko nei mažo vaiko 
kritikos. Nes Ištikro, jeigu., 
kos valdžia neprašyta R 
dies, Išdraskė Rusiją, a 
Lenkiją, Finlandiją, Armėniją ir 
Besarabiją, delko toji pat valdžia ' 
reikalauja Rusijos balso Lietuvių, , 
Latvių, Estų, Georgijos klausymu, ; 
kurias tautas, lygiai kaip Finus, 
Lenkus istorinė Rusija varu priver
tė prigulėti prie jos. Taip dalykams 
esant, man matos visi Amerikos 
laikraščiai turėtų kaip vienas su
šukti iV atsiliepti į čion lietuvių gi
musį jaunimą, Amerikos lietuvius 
piliečius, raginant visus ateinan
čiame sekmadienyje 22 rugpj. pa
daryti visose kolionijose mass-mi- 
tingus, Išnešti rezoliucijas protes
tuojančias prieš Colby’ės notą. Rei
kia- pasinaudoti šluomi momentu, 
nes kito panašaus gal negreit su
jauksime. Sekime šiame atvėjuj ai
rius”. '
Žemiau telpamą ištrauka iš 

gauto laiško giliai pažvelgia
ma į Colby’o žingsnius ir į pa
saulinę politiką. Rašo:

“Išrodo, kad savo ‘keturioliką 
punktų’ net pats Wilsonas jau už
miršo. Kad tie punktai kažkur pra
žuvo tarpe Paryžiaus ir Londono, 
tai jau senai visi iiberallškesnieji 
žmonės žinojo, bet kad jų pats Wil- 
sonas butų išsižadėjęs, tai mažai 
kas besitikėjo. Bet tai visa turi ir 
gilesnės reikšmės. Už nesuskaldy
tą Rusiją Wilsbnas sykiu stovėjo 
su kitais alijantais, kuomet 3 d. 
Uepos 1919 m. pasirašė Paryžiuje 
po Kolčako 'sutartimi, tai vienas 
dalykas. Kitas yra dar svarbesnis. 
Jei tėmijai paskutinių laikų bėgį 
svieto politikos, tai be abejonės 
patėmijai didelį Anglijos užsimoji- 
mą—Anglijos kontrolė Persijos, ma
žos valstijėlės Abu Jano (ar kaip 
kitaip ją vadina) apie Baku, lin
dimą Kriman, pasiryžimą kontro
liuoti Lietuvą, Latviją, Estoniją, 
jau nekalbant apie Mažają Aziją 
ir k., tai viena o Japonijos smer
ktinos į Siberiją kita. Juk kaip 
pasirodo, kad Japonija lštikrųjų 
rengias šmotą Siberijos užimti. Ja
ponų laikraščiai apie tai plačiai ra
žo. Agituoja didžiausia, kareiviai 
būriais siunčiami atkeršyti už už
mušimą 500 japonų. Nors tas už
mušimas spėjama tik bus ant po
pieros, bet agitacijai jis labai tin
ka, kad sukelti žmonyse karės upę 
ir karę padaryti populiariška. Sa- 
kalinas jau užimtas. Visa tai Wash- 
ingtonas tėmlja. Ir ne be reikalo. 
Juk įsibujojus Anglija ir Japonija 
yra peilis Amerikai. Tai visiems 
aišku. Mato tai Wllsonas. Dar la
biau Colby, kuria nuo senai skai
tomas anti-britu. Bet pasakyti tie
siai ‘stop’ negalima. Reikia vartoti 
žvelnesnias diplomatiškas priemo
nes. Tomis gi ir yra principas iš
laikyti Rusiją čielybėje. Angį i ja-gi 
gudri, kuomet kitos valstijos remia 
viską idgalizmu ar kuo kitu ir sten
gias būti sutartyje prieš' bolševV 
kos. ji patylomis veda tarybas su 
Jais, kad Iš to pastpelnfti. Net 
laikui bėgant patįs bolševikai bus 

. "palinkę į Anglijos pusę daug dau-

gų nemaža yra prikista ir Ameri
kos kapitalistą. Anglijos bene ma
žiausiai tik apie vieną, rodos bili
joną. Taigi tie visi dalykai ir pri
vertė Wjlsoną išsižadėti savo self 
determination ir kitų gražių frazių 
ir paklausyti tų grupių kurios tu
ri ekonominius reikalus. Juk nebe- 
reikalo Morganas ir jo sėbrai Ju- 
deničui buvo pažadėję krūvas auk
so. Nebereikalo žuvo tūkstančiai 
kareivių •Prancūzijos laukuose. Y- 
ra kas nors konkrečio to viso užpa
kalyje. Idealai ir gražios frazės tik 
mintoms, bet jie turi užleisti vietą 
pirklybal, pramonei, vienu žodžiu 
kapitalui. Ir iš Wilsono rašto aiš
kiai matosi, kad toji perversme jau 
vyksta. Neteisinga yra manyti, jog 
tai visa vien tik rinkimų kampani
ja. Ne. Aš tikrai manau, kad vi
sa administracija maloniai butų tą 
visą dalyką palaikius iki po rinki
mų, jei ne toks svarbus momen
tas ir .susidėjusių aplinkybių spiri- 
mas. Mažomsioms tautoms ir vi
siems liberalams tai gražus pamo
kinimas, kad gražus žodžiai ir 1- 
deališki prižadėjimai tik tol, kol 
jie reikalingi pasiekti kokį nors 
tisklą, su kuriuo aiškiai į svietą 
nedrįstama išeiti. Tikslas pasiek
tas ar pradedama jo pasiekimui 
rastis kliūčių, visi idealai “weg”.

Lietuviai geriausiai padarė susi
taikindami su rusais, nesiklausę jo
kių geradėjų. Svarbiausis dalykas 
būti sutartyje su kaimynais, ypa
tingai su kaimynais, iš kurių gali
ma reikale tikėtis pagelbos, o daug 
mažesnės svarbos dalykas' linkčioti' 
prieš tolimesnes, nors ir galingas, 
valstijas ir būti jų pastumdėliu 
prieš artimuosius kaimynus. AVil- 
sono pageidavimas nesuardytos Ru
sijos po vadovyste Wrengelio ar ki
to kokio prieš-bolševiko vargiai be
gu invyks. Galima drąsiai spėti, 
kad ne, bet jis bus smugiu, ar gal 
tik pagrūmojimu Anglijai ir Japo
nijai prieš perdidelj ir perdrąsų už
simojimą pasidalinti meškos kai
liu”.

FEDERACIJOS KONGRESO 
TVARKA.

PANEDĖLIS, RUGPJŪČIO 
30 d., — Federacijos Koaigre- 
so atidarymo iškilmės; Pamal
dos bažnyčioje, Federacijos 
Kongreso pradžia. Vakare Fe
deracijos Tarybos pirmas po
sėdis.

UTARNINKAS, RUGPJŪ
ČIO 31 d., ir SEREDA RUG
SĖJO Ii, — Lietuvių Darbi- • 
ninku Sąjungos ir Moterų Są- ! 
ungos seimai.

KETVERGAS, RUGSĖJO 2 
d., — Tautos Fondo, Raudono- 
o Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
r Pilnųjų Blaivininkų Susi

vienijimo seimai.
PĖTNYČIA, RUGSĖJO 3 

d., Federacijos kongreso už
baiga.

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

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

Draugijos, kuopos, parapi
jos, kliubai, priklausanti prie 
Federacijos tuojau sušaukit 
<m«irinkimus ir išimkit atsto
vus į Federacijos kongresą. 
Nuo kiekyienos 10 narių gali
ma siųsti į Federacijos kongre
są po vieną atstovą.

