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Italijos karaliaus tortas ap- 
kainuotas 92.000.000 lirų. Do-

Naujosios 
platinimo 
susirinki- 
kad laik-

Montreai, Canada.
tojų metiniame suvažiavime 
paskelbta, kad Quebeco žemėj 
vaikų skaičius du-syk greičiau 
auga, negu Ontario žemėj.

New Brunswick, N. J. — Tū
las Mike Chucak pranešė poli
cijai matęs vyrą, užkasant gy
vą, pačią. Policistai ieško ka
po.

POLICISTAI SUSTREI
KAVO.

TAUTŲ LYGA POSĖ
DŽIAUJA.

LIETUVOJ MINISTERIŲ 
KRIZIS.

Laudner, Wyo.— Frank V. 
Mondell, republikonų vadas at
stovų bute, nusilaužė koją be
važiuodamas automobiliu.

Hartford, Ct. —
Anglijos laikraščių 
manadžieriai turėjo 
mą. Varosi prie to, 
raščiai būtų po 3c.

Lenkijoj.

Lawrence, Mass.
Nanartonis, 15 metų amžiaus, 
pabėgo su “kavalierium.” Tė
vai neturi nei mažiausio supra
timo su kuo pabėgo.

Long Beach, N. Y. — Su
streikavo vietos policistai. Jų 
yra 8. Reikalauja algų pakėli
mo. Liuosnoriai policistai da
boja tvarką.

įleriais būtų apie 3.500.000. 
(Taksų (mokesčių) karalius 
turės mokėti $1.000.000. Ka
ralienės turtas yra 1.000.000 
lirų.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

‘ ir subatomis.
Metams $4X10
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

VOL. V, Na 122 (752).

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAL

$602.05 nuo Tautos 
Fondo 11 skyriaus

GERAI PASIRODĖ.
• So. Boston, Mass. spal. 21.— 

Tautos Fondo 11 skyriaus val
dybos sušauktan susirinki man 
į bažnytinę šv. Petro salę susi
rinko pusėtinai žmonių. Suėjo 
rimtoji uolesnioji katalikiškos 
visuomenės dalis. Kalbėjo 
Pranas Gudas, kun. P. Daniu- 
nas, kun. K. Urbonavičius, 
adv. Kalinauskas, kun. P. Juš
kaitis, Tarnas Seinus. Prakal
bų vedėju buvo Antanas Knei- 
žis. Jis išvedė, kad Vilniaus 
pagrobikas Želigovski yra 
Zailgowskis, pradžia ir galūnė, 
lenkiškos, o viduris lietuviš
kas. Perilgas buvo, kad įsitek- 
tų Varšavoj ir siekė Vilniaus. 
Todėl sakė, lietuviai turi jį pa
trumpinti, kad jis įsitektų 
Varšavoj. Tai operacijai da
ryti prisidėjo iš susirinkusių
jų sekančiai: 
Pranas Gudas.............
Kun. K Urbonavičius 
Ignacas Mačiulaitis .. 
Jurgis Glazauskis - - . • 
Kaz. Supranavičius .. 
Zigmantas Strašinskas 
Vincas Tamulaitis .... 
Andriejus Naudžiūnas 
Antanas Taurūs ....... .
Vincas Mačiulaitis .... 
Juozas Gurskas ..........
Justinas Tuleikis.......
Juozas Andriliunas ... 
Jonas Sinkevičius .... 
Antanas Kneižis.........
Tarnas Šeimis.............
Juozas Beliackas............10.00
Juozas Šveistys .............. 10.00
Jokūbas Burbulis........... 15.00
Feliksas Žukauskis....... 15.00
Alfonsas Gaidimavičius 10.00 
Wm. Sharkus.........
Vincas Kališius ....
Vincas Grudzinskas 
F. Tuleikis .............
Jonas Valentas.........
Petras Januškevičius 
T. Šidlauskas .........
A Šapalis................
P. Giedraitaitė ............... 10.00
A Majauskaitė ..............10.00
J. Markelionis.. ...............10.00
Jonas Virbickas ..............10.00
Adv. F. J. Kalinauskas 10.00 
Kun. P> Juškaitis..........10.00
Tarnas Jakavonis............10.00
Pranas Augštikalnis ... .10.00 
Kum. Paulius Daniūnass 
Jone* Jakštas 
Joms Oervokas ...........
Feliksas Sieravičius ... 
Andriai Ealeekas........
M. «erw ....................................

P. IfilhB .........................................

A. Kairi* ✓ ...................
Vincas Paplauskas ..... 
Karaliui Virenius .......
A. Bučaitė ................ . .
D. Janušaitė ................
A. Dagia.......................
Juzė Pivariunienė ............5.00
S. Noreika .. . ....................5.00
V. Jakštas .............  5.00
K. Petraitis .. ...........  .5.00
Jonas Mairūnas .............. ,5.00

Iš viso su smulkesnėmis pa
klota $602.05. Smulkesnėsės 
aukos bus paskelbtos sekan
čiame numeryje.

So. Bostonui prieina konku
ruoti su kaimynu Cambrid
ge’iu, kurs nedėlioj ir panedė- 
lyje suklojo arti $500. Todėl 
gerb. kun. Juškaitis, Cam- 
bridge’io Ii e..................

žesnė kolonija, negu So. Bos
tono.

Adv. Kalinauskas paprašė 
kun. Juškaičio nupirkti So. 
Bostoniečiams šautuvą. Tai 
kun. Juškaitis atsako jam: 
“Nupirksiu, jei Sveikas nu
pirksi Cambridge’iui šautu
vą.” Adv. Kalinauskas kloja 
dešimkę Cambridge’io šautu
vui, kun. Juškaitis—So. Bos
tono.

Ministerių permainos 
Lietuvoje.
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TRYS VAIZDELIAI.
I.

Senelis Kaunas gauna žinią, 
kad po ilgo ir sunkaus mūšio 
su lenkais lietuvių kariuomenė 
buvo priversta pasitraukti į 
Kauno pusę, ir kad lenkų ka
riuomenė eina užimti Vilniaus. 
Ir taip rimti veidai tautos šei
mininkų — Steigiamojo Seimo 
narių — dar labiau surimtėjo. 
Jų kalbos trumpos, bet kaipgi 
gilios, reikšmingos. Jų lūpo
mis kalba Gedimino, Keistu
čio ir Vytauto dvasia. Jie šau
kia visą Tautą savo laisvės 
gintų, savo Vilniaus vaduotų. 
Jie skelbia Lietuvoje visų \y- 
rų mobilizaciją, jie šaukiasi į 
amerikiečius lietuvius nupirk
ti Lietuvos vyrams šautuvų, 
kurių kiekvienas kaštuoja po 
$10.00.

n.
Visais plentais ir vieškeliais 

traukia į Kauną Lietuvos vy
rai. Jie išgirdo Gedimino ai
nių balsą. Jie eina Lietuvos 
laisvės gintų, Vilniaus va
duotų. Atėję į Kauną jie pra
šo Lietuvos valdžios duoti 
jiems ginklų, kuriais apsigin
klavę jie eis mušti užpuolikų. 
Ir išgirsta jie štai kokią kal
bą: “Lietuvos piliečiai! Mū
sų valdžia neturi jums duoti 
jokių ginklų. Ji šaukia jus 
griebti šakes, dalges ir kirvius 
ir su tais ginklais atremti prie
šus.”

Ir traukia minios baltais tri
nyčiais ir pilkomis sermėgo
mis apsirengusios Vilniaus lin
kui, kad atsiėmus sostinę, kad 
išvijus priešininkus iš Lietu
vos žemės. Eina Lietuvos vy
rai ir stato prieš lenkų anuo
tas, kulkosvaidžius, šarvuotus 
automobilius, tankas, orlai
vius ir šautuvus — savo dal
ges, kirvius ir šakes.

m
Tolimos Amerikos kolonijo

je — lietuvių vakaras. Vie
nas kalbėtojų skaito atsišauki
mą Lietuvos apsigynimo ko
miteto, šaukiantį pirkti Lietu
vos vyrams šautuvus. Užbai
gia keliais karštais paragini
mo žodžiais, kad kiekvienas 
vyras ir moteris skaitytų sau 
už garbę ir šventą priedermę— 
duoti $10.00 nupirkimui šautu
vo.

Prašo balso žinomas koloni
jas kalbėtojas Blauzdaprotis 
ir atsistojęs sako: “Draugai ir 
Draugės! Aš mistinu, kad tas 
visai nereikalinga. Ką mes gar 
lime žinoti, ar kartais tie $10. 
neprapuls. Gali atsitikti, kad 
ir su visais tais šautuvais lie
tuviai karę prakiš. O kas ta
da bus su mūsų dešimkėmis f

M. SLEŽEVIČIUS, 
buvusis Lietuvos premieras, 
dabar Lietuvos Gynimo 'ko
miteto pirmininkas. Dabar 
vėl yra žinia, kad įvyksta 
ministerių permainos ir Sle
ževičius minimas, kaipo bū
siantis premieras.

I - ■

London, spaL 21. — Iš Gar
dino pranešama, kad gauta iš 
Kauno telegrama skelbianti 
kad Vilniaus puolimas pagim
dė Lietuvoj ministerių krizį. 
Ministerių pirmininkas Gri
nius rezignavęs. Jo vieton mi
nimas Mikas Šleževičius.

me ir galėsime ramiai grįžti į 
savo krajų”...

Bet čia atsitiko tai, ko 
Blauzdaprotis visai negalėjo 
tikėti es. Iš visų pusių pasigir
do pikti, nekantrūs balsai: 
“nutilk, niekše! Užsičiaupk 
tarną, kvaily!” Ir kelios de
šimtys vyrų susyk atsistojo ir 
ėmė grūsties prie stalo, -kur T. 
F. skyriaus sekretorius priėmė 
jų dešimkes ir surašė visų jų 
vardus ir pavardes. __ .. ..

• ♦

Vai skriskite jūs, mūsų de
šimkės, į užjurį, į tėvynę Lie
tuvą, vai nupirkite mūsų bro
leliams po plieno šautuvėlį ir 
švyno kulkelę. Vai lai skren
da tos kulkelės į lenkų abazą, 
vai lai paspringsta jomis go- 
dieji lenkeliai, lai pažiopsi, lai 
papurto savo godžias galveles, 
lai pakrato savo poniškas ko
jeles. Lai sužino, kad ne ver
gų tautą jie užkabino, bet gy
vą, dvasia ir kūnu laisvą tau
tą pasikėsino pamušti.

Vituiyz.

NAUJA LYGA
Washington. — Vienas val

dininkas, buvęs Amerikos tai
kos delegacijos nariu, pasa
kė, kad jei senatorius Hard- 
ing bus išrinktas prezidentu, 
tai bandysiąs sudaryti naują 
Tautų Lygą, kur viršininkau
tų Francija ir Suv. Valstijos.

UŽGYRĖ SUMANYMĄ.
Garsusis Francijos astrono

mas Flamarijonas užgyrė Edi
sono sumanymą bandyti išras
ti aparatą sukalbėti su miru
siais. Jis sako, kad tai gali
mas daiktas. Sako: “Mūsų 
mirusieji tebegyvena. Jie mui 
mato. Jie mus girdi. Dauge
lyje atvejų jie tebeindomauja 
mūsų žemiškais reikalais — ir 
kartais parodo ženklus, kad jie 
interesuojasi mumis.”

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Šiomis dienomis iš Lietuvos 
atėjo “Vienybe ' rugsėjo 29 d., 
“Darbininkas” spalio 3 d., 
“Tauta” rugsėjo 27 d., “Lais
vė” rugsėjo 30 d., spalio 1, 2 ir 
3 dienų. / '

Išsirašykite tų laikraščių. 
Pamatykite koks Lietuvoj su
judimas, kuomet lenkai pra
dėjo briautis. Už 50c. gausite 
15 ekz.

Ryga. — Latvijos komisijo- 
nierius Rusijoje, kaip tremti
niai iš Rusijos sugrįžę praneša, 
buvo bolševikų* nužudytas 
Ekaterinodare 10 dienų po pa 
sirašvmo talkos sutarties tarp 
Rusijos ir Latvijos. Pagal su
tartį latvių kareiviai turėjo 
būt paleisti iš raudonosios ar
mijos. O ištikrųjų jie netik ne
paleidžiami, o varomi kariauti 
prieš Wrangelį. Maskvoj lat
vių kaliniai paskelbę bado 
streiką.

Long Branch, N. J. — Per 
geležinkelį važiavo automobi
lius su pasažieriais, važiavu
siais į vestuves. Netikėtai šmo- 
gė į juos nepatėmytas ekspresi
nis traukinis ir du vestuvnin- 
ku buvo užmušti, o penki su
žeisti.

Bridgeport, Ct. — Vietos 
grabininkai paskelbė atpiginę 
laidojiihą ant 10 ir 20 nuoš. 
Grabus nupigino ant 10 nuoš., 
o kitų pridėčkų prie grabų ant 
20 nuoš.

TRŪKSTANT NAMŲ.
Paryžiuje automobilių išdir

bėjai bando sudaryti pienus 
automobiliams, kur būtų gali
ma gyventi, 
būtų virtuvėlė, galiamoji ir 
net maudynė. Trūkstant na
mų žmonės automobiliuose ga
lėtų gyventi.

IŠNYKO ELGETOS.

Bruselis, spal. 20. — Tautų 
Lygįos konferencija prasidėjo. 
Pirmiausia posėdžiavo Belgi
jos užsienio reikalų minįsterio 
namuose, o paskui Akademijų 
Rūmuose.

Pradžioj svarstyta Armėni
jos klausimas ir kaip apsaugo
ti tautinių mažumų teises tose 
žemėse, kurios perėjo po kita 
valdžia.

Visųsvarbiausias konferen
cijos klausimas bus tai lenkų- 
lietuviij klausimas.

Varšava, spal. 18. — Šian
die paskelbtas generalis strei
kas visoje Lenkijoje protestui 
išreikšti prieš sumanymą. į- 
steigti dviejų rūmų parlamen
tą. Lenkijos Seimo konstitu
cijos komisija veikė daugiau 
kaip metus. Sumanė, kad tu

ri būti ponų ir liaudies butai, 
nelyginant kaip kad kitose val
stybėse kad yra parlamentas ir 
senatas. Lenkijos liaudis griež
tai pasipriešino steigimui se
nato. Varšavoj strytkariai su
stojo, restaurantai ir daugy
bės krautuvių uždaryta. Eina 
mitingų mitingai ir demonstra
cijos.

IEŠKO ŽIBALO.
Winnipeg, Canada. — Val

džios sumanymu ir lėšomis kay 
’sama žibalo šuliniai. Išrodo, 
kad žibalo bus rasta.

APLEIDO DARBĄ }
Chicago.—Postai Telegraph 

Co. 100 darbininkų metė dar
bą. Pranašaujama, kad kiti 
rezignuosią. Tą darys dėl 
dviejų priežasčių — viena, kad 
du darbininku be priežasties 
pavarė, o antra, tai dėlto, kad 
maža alga. Didžiausia 
$143 mėnesyje.

Paryžiuje išnyko elgetos. Tas 
atsitiko dėlto, kad išnyko ma- Į 
žieji pinigai, kurie buvo pato
gu gatvėse davinėti elgetoms. 
Dabar elgetos priversti darbo 
susirasti.

NORĖTŲ ATVYKTI.
Italijos ambasadorius Avez- 

zana New Yorke pasakė, kad 
500.000 italų norėtų atvykti A-

Londono bedarbiai vis neri
mauja, demonstruoja. Apie 
karaliaus rūmus pastatyta sti
pri sargyba.

Anglijoj bedarbių esą S58 - 
000. x

Premieras Lloyd George pie
nuoja budavoti Londone ir 
priemiesčiuose naujus kelius,

DUODA SKIRTINGUS 
ĮSAKYMUS.

Varšava, spal. 21. — Alijan
tų atstovai ir Tautų Lygos at
stovai, kurie per pastarąją sa
vaitę patarinėjo, kaip Lenkija 
privalo su Lietuva apseiti, bet 
tie patarinėjimai ir įsakinėji
mai buvo ne vienuodi ir paga
lios tie atstovai liovėsi bom
bardavę Pilsudskį.

REZIGNUOTŲ.
— t

Kuryer Folski skelbia, kad 
Pilsudskis anglo-francūzų no
tą. gavęs pareiškė, kad jei a- 
lijantai reikalaus atiduoti Lie
tuvai Vilnių, tai jis rezignuo
siąs ir tapsiąs privačiu pilie
čiu.

Pilsudskis paketino rezig
nuoti ir likti alijantams atsa
komybę pasekmių. Pilsudskį 
paklausė ar jie nori, kad jis su 
10 divizijų eitų ir išvalytų Vil
nių. Alijąątų atstovai sakė to 
nereikalaują. Tuomet jis klau
sė ar alijantai turi vienuodą 
reikalavimą to, ką Lenkija tu
ri daryti. Alijantų atstovai pa
sakė nežiną.

Šiandie Anglija ir Francija 
yra taikingiau nusistatę ir ti
kisi, kad lenkai patys išris tą 
reikalą.