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

MARIJONA ČIŽAUSKIENE,
Viena žymiausių Amerikos lietuvių solisčių. 

Dalyvaus Vyčių Seimo Koncerte Lamrence, Mass.

LAWRENCE, MASS.
Vyčių Seimas!

Ponas Jonas Čižauskas, Baltimorės vargonininkas 
jau atvažiavo į Lawrence seimuoti. Iki koncertui jisai pa
gelbsti ponams Pauliukaičiui ir Juškai lavinti chorą prie 
koncerto, 24-oje d. vakare. Gerbiamas dainininkas atsi
vežė su savim ir didžiulį programą kurį tąjį vakarą su 
savo žmona irgi žymi artistė išpildys. Ponų Čižauskii 
dainų programas yra sekantis:
“Oi greičiau, greičiau”..................
“Caro nome” iš op. Riggoletto. 
“Sunku gyventi” ................ . ........
Scena Della Pazza iš op. Lucia.

M. Čižauskienė.
“Oi kas?” ..............
“Vilniaus miestelyj” 
“La Danza”.......
“Mergele jaunoji’ 
“Ar jūs matėt” .. 
“Era mano brangi 
“Largo”.............

Federacijos
Sekretorijatas.

KIEK YRA KARO NAŠLAI
ČIŲ.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veikėjai Europoj, ap- 
skaitliavo, kad karo našlaičių 
Rusijoj esu 4.000.000, Vokie
tijoj 3.000.000, Francijoj 1.- 
000.000. Išviso Europoj karo 
našlaičių esu 12.000.000.

“DARBININKE” gal 
gauti Kauno “Laisvę” 
“Kariškių Žodį”, “Vieny 
bę”, “Tautą”, “Darbiniu 

Už 50 c. gausi lt 
išyk.

................Šimkus 
Jonas Čižauskas 

.... Rossini 
Petrauskas 
Petrauskas 
... .Šimkus

Rossini

JONAS ČIŽAUSKAS 
Baltimorės, Md. lietuvių vargonininkas, 
us solistas ir nepaprastų gabumų ehorvec 

mo

LUPTAI: 1) iš op. Riggoleito,
2) Mūsų Tėvynė,—

Pp. Čižauskai.

BAKHM0RE,MD. -

.Yra labai smagu-paminėti kele- : 
tu žodžių apie D. Jj. K Vutauto 
dr-jos veikimą. Šioji dr-ja yra 
susitvėrusi apie aštuonis metus 
tam atgal ir nuo pradžios gyvavo 
it laivas. supamas bangų , kuris 
tai kėlė mūsų pačių broliu neti
kėliai. Jie bandė visokiais bū- 1 
dais minėtą draugystę paversti į , 
bedievišką lizdą. Tąsynės tęsė- ] 
si gana ilgai. Tikintieji žiurėjo j 
ir tėmijo kiekvieną priešų žings- , 
nį galų gale stojo kovon už tiesą. ( 
Pildantieji tiesas konstitucijos pa
reiškė ant susirinkimo, kad nei ] 
kokių būdų nedaleis panaikinti < 
tikėjimiškus principus konstituci- ■ 
jos, o nenorintieji pildyti, kad 
pasitrauktų. Ir su. pagelba vie
tos klebono kun. J. Lietuvninko 
tapo'sušauktas susirinkimas, kur ; 
atsilankė apie šimtas narių tikrų 
Tėvynainių ir palaikytojų teisių 
kontitueijos ir tas susirinkimas 
prašalino visus savo priešus ir į 
tikrą kelią ėjo ir užgimė ramybė 
ir užvešpatavo meilė artimo ir 
Tėvynės.

Gynimo ir tvarkymo ypatingai 
stojo J. Pautienis, A. Rėkus, J. : 
Žilis M. Kašenskas, J. Rėkus, V. : 
Ražiulis ir visa eilė kitų. Ir ; 
šiandien dragystė D. L. K Vytau
to gyvuoja viena iš geriausių 
Baltimorės dr-jų. Šimtais auka
vo dėl nukentėjusių nuo karo ir ; 
Boną pirko už penkis šimtus dole
rių ($500). . i

Štai pereitame susirinkime 8 d. 
rugpiučio nutarė rūpintis Lietu
vos kareivių apšvieta. Nesenai 
buvo tilpęs Darbininke atsišauki
mas Lietuvos kareivių į Ameri
kiečius lietuvius prašančius pa
galbos įsteigimui knygynų?

Taigi dr-stė D. L. K. Vytauto 
tą dalyką gerai apsvarstė ir sura
do būdą, kuris būtų visiems pri
einamas. Ir štai ką pareiškė:— 
Draugystė Didžiojo Lietuvos Ku

nigaikščio Vytauto po apsvarsty
mo susirinkime pareiškė, kad ji 
rūpinsis įteigimu knygyno Lietu
vos kareiviams Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Pulkui.

Ir paaukavo gerą pradžią. 
Taip, kad bus galima užmanytas 
tikslas dasiekti ir to minėto pulko 
kareiviai galės . pasidžiaugti. 
Tam tikslui išrinkta sekaiti komi
sija : Juozas Pautienius, Anta
nas Rėkus ir Jonas Bliudžius.

Pinavijas.
Prierašas. Sveikiname D. L.

K. dr-ja su atsikratymu ją ardan
čių gaivalų ir su šauniu sumanymu 
— įsteigti knygyną to paties var
do Lietuvos armijos pulkui. Y- 
ra ir kitose kolionijose to garbin
go kunigaikščio vardu dr-jų ir lai 
jos tą pat daro. Yra ir kitų gar
bingų Lietuvos Kunigaikščių var
dais pasivadinusiu dr-jų ir tais 
pat vardais vadinasi Lietuvos 
Pulkai. Lai visos šitos kuni
gaikščių vardais dr-jos paseka 
Baltimorės DLK. Vytauto dr-ją. 
Galima ' prisidėti to darbo auko
mis ir jas pasiųsti “Kariškio Žo
džio” adresu, nurodafit kam jos 
skiriamos, renkant knygas ir už
sakant jų iš knygynų “Dar
bininko, ” “Draugo,” žvaigždės” 
ir “Garso.” Kitos organizaci
jos ir dr-jos privalo remti knygo
mis Lietuvos Darbo Federacija ir 
Krikščionių Demokratų Partiją.

čių ir sakė, kad apie $8 liks jiems. 
Ar jus girdėjote, kad bendrovė — 
bizniška įstaiga iš sukolektuotų 
iš darbinikų žmonių aukų Lietu
vos našlaičiams skirtųsi savo pra
kalbų lėšų padengimui!

Artojaus Vaikas.

Prierašas. Jau nuo senai ei
na gandas, buk Lietuvos Atstaty
mo B-vės šulai, > važinėdami po 
kolionijas pardavinėdami šėrus 
renka aukas Lietuvos našlaičiams, 
o iš tų aukų padengia visas ar 
dalį prakalbų lėšų. Būtų gerai 
kad kas nors tikrai dalykus ži
nantis praneštu ar ištikro L. At
statymo Bendrovė jungia biznį 
su labdarybe. Jei taip daro, 
tai toji bendrovė bus išradus ypa
tingą išradimą ir už tą ją reikėtų 
pasveikinti ir tegu toji bendrovė 
savo išradimą kuo grcleiausai už
patentuotu, kad kitos bendrovės 
jos neimtų sekti.

kuopos pirmininkė O. Z. Bugai- 
laitė.