(Šita žinia gan nesmagi lie
tuviams. Pasirodo, kad ali
jantų nevienodas nusistatymas 
tik prigelbsti įsigalėti lenkams 
pagrobtose žemėse. Nevieno
dumas kįla iš to, kad Franci- 
jai rūpi stiprinti Lenkija, o 
Anglija turi interesų Lietuvoj 
ir Lietuvą labiau remia, negu 
Lenkiją).

Varšava, spal. 21. — Vilniu
je atlaikyta pirmas posėdis vy
riausios komisijos Centralčs 
Lietuvos. Gen. Zeligoski pa
tiekė programą darbo iki bus 
sušauktas seimas, kuriam jis 
pavešiąs visą vyriausybę.

Kopenhagon sugrįžo Hansen 
tyrinėtojas šiaurės žemgalio. 
Jis sako radęs Amerikos vėlia
vą, įsmeigtą ant žemgalio a- 
merikono Peary. Ta vėliava 
besanti nunešta 400 mailių nuo 
žemgalio.

Chinijos ambasadorius Koo 
Washingtone, kurs dabar pa
skirtas ambasadorium į Lon
doną apsivedė su persiskyru
sią Anglijos grafiene Vittingr 
ham. Ji buvo gimus Chinijoj.

NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ.
New York.—Dr. Max Rowe, 

28 metų amžiaus, nušovė mer
giną dentistę Rubin, 24 metų 
amžiaus, už tai kad ji atsisakė 
už jo tekėti. Tą padaręs per
leido kulką sau J smegenis. 
Dar truputį gyvas liko po įsi- 
šovimo, bet be jokios vilties at
sigauti. (

RASTA NEGYVA MOTERIS
San Francisco. — Knicker- 

bocker h otelio kambaryje ras
ta nugalabinta moteris. Būta 
gražios moteries, apie 35 me
tų amžiaus.

Aprokuota, kad per Pana
mos kanalą nuo jo atidarymo 
1914 m. iki birželio 30 d. š. m. 
perplaukė 10.212 laivų. Šie
met per kanalą perplaukė vi 
dūriniai imant po 144 / laivu*, 
kasdien.

. Nekuomet nebūva reikalin
ga Lietuvai taip greita para
ma, kaip DABAR. • hą ta 
padarysi DABAR?

Jei daahr neavknesi kuogan- 
siausia iš visų išgalių, tai pa
sirodysi nenorinčiu Lietuvai 
neprigulmybės.

Visose kolonijose šaukite 
masinius mitingus ir Habite 
šimtines ir penkdešimkes.

CAMBRIDGE, MASS.
Atakuos Lietuvos priešus.

Nedėlioj spalio 24 d., 1 vaL 
po pietų Kelley Schoel salėj į- 
vyks prakalbos. Bus padary
ta ataka į Vilniaus grobikus ir 
T lietu vos plėšikus lenkus. Su- 
eikite visi ir derysimę smarkią 
ataką. Atsiveskite slekerius 
(išsisukinėtojus). Teatsiver- 
čia slekeriai arba teinie iš mū
sų tarpo prie išgamų—Kapsu
kų, Pilsudskių. Tenelieka lie
tuvio mūsų tarpe nepriside- 
dančio prie Lietuvos gynimo.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Xte Lithuanian Tri-Weekly Paper.
PubHshed every Tuseday, Thursday, 

■ad Saturday by St. JosepKt LitK- 
■■n imi R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Ysarly ............................................... .$4.00
Boston and suburbs ...................... $5.00
Boreign countries yearly ............ $5.00

"Btatered as second-class matter Sept. 
22, 4915 at the post office at Boston, 

, under the Act of March 3, 1879” 
“Aceeptance for mailing at svečiai rate 
ąf postage provided for in Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 
gm July 12, 1918.”

GYNIMUI LIETUVOS 
VIETOJ VAINIKO.

Rugsėjo 28 d. š. m. Pąlava- 
nėlėje mirė kun. Dr. Simonas 
Šultė. Buvo vienas stambiųjų 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų partijos veikėjų ir pub
licistų. A. a. veikėjui pagerb
ti L. Krikščionių Demokratų 
partija vieton vainiko 1.000 
auksinų paskyrė Lietuvos Gy
nimo Komitetui. Lietuvos Ka
talikų Centras taip-gi vietoj 
vainiko 1.000 auksinų skyrė L. 
Gynimo Komitetui.

Ar gali būti geresnis pavyz- 
dis Amerikos lietuviams kaip 
reikia elgtis šiais laikais norint 
prideramai pagerbti mirusįjį. 
* ‘ Darbininkas ’ ’ nuolatai pri
minėja, kad vieton vainikų, 
brangių karstų ir kitų neišmin
tingų išlaidų laidojimuose tuos 
pinigus skirti tautos reika
lams.

Atsižadėkime beprotiškų iš
laidų bent šiais laikais, kada 
lietuvių tauta mirtinoje kovoje 

slaiffkisae kuodaugiausia tai 
kovai laimėti.

Iš FEDERACIJOS TARYBOS RAŠTINĖS.
SVARBI KONFERENCIJA

T. Fondo, Lietuvią Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėją Draugijos 
.ir Am Liet. R. Kataliką 

Federacijos Valdybą 
Konferencija 

Brooklyn, N. Y. 
Spalio 7,1920.

Susirinkus Valdybų nariams Federa
cijos raštinėn, 222 S. 9th St, Brook
lyn, N. Y. posėdį atidarė Federacijos 
pirmininkas, kun. J. švagždys, rašti
ninku paskirtas A J. Valantiejus.

Dalyvauja konferencijoje valdybų 
nariai: K. J. Krušinskas, kun. M. 
Pankus, kun. V. P. Karkauskas, kun. 
J. Kaulakis, S. Rutkauskaitė, kun. J. 
Petraitis, J. Tumasonis, B. Vaškevi
čiutė, kun. J. švagždys, A J. Va
lantiejus.

Svečiai: kun. A Milukas,’E. Vaške
vičius, L. šimutis, B. F. Mastauskas 
ir J. šaliunas. (

Valdybai užėmus skirtas vietas, se
kretorius perskaitė buvusio Water- 
buryje Federacijos Seimo protokolą. 
Paduota dienotvarkė:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Pagerinimas Federacijos finansų. 
Pr. Gudo laiškas Valdybų konfe
rencijai.
“Valstybinio Fondo” klausimas. 
Amerikos Piliečių Lietuvių Infor
macijos Komiteto klausines.
Dr. J. Bielskio laiškas su įneši
mais Valdybų Konferencijai.
Didysis Vajus Lietuvos reika
lams.
Laiškas p. J. Vileišio Federacijos 
Sekretoriui.
Kun. M. Pankus davė įnešimą, 
visoms Federacijos kuopoms ir

-

i GILIAU Į-BALĄ.
L. Misija vis giliantį kivir- 

eiiį balą stumia Amerikos lie
tuvius. Dabar misijai vado
vaujant sutverus L. Piliečiu 
Sąjungą su valstybiniu fondu, 
tąsynės padidės. Į boną plati
nimo stotis išsiuntinėjami ra
ginimai steigti Piliečią Sąjun
gos skyrius. Tose stotyse, kur 
yra vieni laisvieji arba vieni 
katalikai, tai nieko ypatingo' 
neatsitiks. Kataliką vedamoj 
stotyje tie raginimai bns nu
mesti gurban, o laisvąją val
domosios stotys pildys ragini
mus. Bet stotyse, kur veikia 
ir katalikai ir laisvieji, tai gin
čai ir tąsynės neišvengtinos. 
Bet visuose trijuose atsitiki
muose boną platinimo darbas 
labai gražiai krikdomas. To
dėl L. Misija užsipelno gen. 
Zeligoskio ir jo visą rėmėją 
pagyrimo.

Išrodo, kad L. Misijai ne
pristigs’ medžiagos Amerikos 
lietuvią visuomenei draskyti ir 
pjudyti.

KOMPLIMENTAS 
LENKIJAI.

Boston Globė, spalio ^21 d. tu
rėjo šitokį “Editorial Point:” 

“Poland, ordered by the League 
to give up Vilna which was selzed 
by an oflticially repudiated Pollsh 
general and an army characterized 
only a week ago as ‘mutineers,’ is 
now ‘afraid,’ that lf she gives up 
Vilna to tbe Lithuanians, itsowners, 
•it would cause a revolt in the 
Polish Army.’ Noble patrlotic, hu- 
manitarian, sincere, honest, defamed, 
abused Poland!”
Tat lietuviškai reiškia: 

“Lenkija, Lygos paliepta ati
duoti Vilnių. kur| pagrobė oficialiai 
Lenkijos išsižadėtas lenkų genero
las ir armija, kuri vos prieš savai
tę buvo pavadinta ‘maistininkais,,’ 
dabar ‘bijo,’ girdi je«. ji atiduos Vil
nių lietuviams, jo savininkams, tai 
“tas sukeltų maistą Lenkijos armi
joj.’ Prakilni, patriotinga. huma- 
■Itaringa, ščyra, teisinga, apšmeiž
ta, nuskriausta Lenkija!

mos tą p. Vileišio, Lietuvos Atstovo A- 
merike, žingsnį sauvalių ' ir Lietuvai 
kenksmingu, smerkia jį ir ragina A- 
merikos lietuvius katalikus laikytis 
Tautos Fondo Ir A. L R. K. R. Drau
gios daug jau Lietuvai pasitarnavu
sios ir ateityje žadančios dar daugiaus 
naudos tėvynei atnešti.

4. Amerikos Piliečių Lietuvių Infor
macijos Komiteto klausimu Kun. J. 
Petraitis įnešė, kad ši Valdybų Kon
ferencija pasiųstų komisiją iš kelių as
menų p. Vileišio sušauktan susirinki- 
man, kuris buvo laikytas tą pačią 
dieną New Yorke su ta sąlyga, kad Fe
deracija pati skirs ypatas į viršmlnė- 
tą komisiją, o ne p. Vileišis ar kas ki
tas. Apsvarsčius dalyką, įnešimas bu
vo atmestas ir išnešta rezoliucijai:

Kadangi p. Vileišis, Lietuvos Atsto
vas Amerike, šaukdamas kolonijų 1 
da’-buotojų susirinkimą, nedavė liuo- 
syhės organizacijoms siųsti susirinki- 
man delegatus pagal savo nuožiūros, 
bet jis parinkęs juos kvietė, pažemin
damas musų organizacijas, dėlto Fe
deracija skaito p. Vileišio šį žingsnį 
sauvalir. ir žeminančiu Amerikos lietu
vių organizacijas bei jų autoritetą ir 
dėlto atsisako siųsti savo atstovus A- 
merikos Piliečių Lietuvių Informaci
jos Komiteto steigimui susirinkiman.

5. Perskaičius Dr. J. Bielskio laiške, 
rašytą Valdybų Konferencijai, su įne
šimu paskirti reikalingą sumą pinigų 
išleidimui raštų Kun. Dr. Aurelio Pal- 
niieri ir nupirkimui nuo jo jau išleis
tų veikalėlių. Valdybų Konferencija 
įga’iojo Kun. J. Kaulakį varde Fede
racijos pakalbėti su Kun. Dr. A Pal- 
mieri ir sužinoti, kiek pinigų reikėtų 
šiam reikalui ir kokius jis veikalus no
ri išleisti, ir tt. Gi Kun. J. Kaulakis 
sužinojęs visą tai praneš Federacijos 
Sekretorijatui ir paskiaus Federacijos 
Valdybos susirinkimas dalykdi paaiš
kėjus paskirs pinigus.

6. Nutarta, kad ši Valdybų Konfe
rencija pasiųstų nuo savęs laišką kan
didatams į S. V. Prezidentus, k. t. p. 
James Cox ir p. Warren G. Harding. 
Reikalas buvo pavestas Federacijos 
Sekretoriui, kuris sustatys tinkamą 
laišką minėtiems kandidatams ir pa
siųs jį kaip greitai bns galima. Laiš
ko tekstas — reikalauti, kad vienas ar 
kitas iš jų pastojęs Suv. Valst. Prezi
dentu, pripažintų Lietuvos Nepriklau
somybę ir tt.

7. Didysis Vajus Lietuvos Reika
lams. L. Šimutis įnešė, kad šios Val
dybų Konferencijos paskirta komisija 
surastų atsakantį asmenį kuris bent 
laike vajaus, užsiimtų visu publika
cijos darbu ir vajaus vedimu. įneši
mas priimtas. Darbas surasti ir pa
kviesti pageidaujamą asmenį vajaus 
reikale liko pavestas Konferencijos 
Valdybų Sekretorijatams.

Kun. V. P. Karkauskas įnešė, kad 
reikia visuomenei aiškiai nurodyti Va
jaus tikslus ir duoti pilną užtikrinimą, 
kad laike to Vajaus surinktus pinigus 
pristatys Lietuvos Prezidentui, kaip 
greitai galima. įnešimas priimtas.

Kun. J. Petraitis įnešė, kad Tau
tos Fondo Valdyba pakviestų Ameri
kos Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Draugijos Valdybą, kurių val
dybos pasitartų kaip tinkam iaus va
jaus darbą pasidalinti ir atlikti. įne
šimas priimtas.

Toliaus buvo įnešta ir nutarta: 1) 
Didysis Vajus teikimui pagalbos Lie
tuvai turi prasidėti' Lapkričio 1 d. 
1920 ir tęsties iki Naujų Metų. 2) 
Vajaus pienus sudaryti pavesta Tau
tos Fondo ir A L. R. K. R. Draugijos 
ir Federacijos Valdyboms. 3) Vajaus 
darbas turi būti bendrai dirbamas vi
sų trijų organizacijų.

8. J. Vileišio, Lietuvos Atstovo A- 
merike, laiškas Federacijos Sekreto
riui. Perskaičius p. Vileišio laišką, 
Valdybų Konferencija nutarė, kad tas 
laiškas butų talpintas Amerikos Lie
tuvių laikraščiuose kartu su sekan
čia rezoliucija ir kad taip-pat butų 
pasiųsta Lietuvos Užsienių Dalykų Mi- 
nisteriui Dr. J. Purickui.

Rezoliucija į p. J. Vileišio laiSką. 
Kadangi Lietuva yra demokratinė 

respublika;
Kadangi visose 

domose valstybėse 
žemiausias asmuo, 
pininkų susisiekti 
ščiausiomls įstaigomis ar asmenimis;

Kadaagl p. Vileišis nėra iki šiol pa- 
I skelbęs, kaip jis suvartojo tuos pini
gus, kuriuos Amerikos lietuviai per jo 
rankas Lietuvai telkė;

Kadangi p. Vileišis yra viešai pa
reiškęs, jog Iš suimamų Amerike Lie
tuvos Valstybei pinigų neišduos Ameri
kos lietuvių vėisuomenei apyskaitų, o 
tik savo viršininkams;

Kadangi Amerikos lietuvių Katali
kų Federacijos Valdyba tame mato 

’ svarbią priežastį nesinaudoti p. Vilei- 
šio-primetamu patarpininkavlmu per- 

I siunčiant pagalbą Lietuvos žmonėms ir 
įstaigoms;

Todėl sutarta: p. Vileišio Griežtą

inis briaujasi J Lietuvą ir nori užim
ti Lietuvos sostinę Vilnių. Taip-gi, 
kad Amerikos lietuviai stengtųsi pri
duoti finansines pagalbos Lietuvos 
Valdžiai, kaip greitai galima. Majo
ras žadeikis Išreiškė karštą pagei
davimą', kad Amerikos lietuviai be 
skirtumo srovių, vienytus! ir teiktų 
pagalbą Lietuvai šiame svarbiame mo
mente. Po trumpų kalbų svečiai ap
leido susirinkimą, o Valdybų Konfe
rencija nutarė pasiųst komisiją į susi- 
rivkimą kuris buvo laikomas 7 spalio 

m. apie'e valandą vakare Lietu
ves Misijos name.

Komisijon įėjo: Kun. švagždys, 
Kun. J. Petraitis, L šimutis, K. J. 
Krušinskas ir J. šaliunas.

10. Galutinai buvo nutarta kovel- 
kiausiai pasiųsti kablegrama Kaunan 
Lietuvos Prezidento vardu iš Tautos 
Fondo 200,000 markių Lietuvos šau
liams ir iš A L. R. K. ‘R. Draugijos 
išdo 100,000 markių Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

Konferencija buvo užbaigta su mal- 
7 valandą vakare.
Konferencijos Pirmininkas

Kun. J. švagidye,
Konferencijos Raštininkas

A. J. Valantieji^.

šaipės. O jie vaikščioja kaip 
žąsiukai sparnus palendę po per
kūno lietaus. Pažiūri į lietuvius, 
dantį griežia. Potam visi susi
rinko apie savo “vištą” ir sutirpė 

Lietuvos Sūnus.

da,

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE.

BALTIMORE, MD.

Parodos užbaigimas.

Lietuviai atsižymėjo.

Kiekvienas beprotis mano, 
kad visi yra bepročiai.