Raseinių Magdė.

WINDS0R, VT.
Šioje kolonijoje nėra krau

tuvės. Todėl būtų gera proga 
lietuviui užsidėti.

Vietinis.

NASHUA, N. H.

L. Vyčių 20 kuopos prakalbos 
vyko 15 d. rugpj. bažnytiniai sa- 
ej. Prakalbos gana puikiai nu

sisekė. Nors diena ir karšta, bet 
žmonių susirinko skaitlingai ir vi
si ramiai klausėsi. Kalbėjo klie
rikas. Juras. . -

Buvo ir pamarginimų, dialogą 
gana puikiai vaidino Vytės A. 
Seminaitė ir O. Geniutė. Sudai
navo duetą J. Treinaičiutė ir O. 
Geiniutė. Vakaro velėja buvo

Į LIETUVĄ.

New Yorką apleidome liepos 3 
d. Plaukėme laivu Mongolia į 
Hamburgą. Oras pasitaikė ra
mus ir gražus. Buvome arti 100 
lietuvių. Lenkučiai landžiojo 
prie lietuvių ir kalbino važiuoti į 
Polsčių. Gavo gerą atsakymą. 
Qrįštantiems patariu nesipirkti 
drabužių Amerike. Vokietijoj ir 
net Lietuvoj už tuos pat pinigus 
yra pigesni ir geresni, negu Ame
rike.

Pamatęs Lietuvos stovį šaukiu 
visiems amerikiečiams: “Skubin
kite į Lietuvą. Grait bus per vė
lu.” Kas tik turi šiek tiek do
lerių ir sumanumo, tas Lietuvoje 
turės dabar pirmas vėtąs. Tuo 
tarpu žydeliai tik juda ir griebia 
geriausias vietas. Kai jas užlei
sime, tai neiškrapštysime. Sa
kau jums amerikiečiai, kurie ma
note grįšti ir tiesti gyvenimą Lie
tuvoj, tai grįžkite DABAR, ŠIAN
DIE.

GALINGAS VARDAS...
Kad ir varguose giliai įbrisiu 
Ir pamatysiu šmėklos baisybes, — 
Nors i# tamsybių naktyj suklysiu 
Nors ir pažinčiau skausmų galybes.

> -U
Nors artimieji manę paliktų 
Draugai nelaimes mano pažinę;
Nors pašiepimais skaudžiais sutiktų 
Mano prakilnius norus paminę.

Kad. ir per audrų keliaut reikėtų 
Galingų jttrių verpetais irtis. — 
Ir čia sunkybes pernešt padėtų;
Brangus galingas—jo vardas—VILTIS...

LIETUVAITEI.
Kur šiandien tu sesyte, 
Ir kų veiki brangioji; 
Užtemo tau saulytė, 
Tu raudi ir vaitoji...

Nelaimės mūs tėvynę 
Vis laiko dar suspaudę — 
Alpsta visų krūtinės, 
Ried’ ašaros per veidus..

Tėvainiai išblaškyti 
Kenčia šiaurėj’ rytuose 
Ar Arijon išvyti, — '
Ar kovos žūn laukuose...

Tik kryžiai nusiminę 
Stipso tarp balto sniego — 
Užpiltos ten krūtinės 
Jaunuolių ramiai miega.

Tik naktys kuomet tamsios 
Tykiai meldžias pušynas — 
Kareivių jaunos dvasios 
Slaptingai ten vaidinas.

HUDS0N, MASS.

Nors čia yra lietuvių nuo senai 
apsigyvenusių, bet jų nedaug tė
ra. Yra lietuvių kooperacijos 
krautuvė, bet sako, kad joj bran
giau, negu kitose krautuvėse. 
Kadangi lietuvio kunigo čia nėra, 
tai priaugančioji karta ir apskri
tai visas jaunimas ištautėja. Nė
ra kam gaivinti lietuvystę ir nė
ra kam organizuoti tą jaunimą.

Visų pažįstamas.

NEWARK, N. J.

Biznis ir Labdarybė.
Rugpj. 12 d. V. K. Račkovski, 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
veikėjas su vietiniu agentu Tre
čioku buvo surengę prakalbas. 
Račkovski buvo Trečioko persta
tytas, kaipo grįžęs iš Lietuvos ir 
ten vėl grįšiąs. Račkovski kabi
nėjasi prie Tautos Fondo, .prikai- 
šinėjo visokių nebūtybių katali
kams. Ir žinoma gyrė savo 
Bendrovę ir pardavinėjo šėrus. 
Pertraukoje rinkta aukos Lietu
vos našlaičiams, 
su centais. Trt

— O gal ir tavo mielas 
Ilgis šiam kapinyne, 
Kur tykiai gludi šilas — 
Sleg smiltys jo krūtinę?..

*

Kartais kad laiku vėlum’ 
Naktyj’ kad mėnuo plaukia, — 
Ant kapo jojo vėlė
Ateinabt tavęs laukia... 
Ir brangi, tau, sesyte! — 
Skausmai galingi, pinas, 
Naktis... toli saulytė...
Vėlės kapuos vaidinas...

AT eit les kelias.
(Paaukauju P., M., š—tėms) 

O sesytės mielos ir brangios seselės 
Jūs savo tai širdis atvėrėt plačiai 
Lyg skaisčios, malonios vasaros gėlelės — 
Nuvargusių sielų gaivinot saldžiai.

Dėl manęs krutinės atverti mokėjot;. 
Padėjot sunkybes manyje kentėt, 
Taip manę užjausti nuo širdies norėjot 
Ir gėlių bukietų davėt paminėt. —

— Ačiū jums sesytės už jausmo jautrybę, 
Ačių už bukietą gražiųjų gėlių!..
Ačiū už suteiktą man naują gyvybę 
Vėl žengti su vilčia ateities keliu...



DARBININKAS

Valdyba.
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Pirm.
Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Banką
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PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI
Valdyba.

Nut. Raštininkas.
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DETROIT' MICHIGAN

112 N. Greene St.

MOKĖS 6-Tį

i susi-
. rug-

BOSTON, MASS.

kuopos mėnesinis susi- 
įvyks nedėlioj, 22 d. 
tuojaus po sumos baž-

• 3
X į

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

Pirmos Dienos, 1920

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti?

LDS 1 
rinkimas 
rugpiueio 
nytinėje salėje, ant Fiftb Street.
Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų.

• 5 NUOŠIMTĮ

VAIKĮ! TEATRAI
I ir II dalis.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Dvi knygutės; telpa 3 vaikų teatrai kiekvienoje.

KAINA 25c. C
Užsakymus siųskite:

S

SS]
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S
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s RUGPJŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 d. š. m.

gyduolę Nuga-Tone.

rius vyrus ir moteris. Paskatina noro

su automobiliais.

tų.
Pažiūrėsime, kuri iš kuopų

tą garbę užsipelnys.
A. F. Kneižis, Sekr.

DEDA DIDŽIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SEI

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS

Vienatinis LIkTu VIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmą ir Lotą.

Valiuojantiems | Lietuvą tšstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalai- 
atsišaukite pas:

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiausias ir teisingiausias

NEW YORK CITY

liepos 12 d. Susirinkime pasiro
do, kad kuopa kyla augstin, nes

me name kur tik lietuviška šei

NOTARASADVOKATAS

rių. Nors tokių mažai yra, bet
būtų daug genaus, kad mūsų
organizacijoj nesurastų nė vie
no ir kad visi būtų gerame sto
vyje.