Talka neprašyta teikiama y- 
i* taip bloga, kaipir skriau
da.

i.
kad 
skyriams ir įvairioms draugijoms pri- i 
klausančioms prie Federacijos, o ne- ' 
užsimokėjusioms savo narių metinės 1 
duoklės Federacijos iždan butų siun
tinėjamos bilos ir paraginimai užsimo
kėti. įnešimas buvo priimtas. K. Vaš- 1 
kevičius įnešė, kad Federacija elgtu- ' 
si panašiai kaip S. L. R. K. A. elgia- 
si, t. y. garsintų laikraščiuose narių ; 
stovį ir suspenduotų arba išbrauktų ' 
narius neužsimokėjusius Federacijos 
iždan. Pakeltas klausimas, jei Fede- ' 
racijos Sekretorijato užlaikymui ne- 
užtektų lėšų, iš narių mokesčių, kur < 
reikės imti pinigų. Kun. M. Pankus 
nešė, kad laikinai butų skolinama pi

nigai iš Tautos Fondo iki visos Fede
racijos kuopos ir skyriai užsimokės I 
savo narių metines duokles. Užsimo- i 
kėjus metines duokles pinigų bus už- i 
tektinai. įnešimas priimtas.

Nutarta kreiptis į visus lietuvius ku- 1 
nigus-klebonus, visas draugijas ir or- : 
ganizacijas prigulinčias prie Federaci- 
; os, kad jie stengtųsi pasidarbuoti ku- ■ 
rime Federacijos kuopų, skyrių ir ap
skričių. įnešimas priimtas. L. Šimu
tis įnešė, kad Federacijos ^kreiptų do- 
mę į Pennsylvanijos valstiją tinka
miausiais budais sukelti tenais entu- 
zijazmą ir suorganizuoti Federacijos 
kuopas, skyrius ir apskričius. įneši
mas priimtas.

Kun. M. Pankus įnešė, kad Federa
cijos buvusio Waterburyje Seimo pro
tokolą atspausti ir paskleisti po vi
sas lietuvių draugijas ir organizaci
jas Amerike. Įnešimas priimtas. L. 
šimutis įnešė, kad išleisti tam tikrą 
aigitatyvę brošiūrėlę ir išplatinti ją po 
visus Amerikos lietuvius. • Įnešimas 
priimtas. Taipogi Įnešta, kad. Fede
racijos Valdyba surastų autorių para
šymui tokios knygelės. Įnešimas pri
imtas.

K. J. Krušinskas davė užklausimą, 
kokiu budu butų galima iškolektuoti 
pinigus, priklausančius Tautos Fon
dui, iš Tautos Iždo. Liko patarta 
Tautos Fondo Pirmininkui kreiptis 
Tautos Iždan su legaliu pinigų reika
lavimu.

2. Perskaičius p. Prano Gudo laišką 
su įnešimu spausdinti lapelius reikale 
Didžiojo Vajaus ir juos platinti tar
pe lietuvių Amerike pirm negu pradė- 
siant vajų, šis reikalas pavesta Va
jaus vedėjams.

3. “Valstybinio Fondo” klausimu bu
vo įnešta, kad Federacijos Sekretori- 
jatas vardan šios Valdybų Konferen
cijos praneštų lietuvių katalikų vi
suomenei. kad Ištaroj! griežtai lai
kytųsi nuošaliai p. Vileišio tveriamo 
“Valstybinio Fondo” o visomis jėgomis 
remtų Tautos Fondą ir L. R K. R. 
Draugiją, kurios gan daugel yra pa
sidarbavusios Lietuvai Ir jos gyvento
jams ir atvėjų-atvėjais gavusioa_lš anų 
padėkos žodį. įnešimas liko užgirtas 
Ir prie jo išnešta sekančio turinio re
zoliucija :

Kadangi p. Vileišio, Lietuvos Atsto
vo Amerike, organizuojamas “Valsty
binis Fondas” turi užkulisinį tikslą iš
griauti Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenės įstaigas. Tautos Fondą ir 
A L. R. K. R, Draugiją;

Kadangi išgriovus tas įstaigas butų 
padaryta skaudi tėvynei skriauda;

Kadangi p, Vileišis nėra Lietuvos
Valstybės įgaliotas savotiškai pertvar- • Reikalavimą, Išdėtą jo laiške 4 spalio 
kyti Amerikos lietuvių visuomenės or-11920 m., idant visos Lietuvos pagalbai 
ganizacijas; Į surinktos ir suaukuotos sumos butų

Kadangi Tautos Fondaes ir Ą L. | priduodamos Lietuvos Misijai, skai- 
R. K. R. Draugija jau kelinti metai ’ tyti neteisėtu.
sėkmingai rūpinasi visais, kaip politi- Į sutarta taip-gi šios rezoliucijos ir 
nlais taip ir šelpimo tėvynės reikalais’p Vileišio laiško kopijas pasiųsti Lie- 
* I

Kadangi Tautos Fondas ir A L.R. > fr pačiam p. Vileišiui.

Rugsėjo 25 d. Baltimorėj prasi
dėjo visų tautų rankų išdirbinių 
paroda. _ Tos parodos vardas bu
vo “Homelands Eshibition. ” Tą 
parodą surengė dešimtis tautų, 
terptautiškas institutas. Parodoj 
dalyvauti buvo užkviestos visos 
tautos. Prisidėjo šios: Lietu
viai, Norvegai, Lenkai, Italai, Is
panai, Rusai, Hungarai ir Čeko- 
slovakai. Tame institute visos 
virš paminėtos tautos turėjo pa
rengę savo stalus, su įvairių įvai
riausiais rankų darbais ir senoviš
kais daiktais.

Lietuvių stalas buvo pirmoj 
vietoj. Stalai gražiausiai buvo 
ištaisyti šių tautų: 1) Čeko-Sla- 
vokų, 2) Lietuvių, 3) Italų. 
Norvegu buvo pusėtinas., O “po
nai” (lenkai) savo stalą parengė 
įvairiais balvonais ir su nupiešta 
“višta.” Išrodė taip gražiai, 
kad amerikonas atėjęs pažiūri ir 
kvatoja pilvą susiėmęs. Ištik- 
rųjų sakant, jie neturėjo jokios 
publikos pas savo “vištą.” Nors 
Čeko-SIavoką stalas ir gražesnis 
buvo, bet nesigirdamas pasakysiu 
teisybę kad pas lietuvių stalą bu
vo daugiau publikos, negu bile pas 
kurį kitą.

Paroda, kaip sakiau prasidėjo 
rugsėjo 25 d. ir traukėsi iki spalio 
15 d. Taip pat nekurtas tautos 
dalyvavusios toj parodoj surengė 
ir vakarus. Vakarų rengime 
Lietuviams teko taip pat pirma 
vietą, t. y. pirmas vakaras, kuris 
įvyko spalio 12 d. Suvienytas 
Baltimores Lietuvių Choras, veda
mas p. Jono Čižausko, rūpestingai 
rengėsi ant to iškilmingo vakaro 
Kas ir pasisekė puikiausiai.

Koncertas buVo didžiulėj Pea- 
body Copservatory svetainėj. 
Lietuviai turėjo pūna svetainę 
publikos, kurios puse užėmė vien- 
tik įžymus amerikonai. Ant lie
tuvių vakaro dalyvavo Baltimores 
garsiausi muzikos žinovai, profeso
riai, kritikai. Jie visi įdomavo 
matyti lietuvaites apsirėdžiusias 
tautiškais rūbais. Taip pat jie 
visi tą pamatę nustebo ir labai pa
mylėjo lietuvišką muziką ir lietu
viškas dainas.

Ir štai ka vienas muzikas pro
fesorius, kritikas parašė angliška
me laikraštyj apie lietuvių kon
certą:

the tonalities are generally 
minor, the content has none of 
the despair and sorrow ex- 
pressed in much Slavic music, 
notably the Rusian.

The soloists were very well 
received. They included He- 
lene Faleska, who sang a song 
by Pocius effectively; Mary Ci
zauskas, who has a soprano 
voice of esceptional loveliness, 
and Mr. Cizauskas, whose sing- 
ing of Šimkus song “Oi kas” 
revealed a barytone of musical 
timbre. V. Lietuvnikas, vio- 
linist, and J. Simaitis played 
veral duets for violin and accor- 
dion.

AMSTERDAM, N. Y.
Jau praslinko *ge ras laikas, kaip 

iš mūsų kolionijos nematyt jokios 
korespondencijos, tarsi nieko ir 
neveikiama, bet priešingai. L. D. 
S. 81 kp darbuojasi smarkiai. Jau 
žymiai paaugo nariais ir visi lai
ku užsimoka mėnesines, ačiū 
darbščiai kuopos valdybai. Kaip 
tik gavo laišką iš centro, kad pa
rinkt apgarsnimų į L. D. S. Kalen
dorių 1921 m., kuopos raštininkas 
Motiejus Kazlauskas ir Dominin
kas Račkauskas apsiėmė parinkti 
apgarsinimu be jokio atlyginimo. 
Iš syk pasirodė neblogos pasek
mės. Surinko už $54.00 vertės 
apgarsinimų, kuriuos pasiuntė į 
Centrą. Su tokiais nariais daug 
ką galima nuveikti dėl labo mūsų 
organizacijos. Dabartiniu laiku 
aplinkybės susidėjo taip, kad vi
sas pajėgas turėsime sutraukti ir 
dirbti Lietuvos labui.

A- » i

Laikytame susirinkime 17 d. 
spalio vienbalsiai nutarė vaikščiot 
po stubas ir rinkti aukas Lietuvos 
reikalams. Pačioje pradžioje pa
daryta pradžia ir sumesta virš $50.

Lietuvos Pilietis.

skirtą kvotą ir priėmė šitokį nu
sistatymą : a) Kiekvienas tikras 
lietuvys tėvynainis dirbantis (pa
teisinant pavargėlius, nuo ligų, ir 
didelių šeimynų), per šį mėnesį 
turi pirkti L. L. Boną. Pasiturinti, 
kurio turtas išneša virš $2,000 tu
ri pirkti daugiau negu vieną; ku
rio turtas išneša daugiau negu 
$10,000, turi įpirkti mažiausia už 
$300.00. b) To neišpildė, skai
tysis Lietuvos piliečio priedermę 
neišpildę — nenaudingais Letuvos 
sūriais. c) Vardai visų pirkusių 
L. L. JJonus bus garsinami viešose 
vietose žiniai visų Netvarko lietu
vių, kas ir už kiek pirko.

in. Pagelba iš Misijos pusės 
L. L. Paskolos sukėlime.

a) Kad Lietuvos Misija per laik
raščius paskelbtu ir Lietuvos val
džios paprašytų tokį paskelbimą 
užgirti: kad, tie, kurie gali pirkti 
L. L. Bonus, o nepirks, važiuojant 
Lietuvon būtų imama tam tikri 
mokesčiai, b) Kad L. Misija vie
šai užreikštu, kad tie visi, kurie 
nepirko, ar gerai pasiturinti pir
ko už labai mažai, neatliko tikro 
lietuvio priedermės ir bus žinom? 
kaipo menki lietuviai. c) Kad 
L.'Misija stropiau imtųsi pardavi
nėjimu L. L. Bonų, paliekant 
fondų, sąjungų organizavimą ir tt. 
kol L. L. Bonų pardavinėjimas 
nebus užbaigtas.

Pirm. K. Vaškevičius 
Rašt. D. Rupainis.

Neregių karalijoj vienakis y- 
ra karalius. \ ?

demokratiškai val- 
klekvienas, kad ir 
turi teisę be tar
ša pačiomis aug

/

tavos Užrubežinių Daljkų Ministerių!

K. R. Draugija atvėjų-atvėjais yra ga
vę pačios Lietuvos valdžios užgyrimą Majoro P. Žadeikio Valdybų Konferen- 
ir darbuotės patvirtinimą.

Todėl A L. R. K. Federacijos, Tau
tos Fondo ir A L R. K. R. D. Centro 
Valdybų Konferencijoje, spalio, 7 <L 
1920 Federacijos raštinėje skaityda-

9. Atsilankymas Kunr J. Zlliaus ir

cijon. Vlršmlnėtl svečiai savo trumpo
se kalbose pranešė, kad Lietuvos Misi
ja Amerike yra tik ką gavusi Lietu
vos

■

W. W. B.
Lietuvių koncerto programas 

buvo sekantis:
D
2) 

ras.
3) 

choras.
4) “Noriu miego.”
5) “Klumpakojis,” Šokiai.
6) “Vai močiute mano,” 

Pociaus, Elena Feleskiutė.
7) Vilniaus polka,” 8) “Ne

muno Vilnis,” muzika Vinco Ku
dirkos, išpildė V. Lietuvnikas ir 
J. Šimaitis, 9) “Kriputta,” Pet
rausko, šoko 4 mergaitės.

10) “Oi kas,” Baritono solo, 
Šimkaus, J. Cizauskas.

11) Prakalba. Kalbėjo adv.'Ka- 
bert De Wolf iš Lietuvos Misijos 
Washingtone.

12) Aria from Lith. Opera “Bi
rute,” Petrausko, sop: solo M. 
Cižauskienė.

z 13) “Lietuvos kariškas maršas. ” 
Išpildė V. Lietuvnikas, ant skrip- 
kos, J. Šimaitis ant armonijos.

14) “Skambančios stygos,” du
etas Petrausko, pp Cižauskai.

15) “Einu per dvareli,”' Šim
kaus, choras.

16) “Bernužėli nesvajok,” Pet
rausko, choras.

Paskutinis tai buvo Lietuvos 
imnas. Ir potam visi su gerais 
įspūdžiais traukėme namole.

Čia prie progos turiu pasakyti, 
kad tai didele garbė priklauso pp. 
Čižauskams, už jąją nenuilstanti 
darbarimasi dėl tautos ir bažny
čios labo. Jąją dėka, jąją pasi
šventimu, jąją dienos ir nakties 
darbą vaisiais, Baltimores lietu
viai visur aplaiko didelę garbę 
nuo svetimtaučią. Pp. Cižausku 
artistišką pasirodymu, lietuvius 
svetimtaučiai ris daugiau ir dau
giau pažysta, vis kaskart yra 
prielankesni lietuviams.

“Ponai” išsigando lietuvią 
koncerto.

Star Spangled Benner. 
“Pasisėjau žalią rūtą,”

f
“Važiavau diena,” Šimkaus,

FOLK SONGS.
At its concert in the Peabody 

Conservatory lašt night the 
Lithuanian Chorai Society made 
a very good impression . It 
ta a mixed chorus of ample pro- 
portions that displys careful 
preparation. The technic of 
the Society, indeed, ta admir- 
agle. Its singing ta deligįitful 
in its smoothness and its color 
and its tone, has real indiridu- 
ality. J. Cizauskas directed 
skillfully.

The concert was the first of 
a series of entertainments ar- 
ranged by the general commit-z 
tee «f the Homelands Eihibi- 
tion, ant attracted a crowd that 
filld the concert hall to its ca- 
pacity, a number of people hav- 
ing stood.

The program consised of Lith
uanian songs and danees, and 
the picturesąue nature of the 
event vas amphasized by the 
native costumes worn by the 
women. "

The Lithuanian music has 
pronouneed appeal. Its melo- 
dic line ta strongly marked, the 
harmonies are rich and fre- 
ąuently surprtaing, and while slogas įvarė. Ž

cho-

solo

PHILADELPHIA, PA.

Nusisekė.

Spalio 16, Lietuvių'Muzikalinėj 
Svetainėj, Šv. Jurgio parapijos 
choras “Rūta” vaidino “Dešimt 
metų smuklėje.” Aktoriai, va
dovaujant vargonininkui J. J. 
Grajausktū, buvo gerai prisirengę 
ir puikiai atliko savo roles. Žmo
nių buvo gana daug. Gaila, kad 
per salės didumą ir vaikų čiužinė- 
jimą nevisi galėjo girdėti vaiden- 
tojų kalbą, kur tilpo daug gerų 
pamokinimų. Stotkus malūninin
kas, turėjo gerą žmoną ir gerus 
vaikus Ant senatvės užsimanė 
sau lengvesnę duoną pelnyti, už
sidėjo saliūną. Klebonas jį per
sergėjo ir jam neklausant, prane
šė nelaimingą ateitį. Stotkus 
tai vis paniekinęs kleb., iškoliojo 
ir pasakė, kad nė mirties valandoj 
jo nešauks.

Išpradžių jam sekės gerai ir jis 
turėjo rėmėjų. Pinigai ėjo kiše
nėn trigubai negu iš malūno. Bet 
paskui ir jo vaikai ištvirko ir jo 
rėmėjai visokiais būdais galą ga
vo; kitas pasikorė, kitas pasipjo
vė, o ir jį patį užmušė jo paties 
sūnus saliune už baro ir taip ne
buvo kada kunigo šauktis.

Vienas vyras galiūnas, per Stat
kaus priežastį buvo tapęs girtuok
lių ir baisiai suvargino savo šeimy
ną, bet mirštančiai dukterei pra
šant prižadėjo nebegerti ir nuėjęs 
pas kleboną priėmė blaivybės pri
žadus. Už keletą metų Galiūnas 
tapo šlovingu žmogumi, to mies
telio Vaitu ir sykiu su klebonu 
darbavosi blaivybės platinime.