Tad-gi prašome LDS. narių
pasirūpinti prigulinčias duok
les iki Seimo užsimokėti.

ELIZABETH, N. J.

LDS 16 kuopa laikys mėnesini
susirinkimą 22 A rugpiučio, 4
vai po pietų bažnytinėj svetainėj 
Užkviečiami visi nariai pribūti

užsimokėti mėnesines ir naujų
atsivesti pnsirašyt.

Visų padirbtų automobilių ir
trokų vertė yra $5.300.000.000.

Veik 4 nuoš. Amerikos gyvento-
jų uždarbauja pramonėj surištoj F. J. KALINAUSKAS

414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
SKILVIO VARGINIMAS.

L. D. S. SEIMAS
Kuopų raštininkų prašome Nevirinimas, nemallmas, užkietėji

S
0
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NUO RUGPJŪČIO 30 D. Š. M. PRASI

MAI KARTU SU A. L. R. K. FEDERACIJOS
SEIMU.

L. D. S. SEIMUI SKIRTA DVI DIENI:

LDS. kuopos, kurios dar neisruikote atsto
vų pasiskubinkite išrinkti.

Lai šių metų Seimas viršija skaitliumi ats
tovų ir taip-gi gerais naudingais įnešimais.

Būtų labai gerai, kad visus įnešimus L. D. 
S. Centro Valdyba galėtų peržiūrėti dar prieš 
Seimą ir sutvarkius galėtų perduoti Federacijos 
Centro raštinei.

Tegul neatsilieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri į šių metų LDS. Seimą neprisiųstų savo ats
tovo. Jei jau daugiau neišgalėtų, tai bent vie
ną.

LDS. Centro Valdyba:

F. VIRAK’S,
Sekr. — A. F. KNEIŽIS.

STREIKIERIŲ FONDO 
REIKALE.

Kiek laiko atgal išsiuntinėta 
iš LDS. Centro raštinės laiškai 
su klausimais apie LDS. Strei- 
kierių fondų.

Iki šiol atsakymus gavome 
tik iš dviejų kuopų, būtent: 
iš 9 kp. New York, N. Y. ir 70 
kp. Lavrence, Mass.

Reikėtų pasiskubinti. Sei
mas čia pat, o iki Seimui Cen
tro raštinė turės sutvarkyti 
taip, kad suvažiavusieji atsto
vai žinotų didžiumos narių 
nuomonę. Tad prašome pasi
skubinti. Sušaukite, kad ir 
nepaprastų susirinkimų. Apart 
to, aptarkite ir kitus svarbius 
reikalus, kaip tai: dienraščio 
klausimų, kooperatyviškų 
krautuvių steigimų, mėnesinių 
mokesčių nustatymų, knygų 
leidimo fondas, LDS. Namo 
bonų platinimas ir tt.

Taip-gi, ar nereikėtų pagal
voti apie organizavimų kapita
lo įsteigimui modemiškos 
spaustuvės Lietuvoje?

Kiekvienas (a) prieš Seimų 
turime pagalvoti, kad suvažia
vę turėtume tent svarbiuosius 
klausimus apdirbtus.

LDS. NARIŲ IR KUOPŲ 
VALDYBŲ DOMAI.

neatsisakyti priimti mokesčius
kad ir nesusirinkime ir pasiųs
ti į Centrą prieš Seimą. Rei
kia žinoti, kad Seime bus iš
skaityta kiekvienos kuopos
stovis ir kuopos valdybai ir at
stovui bus garbė, kad jo kuo
poje nesiras narių suspenduo

LDS. Centro Valdybos prieš- 
seiminis susirinkimas bus pėt- 
nyčioje rugpjūčio 27 d. 7:30 
vai. vakare “Darbininko” re
dakcijos kambariuose.

Į šį susirinkimų turėtų pri
būti visi Centro Valdybos na
riai, nes turime svarbių reika
lų aptarti prieš Seimų ir taip
gi išrinkti atstovus.

A. F. Kneižis, 
LDS. Centro Sekretorius.

NEW HAVEN, CONN. -

LDS 28 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj 22 d. 
rugpiučio, 1-mą valandų po pietų 
bažnytinėje svetainėje 295 St. 
John Str. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

TRENTON, N. J.

LDS 82 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks nedėlioj 22 d. 
piueio Lietuvių Politikos Kliubo 
salėj 32 Dickenson Street. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti ir 
gerų naujų narių atsivesti.

Iš LDS. Centro raštinės 
kasmet bvno siunčiami laiškai 
su ištraukomis iš Centro kny
gų apie stovį LDS. narių. Šį 
metų to nedarėme, nes suspen
duoti ir neaiškūs centro rašti
nei nariai buvo paskelbti orga
ne. Tų visi galėjo patėmyti ir 
klaidas kokios buvo galėjo iš
taisyti. Dabar dar prieš Sei
mų primenam LDS. nariams, 
kad ne visi galės būti išskai-, 
tyti tarpe gerai stovinčių na-

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 22 d. rug
piučio -tuojaus po pamaldų, pap
rastoj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. * Atves
kite ir naujų narių.

Valdyba.

mas, kepenų neveiklumas, duja skil
vyje ir viduriuose, tindymas, rūgštis
skilvyj, nešvarus kvapas, apsidengęs
liežuvis, tulžies sujudinamas, atsirū

L. D. S. 9 kp. buvo susirinkimas
gimas maistu, deginantis judėjimas.
nesveikata skilvio, griebinantis skaus
mas ir visi nemalimo varginimai leng
vai ir greitai prašalinami ir daugelis

prisirasė vienas naujas narys.
kuopos nariai mano sulošti teatrą, 
spalio mėnesyj. O darbininko
nariai mano varyti didelę agitaci
ją šioje koliomjoje, kad kiekviena

myna. gyvena skaitytu Darbimn-
Nes tai yra vienas iš ge

riausiu lietuviškų laikraščių.
Nutarė pasiųsti delegatą į Sei

mą ir išrinko D. Kašėtą kuris 
stovaus LDS 9-tą kuopą.

Raštininkas

CLEVELAND, OHIO

LDS 51 kuopa laikys susirinki
mą 22 rugpj. nedėlioj tuojaus po 
Mišių Good Rich svetainėj 1420 
E. 31 gatvės. Kviečiami nariai 
skaitlingai atsilankyti, nes bus 
daug svarbių nutarimų apkalbėti.

Turiu priminiti nors trumpai, 
kas link mūsų LDS gerovės, jeigu 
mes norime ka pagerinti dėl mū
sų organizacijos ir dėl musų kuo
pos ir mūsų pačių darbininkų, tai 
nuo mūų.pačių tas viskas ir pri
guli. Niekas mums gero neduos, 
jeigu mes patys į tai nekreipsim 
domos.

likosi išgydyti naudodami pastebėtiną
šis vaistas pa

gelbsti padirbti riebų, raudoną krau
ją, drutus ir tvirtus nervus, ir stip

valgymo, daugiaus svarumo daduoda,
miegojimą pagerina ir jautiesi nauju
žmogumi. Nuga-Tone pagerina veik
lumą ir maitina gyvasties organus nes
jisai padirbtas iš aštuomų vertesnių
gyduolių. Tūkstančiai žmonių naudo
ja ir giria Nuga-Tone. Iškirpk ši pa
skelbimą, nunešk į vaistinyčią, ir gauk 
buteli Nuga-Tone, vartok keletą die
nų ir jei Tamstos nebusite užganėdin
ti, grąžinkite nesunaudotą dali bute
liuko vaistininkui Ir jisai Tamstoms 
sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get 
Nuga-Tone from your jobber 
or from the National Labora- 
tory, 537 So. Dearborn St., Chi
cago. Absolutely guaranteed. 
Retai! price $1.00.
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PLAUKAI! i
Nušipę, praretėję, plaiskanuo. 

ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos gaivos ligos pasek- 

, minga! prašalinama. '
Persitikrinimui gausite prabai 

i gyduolių jei prisiusite 24c po du 
centu stampomls ir savo adre-

• są.
Vestern Chemical Co., ; 

Į P. O. Bex 9, WHkee-Barre, Pa.'

NAUJOS DAINOS!
“Atsisveikinimas su tėvynė” Sopranui Altui ir Baritonui so

lo ir chorui prie piano. Daina 19 puslapiu .tinkanti didesniuose 
koncertuose dainuoti. Imant viena egz. $1.50. Daugiau kaip 
10 egz. — po $1.00.

“Oi kas”? žemesniam balsui solo. Kaina ........$1.00 
“Kaip raiba paukštutė”, aukštam balsui solo ....$1.00 
“Atsisveikinimas su giria”, mišram chorui ...............60c
“Duetas iš čigonu” ........................................................$1.00
“Plaukia sau laivelis”, duetas ...................................... 75c
“Darbininko daina”, mišram chorui ...........................60c
“Lėkk sakalėli”, C. Sosnauskio .................................... 40c

Imant didesni skaitliu egzempliorių nuleidžiu nuošimti. Adre- 
suoklt:

Zavier Stromskis, Box 249, Brooklyn, N. Y.

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

Daviemasčius, Paliūdijimus,
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Prie išgavimo pasportą,
Prie partraukimo giminią iš Lietuvos.
Prie darymo visokią aktų, Įgaliojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktą Lietuvoje turtą,
Parandivojimą turto Lietuvoje,
Geriausius budus važiavimo į Lietuvą,
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

ką galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butų galima Ji pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokesti už patarnavimą.
Esame pilnai prityrę Lietuvių Amerikoje, reikalus Ir tikime kad 
galime juos geriausia atlikti.

- Su pagarba,
ADVOKATAS F. J. KALINAUSKAS.
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo ♦
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CROSS ST.,

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIŲ 
BANKAN IR GAUSITE!

Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad . 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?
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PRANEŠIMAS
1. JEIGU siunti pinigus į Lietuvą, siųsk per LIE

TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĘ—per
siunčia geriausia ir pigiausia.

2. JEIGU nori važiuoti į Lietuvą, kreipkis prie LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖS, su
teiks Tamistai teisingiausias informacijas, parūpins lai
vakortę, išmainys pinigus ir gražiai išleis į kelionę.

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų, investyk juos į 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĘ. 
Gausi gerus nuošimčius ir tavo pinigai dirba dėl naudos 
tau ir Lietuvai.

BENDROVE, ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvin
ti tavo "broliams ir sesutėms pasiekti gerbūvy. Todėl pri
sidėk prie šios Bendrovės neatidėliodamas. Šėrų dabar
da gali gauti po $10. vieną. Pirk kodaugiausiai gali. Pel
nas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

Lithuanian American Trading Co

Baltimore,' Md.

Spring 9537.
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

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

Parduoda laivakortes ant visą liniją j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom Ir siunčiam pinigus 1 visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 

lio stočių New Yorke pribuvus Iš kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi 

me keleivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musą viršminėtų Agentūrą 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS ^w^Xstreet’

366 BR0ADWAY, 
ir

SO. BOSTON, MASS.BOSTON, MASS.

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

So. Boston, Mass.
aiaianiaiaaiaiai

1000 STUBŲ ANT PARDA

ŠVYTURIO BENDROVĖ
DIDŽIAUSIA

KNYGŲ LEIDIMO ĮSTAIGA LIETUVOJE 
įsteigta Vilniuje 1918 m. Liepos 1 d. su 

pamatiniu kapitalu 500,000 markių.
DABAR “ŠVYTURIO” B-VĖS TURTAS SIEKIA 

DAUGIAU 5,000,000 MARKIŲ.
“ŠVYTURIO B-Vf SAVO LŽšOMIS SPAUSDINA ĮVAIRAUS 

TŪRINIO KNYGAS: vadovėlius mokykloms, beletristikų, mokslo 
populerizacijos, dramatiškus veikalus, gaidas, atvirutes ir kit 
Per du metu iispausdino daugiau 100 įvairių spaudos veikalų.

“ŠVYTURIO B-Vž” aprūpina knygomis visus Lietuvos kny
gynus, visas mokslo Įstaigas vadovėliais, sutaiso kariuomenės 

' dalims, mokykloms, valdžios ir visuomenės Įstaigoms skaityklas.
“ŠVYTURIO B-Vt” NUSIPIRKO IR PARSIGABENO: 1) vi

sas Rusijoje karo metu išspausdintas liet, knygas, 2) J. Pęslo, 
firmos “Saturn”, knygyną Varšuvoje, 8) Inž. Petro Vileišio, 
buv. “Vilniaus Žinių”, knygyną Vilniuje, 4) Inž. A. Madejaus- 
ko knygyną Rygoje, 5) “Aušros” DJoe Vilniuje knygas ir 6) 
kitų smulkesnių leidėją.

“ŠVYTURIO” B-V1JE SUKRAUTA KOMISE: 1) visos švie
timo Ministerijos ir Lietuvos Mokslo Dr-jos knygos, 2) Otto v. 
Mauderodės išleistosios knygos, 3) Visi Viduno raštai, 4) Krašto 
Apsaugos Ministerijos leidiniai, 5) žemės ūkio Ministerijos kny
gos, 6) Jono Biliūno raštai Ir T) šiaip jau Įvairią Draugiją ir 
pavienių asmenų leidiniai.
Todėl “Švyturio” B-vėje Didžiausias Knygų 
Pasirinkimas Pigiausiomis Kainomis.

ŠVYTURIO” B-VĖS ĮSTAIGOS:
1. Centralis knygynas Vilniuje, šv. Jono gat Nr. 21;
2. Devodonaliąją skyrius Vilniuje, Aušros Vartą gat Nr. 15;
3. Spaustuvė Vilniuje, Totorią gat Nr. 20;
4. Knygą rišykla, ten pat;
5. Knygą sandėlis Kaune, Miško gat Nr. 11, b. 1-5. 

“ŠVYTURIO” B-vė pirko Vilniuje i m. birželio 
mėn. didžiausius namus. Labdarių gat. Nr. 2 už 
1.600.000 markių. ,

“Švyturio” B-vės įsteigėjai-savininkai:^
Martinas Kukta Mykolas Steigvila
Jonas Rinkevičius Stasys Jackevičius
Antanas Rucevičius Jonas Strazdas
Su reikalais tuo tarpu geriausia kreiptis į Kauną, 
Miško gat. Nr. 11, Jono Rinkevičiaus vardu.
TeL 232. Adresas telegramoms: Lietuva, Kaunas ŠVYTURIUI.

PINIGŲ SIUNTIMO AGEHTURA.
įplnu pasportus, laivakortes Ir 
darni visados {dėkite 2c. stam-



B
------- .-----------

VIETINĖS ŽINIOS.

DEDEI VARAIČIUI.