Šis susirinkimas visą stotį nau
jai perorganizavo ir dabar sudaro 
sekančios ypatos: J. Nevulis, K. 
Vaškas, B. Vaškevičiutė, V. Paukš
tys, D. Rupainis,’ V. antulis, A. 
Staknys, S. Spranis, M. Akelis, 
M. Dvareckas, V. Valičkas, S. 
įranta, M. Skeberdis, V. Bareika, 
J. Budinąs. Šiai stočiai suteik
ta pilna teisė, sau patinkamu rei- 
' ralingų darbininkų pasikviesti. 
Taipgi stoties atsakomybe paves
ta rinkti ir tvarkyti dešimtines 
Geležiniam Vilkui pagal Lietuvos 
Ginimo Komiteto reikalavimą.

Vienbalsiai priimta, kad kiek
vienas lietuvys turi pirkti už 5 
nuošimčius nuo savo turto L. L. 
Bonų.

Rašt. D. Rupainis.

NEWARK, N. J.

Šios kolionijos lietuviai viešame 
susirinkime 13 d. spalio vietinėj 
parapijos svetainėj pasitarė apie 
tolimesnį ir pasekmingesnį veiki
mą ir pardavinėjimą L. L. Boąą, 
nutarta štai kas:

L Atsakymas į L. Misijos klau
simus.

Newarko lietuviai viešame susi
rinkime Lietuvos Laisvės Pasko
los reikale svarstė L. Misijos na
rio Maj. P. Žadeikio paduotus 
klausimus “Paskolos nepasiseki
mas.” Ir priimta šie nutarimai:

1) Netvarko kolionijai paskirta 
kvota neperdidelė. 2J Kvota nu
skirta tinkama. 3) Didelė daugu
ma Netvarko lietuvią neišpildė 
tikro lietuvio tėvynainio prieder
mės t. y. daugelis galėdami pirk
ti L. L. Boną suris dar nepirko; 
kiti galėdami ir privalydami pirk
ti už šimtus doL, Pirko vos už $50. 
4) L. Misijos užreiškimas per jos 
pirm. p. J. Vileišį ir praktikavi
mas, kad ir nepirkusieji L. L. Bo
ną važiuodami Lietuvon turi ly
gias teises su pirkusiais. 5) L. 
Misija nedavė stotims užtektinai

Kadangi lietuvių buvo pirmas 
vakaras, o ponams buvo paskirtas 
antras: Tai tuouri lenkams atsi
tiko nekaip. Ir nevienas sakė, 
‘ ‘ pšekref litrini ’ ’ Lietuviai len
kams taip skaudžiai uždrožė su 
savo koncertu, kad ponai su sa
viškiu sarmatinos ir išlysti. Na 
ir nepasirodė. Jie rengėsi su 
visu savo gabumu, dėjo visas pa
stangas, kad sukirtus ne vien tik 
lietuvius, • bet ir čeko-slavokus. 
Parodos viršininkė pranešė lietu
viams, kad lenkai rengia didel 
koncertą, tautiškus šokius ir vis
ką kas tik priguli prie polskos 
viaros. Ir laikraščiuose paskelbę 
savo koncertą. Bet kada pama
tė lietuvių gerai išsilavinusį di
džiulį chorą, puikiausius solistus 
ir abelnai visą lietuvių programą, 
tai sudrebėjo ir ant rytojaus pa
čiame ryte paskelbė kad jau po
nai lenkai su koncertu “do lasu.” 
Vakare nekurie žmones dar susi- agitatyvių įvairių apgarsinimų, 
rinko ant poniško koncerto, — nė- H. Netvarko lietuviai vieša

OIH

GARDNER, MASS.

Svarbios prakalbos.
Spalio 10 d. surengtose prakal

bose darbininkų reikalais kalbėjo 
A F. Kneižis L. D. S. Centro sek
retorius iš Boston, Mass. Pirmu 
atveju kalbėjo apie darbininkų 
reikalus ir darbininkiškas organi
zacijas kaip pagerinti darbininku 
būvį ir ką duoda organizacijos. 
Labai plačiai ir suprantamai iš
aiškino. Antru atveju kalbėjo a- 
pie Lietuvos dabartinį padėjimą 
ir L. L. P. bonus. Ragina visata 
galimais būdais teikti pagelbą 
Lietuvai ir pirkti L. L. P. Bonus.

Laike A. F. Kneižta prakalbų 
susitvėrė L. D. S. kuopa iš 15 na
rių. Galutinai sutvarkyta 14 d. 
spalio š. m. Į L. D. S. kuopos 
valdybą pateko mūsų kolionijos 
žymus veikėjai: J. Petrauskas 
pirm., A. Natkus sekr., kasos 
globėja Monika Andrikiutė. Vi
si nariai užganėdinti laikraščiu 
“Darbininku.” Ateityj, susilauk
sime daugiau naujų narių — dar
bininkų. Mūsų kolionijoj jau 
nuo senai buvo reikalinga darbi
ninkų organizacijos kuopa ir da
bar Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos kuopa turės plačią dirvą vei
kimui.

A. N.

' WORCESTER, MASS.

Spalio 24 d. Lawrence’o Vyčiai 
loš “Kantrią Aleną,” Wocesteryj. 
Matyt, kad mūsų visuomenė mėg
sta matyti gerus veikalus. Vos 
tik pirmi garsinimai pasirodė ir 
jau visi, tiek dideli, tiek maži vien 
tik ir kalba apie “Kantrią Ale
ną.” Tikimės turėti didžiausia 
publiką ką kada buvo, nes ištik- 
rųjų “Kantri Alena” yra veika
las vienas iš geriausių. Gailėsis, 
kuris neatsilankys jo pamatyti.

Rep.

Y0UNGST0WN, OHIO

Aukautoją vardai, kurie auka
vo Lietuvos Šanliama virš $112:

S. L. R. K. A. 63 kuopa $25.00; 
Surinkta per J. Sabai; Dr. Bro- 
die $10.00, St. Ravn $10.00, Vil-
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WESTFLELD, MASS.

Prakalbos.

atsi-

Ten buvęs.

KUR

a

9

6°0

Valdyba.

L D. S. REIKALAI.

l-_

J.
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VARDAN SAVO VIDURIŲ!
Pabandyk “Liepilkos”

GARSAUS VIDURIŲ SPECIALISTO
Gyduolių nuo 

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

S Sapedos $5.00, A. Frink $5.00, 
For. Stove $5.00, Darės $5.00, J. 
Clevans $5.00, A. Robinson, $5.00, 
M. Hofman $5.00, B. Vaitekūnas 
$5.00, Viatekunienė $5.00, 
Mitchul $7.00. Viso $112jD0.

Triusu kun. Vasio (Vasiliausko) 
surengta 19 d. spalio milžiniškos 
prakalbos. Kalbėjo: vietos kleb., 
Dr. Puskunigis, kun Kavaliaus
kas, ir kun. Petraitis (iš Athol).

Išnešta protestas preš lenkus. 
Auką surinkta arti -$200. Žmo
nią buvo neperdaugiausia.

Garbė tiems lietuviams, kurie 
supranta savo pareigas, o gėda 
tiems, kurie išsisukinėja ir nepil
do šventos pilietiškos pareigos. 
Garbė ir darbuotojams.

Beje, sušukta trįs kartai Valio! 
Lietuvai, vėliavai ir narsiai L. 
kariuomenei. Išsiskirstė su ma
loniu ir geru ūpu.

Vargdienėlis.

ŠAULIAMS AUKOS.
Musų Atstovybė tVashingtone 

šaukė prašydama šauliams aukų, žmo
nės naujo skaudaus nuotikio kas-link 
Vilniaus sujudinti gausiai aukas klo
ja. Bet kadangi įpusų Atstovybė savo 
nedovanotinu netaktu suerzino ir su- 
demoralizavo visuomenę, tad žmonės 
sudėję aukas nenori, kad per Atsto
vybę aukos butų siųstos. Tas faktas 
labai aštriai užsiakcentavo musų kolio- 
nijoje. čion tapo surinkta §200 su 
viršum. Iškilus klausymui kaip aukas 
pasiųsti, tai griežtai prieš siuntimą 
per Misiją užprotestavo buvusieji Liuo- 
sybės Sargai, sakydami, kad per Mi
siją jie siuntę aukas Liuosybės Sar
gams, bet nežino dar ir šiandien kur 
tos aukos nuėję, o buvo surinkta apie 
§1500. Tas pats atsikartojo ir kito
se musų apielinkės kolionijose.