Manęs, kaipo Katalikų Vieny
bės raštininko, daugumas klausia 
pas ką yra tie branzalietai žiedai, 
laikrodėliai ir kiti auksai, kuriuos 
žmonės sušukavo- “Nuteriotam 
Komitetui” sušelpimo Lietuvos 
našlaičių. Ir kada bus leidžiami 
ant išlaimėjimo. Sako, kurio tik 
“Nuterioto” paklausk, tai griežtai 
užsigina, kad nieko nežiną. Mes 
žinome kad daugiausia žmonės 
sukrovė tų. auksų, Šv. Petro baž
nytinėj svetainėj. Todėl jie prie 
manęs ir kreipiasi, kad aš paklaus- 
čiau jūsų, kur jie yra. Dėde 
Varaitis, kaipo raštininkas “Nu
terioto K-to” turi žinoti. Nute- 
riotas Komitetas nei atskaitoj ne
užsiminė apie tuos auksus.

Jei paaiškiniTno nebus, tai aš 
paskelbsiu vardus tų, kurie prie 
manęs kreipiasi ir nurodysiu, ką 
jie yra aukavę.
, D. Antanaviča.

na vaikus, sulaiko juos nuo ištau- 
tėjimo ir tinginiavimo ir parodo 
jiems kelią, kaip būti naudingais 
Lietuvos piliečiais. Tik pagalvo
kite ar tokia instaiga ne yra verta 
paremti! Jūs rėmėte ją labai 
gražiai iki šiolai, tai ir užbaigkite 
gerai pradėtą darbą. Štai jūsų 
vaikučiai, pasekmingai užbaigė va
saros mokslo metą, rengia du va
karu, kad parodžius, ką jie išmo
ko ir kokiais gabumais yra apdo
vanoti. Vienas vakaras bus 2 d. 
rugsėjo, kuomet statys labai gra
žią . Vaikų Kantatą su teatrėlių 
vaidinamu. Nieko panašaus dar 
Bostone nebuvo statoma.

Antras vakaras bus per Labor 
-ošia s^aaĮ ^ouronjĮ ofąs3nj 9 
kios rūšies programai, deklemaci- 
jos, dalinimas dovanų, šokiai, dri
bai ir tt

Atsilankykite j tuos vakarus 
kuoskaitlingiausiai, o apturėsite 
daug dvasios maisto ir pasilinks
minimo ir paremsite vasarinę mo
kyklą kitiems metams.

Su tikra pagarba,
L. V. M. Valdyba.

VALIO, BENDRUOJU 
ŽYGIUI

Z TEMOKITE.

Svarbus choro susirinkimas bus 
rugpj. 20 š. m. bažnytinėj svetai
nėj. Nariai malonėkite atsilan
kyti.

Valdyba.Valdyba.

Vietos Piln. Blaivininkų 49 kp. 
rugpj. 12 d. buvo mėnesinis susi
rinkimas, bažnytinėj salėj. Buvo 
raportai iš buvusio išvažiavimo 
25 d. liepos. Pasirodė jog liko 
ir pelno. Taip-gi iš’ likusio pel
no paskyrė $25 dėl vasarinės vai
kų mokylos. Buvo renkami de
legatai į Seimą Piln. Blaiv. Į

Sukėlimui kapitalo tveria
majam Lietuvių Trust Kompa
nijos Bankui (Guaranty Trust 
Company of Boston), kurį tvo. 
ria Centralis Bendras Lietuvių 
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, Mikolas ir Alena Karčiai, 
Adolfas Ceplikas, Jonas Jezu- 
kevieius, Vincas Kudzma, Pet
ras Kudzma, Jonas, Petras ir 
Rasuika Skliutai, Juozas ir 
Jieva Andriuškevičiai, Petras 
ir Antosė Banaškevičiai, Si
monas ir Mikalina Daniliavi- 
čiai, Antanas Baranauskas, 
Tamošius Mikailionis, Anta
nas ir Marcelė Joniai, Ignas 
ir Rasiuka Vaičiūnai, Emilija 
Aliukonienė, Juozapata Trai- 
nayičienė, Jonas Juškevičius, 
Adomas Pazniokas, Antanina 
Uždavinienė; viso ant $10.000.

Iš Lomeli, Mass.: Robertas 
Šmigelskis, Kazimieras Koju- 
tis, Jennie Vitkauskiutė, Rožė 
Vitkauskienė, Jonas Vitkaus- 
kiutis, Emilija Vitkauskiutė,

SU STRIK KIM AS.

darbininkab

SEYMOUR

%

Mal<>

Mass.

GREITAI NORIMA PAR
DUOTI

10 rūmų stubų, 16,000 pėdų žemės. 
Jaunas sodukas. Atiduosiu pigiai. 
Randasi Mattapan.

J. ZAPUSTAS,
227 D Street, South Boston, Mass.

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 Cburch. Wanamie, Pa.

Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 
da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti į Lietuvą. Delei informa
cijų kreipkitės prie L Valeckas 
16 Broadway, So. Boston, Mass.

• PARSIDUODA
GRAŽUS AUTOMBILIUS

Paige 1917.
Parsiduos už prienamų kainų, 
nėkit atsišaukti.

B. ZARONSKIS,
411 Windsor St, E. Cambridge,

nuo 9—U U ryto
2— 4 po plet
7— 9 vakare.

I Gydo aitrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų.

. Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
j I šlapumų ir tt savo labo- 

ratorijoj. *
« Suteikia patarimus laiškais kitur 
» gyvenantiems.
S Adresas:
y S66 B’way, So. Boston, Man.

(KAMBARIO Na 1)

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

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

(Ant trečių lubų)

PAone - KeiMtaptos 5S1*
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Pnėmimo vai.. Q„ vakaro 
Po pietų pagal sutartį tiktaL 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

IR 
BONAI.

T*L So. Boąton 2488

DR. J. C* LANDŽIUS
Mot. Sąjungos 13 kp. laikė su

sirinkimą. Apsvarsčius kuopos 
- reikalus, buvo skaitomi laiškai 

Pirmas iš M. S. Centro Valdybos 
Seimo reikale. Perskaičius laiš
ką tapo išrinkta 3 delegatės, A 
Strakauskienė, M. Sakalauskaitė, 
O. Jankienė.

Antras laiškas skaitytas nuo 
M. S. Apskr. išvažiavimo rengimo 
komosijos. Nutarta'vienbalsiai va
žiuoti visoms ir prisidėti

Beto nutarė 13 kp. puikią dova
ną suteikti tai ypatai, kuri ką 
nors nepaprasto pagamjs tame iš
važiavime, iš valgiu arba iš išdir
binių.

Korės, pog-kė, O. J.

LIETUI PREKYBOS 
BENDROVĖ

MOKYKLA.MOKYKLA.
Atsišaukimas į Tėvus.

delegatus išrinkta p-lė K. Petrai- Juozapas Vičkačka, Antanas

!
!
! 
!
!

čiutė, kuriai įgalaivo
ir federacijos Seime.

atstovauti Matonis; — viso ant $5.000. BANKIERIAI !

VISI
Skaitykite

The -
T J tini airi a.n 

Booster 
Vienintėlis ang

lų kalboj lietuvių 
laikraštis. Lei
džia T komas Sha- 
mis. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

TSE
LITRU ANIAN 

BOOSTER.
S95 W. Broadicay
Boston 37, Mass.

PAIEŠKOJIMAI Iš LIE
TUVOS 

Per -
Lietuvių Prekybos Bendrovę.

!
LIETUVIS

■; Gydytojas ir Chirurgas.

! 
! 

i!
~ i ’(LDS. Name. Kamp. B ir B’way) , ’ 

VALANDOS:

Parsiduoda Gramafouas
Su 36 rekordais geriausios išdirbystės 
Pathe Freres. Kurie turėti akvatų tu
rėti gerų muzykę namuose ir sutaupy
ti pinigus, tai geriausi proga yra pasi
pirkti, nes parsiduoda pigiai ir už
draugų arba draugių apsilankymų ne-

Paieškau savo sunaus Juozo ir dūk
tos Uršulės Pernarauskų. Jie patys ar 
kas kitas apie Juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu: Mateužas Perna- 
rauskis, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvilko valsčiaus.

Paieškau sunaus Stanislovo Ručins
ko, Kauno rėd., Raseinių apskr., Šim
kaičių valšč., Šimkaičių kaimo. Jis

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

Atsišaukimas į Tėvus.

Gerbiamieji:—

Vasarinė So. Bostono vaikų 
- mokykla jau užsibaigė. Neto

liausia 400 vaikučių lankė ją su 
didelia nauda. .Vieni' išmoko 
lietuviškai ABC, kiti jau užbai
gė gramatiką ir pradėjo pagrindą 
tolymesniam lavinimuisi Lietuvių 
kalboj. Nėra pavojaus, kad vai
kai lankiusieji vasarinę mokyklą 
ištautėtų. Gi kas bus su tais, 
kurie jos nelankė, jau dabar ma
tosi Šiek tiek paaugę ir pri
brendę, jie šalinasi nuo Lietuvių 
ir gėdisi savo tėvų kalbos, nes jos 
gerai nemoka. Žinote, kad rak
tas prie lietuvių kalbos yra - gera, 
jos gramatika. Vaikai kurie lan
kėsi j vasarinę mokyklą, gerai ją 
išmoko, taip gerai, kad galėtu eit 
lenktynėsna su vaikais gimusiais 
Lietuvoj. Jie taip-gi mokėsi ir 
Lietuvos istorijos. Pažinę savo 
prabočių darbus, Amerikos lietu
vių vaikai pradės mylėti Lietuvą 
ir bus jai naudingi per visą savo 
gyvenimą.

Žodžiu, vasarinė mokykla islavi-

Toliau buvo tarimasi apie su
Kartu per pastarąsias tris

rengimą prakalbų ir nutarta kvies-
sąvaites dasidėjo $15.000.

Teisingai Tarnaujame 
Lietuviams.

rokuos nieko. Galima matyt nuo 5 v. gyvena Amerikoje. Jis pats ar kas a-

ti du chorų:
Cambridge.

So. Bostono ir
Tąip-gi draugas P.

Špokas pasakė trumpą prakalbS- 
lę ir atsisveikino išvažiuodamas 
Lietuvon.

D. M.

_ Nedėlioję, rugpjūčio 22 d. 
bus puikus piknikas Lietuvos 
Dukterų Draugijos po globa 
Motinos Švč. ant Rugby Park, 
Mattapan. Jeigu tų dienų gam
ta pravirktų, piknikas bus baž
nytinėje salėje. _

Draugijos „valdyba kviečia 
visus koskaitlingiausia j šį 
piknikų atvažiuoti.

v*

LAIKRAŠČIAI IŠ LIETU
VOS.

Utarninke ir seredoj atėjo 
Kauno “Laisvė” liepos 29 ir 
30 d. ‘ ‘ Kariškių Žodis ’ ’ liepos 
30 d. ir “Vienybė” liepos 30 d.

Vietiniai ateikite pasipirkti 
tų laikraščių, o kitų miestų 
lietuviai išsirašykite. Už 50c. 
(stamponais) gausite 12 ekz.

ŠV ROKO PARAPIJA
r RENGIA

Štai tie garbingi lietuviai ir
lietuvaitės, kurie suprato svar
bą ir būtinumą to bendrojo žy
gio ir neatidėŪodami prisidėjo
su savo biskeliu prie subūri
mo reikalingo lietuvių tveria
mojo trusto kapitalo., Tebūnie
garbė jiems ir didelis ačiū var
de visų Centralio Bendro Lie
tuvių Banko narių ir valdy
bos, kurios iniciatyva šis žy
gis yra vykdinamas. Bet ko
dėl gi visi lietuviai neina šių
bendruoju žygiu prie ben< T*’ •
jo tikslo? Kodėl lūkuriuot**.
Turbūt todėl, kad dar ne visi
esame subrendę komercijinių
dalykų supratime. Tačiaus mes
tikimės, kad lietuviai subręs
komerciškai, kad jie susipras,
jog tai tėra pirma ir gal pas
kutinė tokia proga Amerikos
lietuvių gyvenimo istorijoji,
kuri belsti beldžia lietuvių pro
gos durysna. Tad, broliai, lie
tuviai! susipraskite ir nevyki
te šios auksinės progos nuo sa
vo durų! Įsileiskite ją su en-
tuzijastiškai džiaugsmingomis
išskėstomis rankomis. Ir tuo
mi pakelkime savo ir savos

Rugpjūčio 28 ir 29,1920
Ant J. Kvaraciejaus Ūkės, No.Cary St.

- MONTELLO, MASS.
* » ' *

Tad Gerbiamieji, žinot gerai kad Montelliečiai visa
dos ir vis gerai surengia, bet kaip dabar, tad dar tokio 
nebuvo. Bus visokių valgių, gėrimų, šaltakošės, ei gani, 
ėi garėtų, moterų lenktynės, vaikų lenktynės, virvės trau
kimas ųioterų su merginom, storų vyrų bėgiųias ir visiem 
dovanos bus skiriamos. Dovanos sieks apie $300. Taipo
gi storų moterų bėgimas, kėlimas karties, mažų mergai
čių lenktynės, pūslės pūtimas, base-ball ir tt. ir tt Visko 
negalima aprašyt. Kas atsilankys, tai pamatys ko nematė 
ir uzgirs ko negirdėjo.

Bus ir šokiai. Orkestrą yra pasamdyta kogoriausia. 
Kada ji užgriežš, tai nenorėdamas ir nemokėdamas, bėgsi 
šokt.
ĮŽANGA SUBATOJ SUAUGUSIEMS—25 CENTAL 

VAIKAMS 10 CENTŲ.

į

tautos gerbūvį iki augščiausiai 
galimo laipsnio! Visi valio 
bendruoju žygiu bendrajin tik- 
slan! Tegul koveikiausiai į- 
sikūnija ir tegyvuoja pirmasis 
Lietuvių Trust Kompanijos 
Bankas pasaulyje!

Siųskite savo užsakymus Še
rams šiandien! Laikas begalo 
trumpas. Šero kaina $150.00; 
galima pirkti ir už daugiaus. 
Informacijų klauskite laišku, 
adresuodami:

Guaranty Trust Company 
of Boston, Informacijos Depar
tamentas, 32-34 Cross St., Bos
ton, Mass. arba 366 W. Brciad- 
way, So. Boston, Mass.

P. S. Centralis Bendras Lie
tuvių Bankas nuo Augusto 
(Rugpjūčio) 1 d., moka jan 6 
procentą ant padėtų pinigų ir 
tai Huo dienos padėjimo iki 
dienai išėmimo už piln'ą laiką. 
Pinigus atiduoda ant kožno 
pareikalavimo.

(Apgarsinimas)

Visas pelnas to pikniko eis naujos bažnyčios statymo 
fondan. Rėnįiamojo pikniko tikslas prakilnus, todėlei, 
visus Montelliečius ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame atsilankyti ant to gražaus ir naudingo pasilinks
minimo.- Užtikrinam, kad kurie atsilankys, bus patenkin
ti.. Tik įsidomėkit gerbiamieji ,*kad nepamirštumė
te: RUGPJŪČIO-AUGUST 2E 920.

SUBATOJ. AUGUST 28 fcS 2 VAL. PO
PIETŲ, O NEDALIOJ, AUGUST 29,11 VAL RYTE.

Tj zprčtso HENGl^JA.1.\
- • ■ ' *'• . X. -. ~ - -i . _ *■ ’ ■ - JT* _ •  i • J| ■ _ 1,4 ■ ,

j pelnas _ . r ~
R^nžiamojo pikniko tikslas prakilnus, todėlei,

“ — • V* • • _ * • * _ M • i • • 1 • » • A

J
i

Siunčiami Pinigus Lietuvon: . 
doleriais arba auksinate pagal 1 

[Į dienos kursų. i
Parduodame Laivakortes i

Išrūpiname leidimus amerikie- ' 
Sams Lietuvon ir iš Lietuvos A- ' 
merikon. Tų padarome vietiniams 
ir kitų miestų lietuviams be at
važiavimo Bostonan ‘

Persiunčiame amerikiečių dova
nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį “PREKYBA’
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 W. Broadway,

♦>

kX

t

iki 9 vai. vak. Nedėlioms visų dienų.

44 Marine Rd.,
PETER SHLAGERIS,

South Boston, Mass.

REIKALINGA DUONOS
MINKYMO MAŠINA.

Tuoj reikalinga duonai minkyti var
tota mašina. Pranešti ir didumų. A-
pie mašinų ir išlygas meldžiu pranešti

‘Darbininko” adresu, o aš iš ten gau
siu.

REIKALINGAS VEŽIKAS
(Chauffeur)

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

Lithuanian Furniture Co.,
268 Broadway,

pie jį žinot, meldžiu kreiptis šiuo ad
resu: Antanas Ručinskas, Kauno rėd.,
Raseinių apskr.
Šimkaičių kaimo.

Šimkaičių valsčiaus,

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

Paieškau Viktoro įlickuno, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Vadžgiriu kai-
mo. Mes esame sveiki, norėtume nuo
tamstos nors kokių žinių gauti. Lau
kiame atsakymo. Elzbieta Mickunytė,

So. Boston 27, Mass. Phone S. B. 839-W.
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA

Raseinių apskr., Vadžgiriu par. ir kai
mo, Kauno vedybos.

Paieškau Teklės Kleivienės. Mano
adresas: Antanas Kleiva, Kauno rėd.,

Saldžiausios širdies Viesp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai. -

Pirmininkas — A. Kmltas,
284 5-th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininka8 — J. KavoHunas,
66 Gold SL, So. Boston, Mass. 

Pbotokdlų Rašt. — J. Andrilinnas,
301% Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonia,
140 Bovren SL, So. Boston, Mass. 

Kasuktob — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mateika—F. Lnkoševiaus,
405 7-tih SL, So. Boston, Mass.

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

b

Šv. Jono Evangelisto Pasalpinėe 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pajininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th SL, So. Boston, Mass. 
~ ■fc-PraMiNiNKAs — Jonas Galinis,

20 Vinfield SL, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Gllneckis,

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

47 Vale SL, So. Boston, Mass. 
Kasiesius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield SL, So. Boston, Mass. 
Mabšaika — Step. Navickas,

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

Kostumeriška Siuvėjo
Dirbtuvė.

Vieta gerai išdirbta — lietuviais Ir
išdaiies lenkais apgyventa. Norintieji
pirkti arba dėl platesnių informacijų 
kreipkitės' žemiau paduotu antrašu.
Turiu parduoti į trumpų laikų.

14 Millbury SL,
J. Aleksa,

Worcester, Mass.

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

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

ANT PARDAVIMOANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.MEDINIS NAMAS.

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

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

KEIKALISGAS ŽMOGUS
ant farmos (ūkės) senas žmogus, kat
ras negali dirbti dirbtuvėj, o galėtų 
atlikti darbų, kaip tai: malkų paga
minti, tvoras pataisyti, žiemų gyvu
lius apžiūrėti. Nėra skirtumo — ve
dęs ar nevedęs. Kambaris geras, už
mokestis gera. Platesnių žinių kreip
kitės per laiškų šiuo adresu: 

ANTHONY J. RUSECKAS.
Wrigbt’s Corner, Oxford, Mass.

Raseinių apskr., Vadžgirio par., Ge
gės kaimo.

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

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

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

Paieškau savo sunaus Juozo Šabuč- 
kio. meldžiu atsišaukti. Kotrina ša- 
bučkienė, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Eržvilko# valSč., Pliekių kaimo.

Paieškau savo brolių Ravelio ir 
Jankelio ir noriu gauti atsakymų nuo 
jų. Mano adresas: Raikė Kavas. Ra
seinių apskr., Vadžgirio kaimo, Vadž
girio pa r.

Teškau Klemento Pakelio iš Miko
liškių sodž.. Augusto Kaziulio iš Na
rūnų sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur- 
šėje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos. 
Ar esate dar gyvi, atsiliepkite šiuo ad
resu : Kaunas, P. Vilniaus g. Kr. 3į. 
Juoz. Bajorui. L1THVAKIA.

Persikėlimo Pranešimas
Pasekmės Rokuo- 

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

Sergantieji Vyrai
- ir Moterys

nekentėfclt, neatldėllo- 
ktt, ateikit pas mane 
šiandien ir pradėkit 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikallška atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stov| | savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo 11- 
glaikinius. nerviškos 
skuros ir kraujo keblu

mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tukstan- 
flams, turi pertikrinti 

galiu tau 
visi kvie-

T«L 8o.Bo.too 270

DR. JOHN MacDONNELL, H. D.
Galima msiMlfti kr liatauisakai 

Ofito valandos: 
Ryt da iki 9 vaL 

Popiety likis 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

- Nua 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NedaBemis Iki 4 po pižta. •

' Bell Fhone DicHnaan 3S05 M.

štai geros naujienos dėl skaittyojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
kubų" priešais Majestic Teatrų. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus. negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausių 
ir visiškai moksliškų išrengimų dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas meno tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusia ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdinimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas {tėkmės mono būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Hercų, Drebėjimo (plakimo) Širdies. 
SUpnų Plaučių, N e jauslaus (nuobodaus} Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigjmo, CMvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Zebrų. Vočių, Žaizdų, Plaučių, 
Lalėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųt

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

A& PASEKMINGAI GYDAU.
Dabartines ir Liglaikines Ligas kaip Kraujo, Skuros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, - žarnų -Užsikimšima, Pasvaigimų, 
Pučkas ir Sloga* Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATJDELTOK, BET TEIRAUKIS MANĘS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vaL vakare.
HedUiamis ir iventėmis: nuo 10 vaL ryto iki 2 v. p. p.

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 Išrengimas. 
susideda 13 vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienoda^ pasek-

5O9W BOADW4Y Cor. ST SO. BOSTON.
TW S02 S. B.

Dr. Paul J. Jakmauh
^Jakimavičius) 

Prlaiufnio valsntSos*
Noot lkl« popM. No»7lk1SrakM1
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APTIEKA 
ii OMMMi j I rta atida, nežlnrint, ar tie ra- 

i ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
! i ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
' '-aptieka Bostone Ir Masaachę- 
j . setta valstijoj. Gyduolių galit 
i : gaut, kokios tik pasaulyj yra . .... ...

J

I
JUNGIAUSI A 

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

a
Sutaisau receptus su dldžlau-

vartojamo*. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
preeų.

K. MDLAUSKA8, 
Aptiekorius ir Savininkas 

ūsu
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