Musų kolionijos žmonės reikalauja, 
kad -pinigai butų pasiųsti be jokios 
tarpininkystės tiesiog į Lietuvą Lietu
vos prezidentui. Tad šiuomi klausiu, 
ar galima tiesiog be jokios tarpinin
kystės Šauliams aukas pasiųsti ir ko
kiu antrašu? Mes girdėjome, kad Lie
tuvos Misija yra griežtai įsakiusi ir 
prisakiusi per Federaciją Tautos Fon
dui ir L. R. K. R. Draugijai kad j 
Lietuvą ^okių aukų nei pinigų nevalia 
kitaip į Lietuvą siųsti kaip tik per 
rankas Misijos.

CAMBRIDGE, MASS.
Spalio 17 d. prakalbose buvu

siose bažnytinėj svetainėj perei
tam “Darb.” num. ne visos aukos 
tą prakalbą „ buvo paskelbtos. 
Praleistieji aukotojai: Marijona 
Sundukienė $5.00, ir Ciprijonas 
Kavolius $3.00. Petras Akunevi- 
čius, (So. Bostono lietuvią grabi- 
ninkas, kurs pasitarnavo Camb
ridge’iaus savo automobiliu atvež- 
damas ir nuveždamas gerb.. kun. 
K. Urbanavičią) $2.00, Kastė Sa- 
dariutė$2.00. Po $1.00 J. Rima- 
vičienė, Anelė Ambrazienė, Petro
nėlė Davaidonienė, B. Jakutis, 
Vladas Janeliunas, Petras Sauly- 
tis, Jonas Praspeliauskas/

Tą pat dieną pas Augius, 22 
Hunting St. krikštynose buvo ren
kamos aukos. Po $5.00 Jonas 
Maeiulaitis, Petras Rudaitis, Vla
das Jakas.

Vakare Šv. Vardo dr-jos promo- 
goj aukavo Antanas Zaleekas $3.00 
Po $2.00 J. Širvinskas, Povilas 
Kavaliauskas, M. Migauskienė,. 
Po $1.00 V. Žakevičius, Venckienė, 
V. Šiinkus.

Tą pat dieną rengė laisvieji 
prakalbas, arba kaip ant plakatą 
skelbta: “Lietuvos Piliečią Sąjun
gos 2 kuopa.” 
vietinius kunigus, 
nebusią įleisti į Lietuvą, 
kiaulė ragus turėtu .. .. 
laisviečiai nerinko.

Bagočius dergė
Girdi kunigai 

Kad
Auką

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 24 dieną 
spalio, tuojaus po.pamaldą, pap
rastoj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbią reikalą aptarti. Atves
kite ir naują narią.

Valdyba.

ELIZABETH, N. J.
L. D. S. 16 kp. laikis mėnesinį 

susirinkimą 24 d. spalio, 4 vai. po 
pietą božnytinėj svetainėj. Už- 
kviečiami visi narei pribūti, nes 
bus renkami darbininkai dėl ren
gimo baliaus sekančiame mėnesyj.

Valdyba.
Jonas Rąžulis.

Redakcijos prierašas. Katalikams 
reikėtų visas savo aukas koncentruo
ti į Tautos Fondą. Visos j Tautos Fon
dą įplaukusios dabar aukos bus par
siųstos Lietuvos vyriausybei. Į Vi
leišio ukazus siųsti aukas tik per Mi
siją niekas neprivalo kreipti domęs.

"N-
CAMBRIDGE, MASS.

Spalio 24 d., Draugiją Komite
tas rengia prakalbas Kelley 
School svetainėje. Pradžia 1:30. 
Bus žymus kalbėtojai, tarpe ją 
kalbės p-lė Jakubauskaitė iš New 
Haven, Conn. Kviečiame gerbia
mą lietuvią visuomenę koskaitlin- 
giausia atsilankyti ir pasipirkti po 
L. L. Boną.

Spalio 24 bažnytinėj svetainėj 
bus L. Vyeią Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimas. Suva
žiavimo sesijoms užsibaigus bus 
L. Vyeią linksmas vakaras. Bus 
sulošta kelios komedijos, tarpais 
bus dainos, solią duetą ir kitokią 
pamarginimą. Kviečiame atsilan- 
kiti. panga pigi.

Pranešėjas.

CHE3TER, PA.
D. S. 19 kp. mėnesnis susi-L.

rinkimas įvyks nedėlioj 24 d. spa
lio, paprastoj vietoj 622 Morto 
Avė., 2:30 valandą po pietą. 
Visi nariai malonėkite pribūti pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bią reikalą aptarti. Atsiveskite 
naują narią.

NEW HAVEN, CONN.
LDS 28 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įyyks nedėlioj 24 dieną 
spalio, 1-mą 'valandą po pietą 
bažnytinėje svetainėje 295 St. 
John Str. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taipgi atsiveskite 
naują narią.

TRENTON, N. J.
LDS 82 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 24 dieną 
spalio, Lietavią Politikos Kliubo 
salėj 32 Dickinson Street. . Visi 
nariai malonėkite atsilankyti ir 
gerą naują narią atsivesti.

•MVSBMMMMfeOMMMMMMMMe

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

VINCENT A. JENKINS, INU.
Real Estate & Mortgages

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

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

Siųsaami pinigus iŠKirpkire šią apiiKaciję. ir siųskite 
šiuo adresu:

VINCENT A. JENKINS, INO
395 Broadway, x So. Boston, Mass.

Vardas ir Pavardė

Adresas

Miestas

Aš užsirašau šėrų VINCENT A JENKINS, INC., 

stovio, už kuriuos prisiunčiu ?..........'.............. kaipo pilną mokestį.

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio

Ir kur mokama už kiekvienų. mėnesį nuo die
nos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada tik 
norite ir nepražudydami nuošimčio nei už vieną 
menesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus..

/

DIREKTORIAI:

Ad. Kalasunas, 
Providence, R. I.

Petkevičius, 
Saugus, Mass.

Trainavičius,

A. X. Gotantas, 
S. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
ŠIUONI PRANEŠAME, KAD

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS

Ofisas tapo perkeltas naujon vieton po num.

361 West Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Vos kelios durys nuo seno antrašo, 315 W. BR0ADWAY
Pasidėkavojant simpatijai musų viengenčiu lietuvių ir svetimtaučių kurie darė biznį Bos- 

ton’o pirmutinėj Lietuvių Namų ir Ūkių Agentu roie, pastaruoju laiku biznis keleriopai pasididi
no musų Agentūros. Idant geriau užganėdinus musų kostumerius, draugus ir pažįstamus, mes užė- 
mėm naują vietą, tris sykius didesnę negu-turėjome P° No. 315 Broadvvay.

zMusų ofisai *užima suvirš 3000 ketvirtainiš kU Pėdų plotą (over 3000 šųuare feet of floor 
space). Tai yra viena iš Lietuviškų Nejudinamo Turto ir Apdraudos (Real Estate and Ingurance) 
Agentūra didžiausia pasaulėje.

žmonės, kurie simpatizavo mums ir rėmė mus per paskutinius 10 metų ir gelbėjo Lietuviškai 
įstaigai augti ir bujoti, džiaugiasi sykiu su mumis jog užsitikėjimaš"nėjo veltui, nes pirkimas na
mų arba ūkių tai yra ne baronkos, pipirų arba kokių niekniekių pirkimas.

Pirkimas namo arba ūkės, yra žmogaus gyvenimo pamatas ant kurio remiasi visas žmogaus 
šeimyniškas egzistavimas. Todėl Lithuanian Agency, Antano Ivaškevičiaus Agentūra buvo ir yra 
ant sargybos idąnt lietuviai gautų gerus pirkimus (bargains) iš svetimtaučių kurie iš įvairių nuoti- 
kių turi pigiai parduoti. .

Pigų pirkimą, teisingą ir visiems atsakantį patarnavimą iš Lithuanian Agency, šiuomi liu
dija visuomenei musų pasisekimas. Jeigu mes nebūtumėm tarnavę teisingai ir atsakančiai prie SU
DARYMO RAŠTŲ PERKANT NAMUS, UKIUS ir BIZNIUS, tai mes šiandiena nebūtume galėję už
imti pirmutinės vietos pardavinėjime namų ir ūkių Amerikoje ir Lietuvoje.

Kaip seniau taip ir dabar ir ant visados esame pasiryžę gauti geriausių ir pigiausių pirki
mų. Parduodant namus arba ukes visados darome ir darysime ant musų specijališkų sudarytų 
formališkų SUTARČIŲ (agreements) idant kiekvienas pirkimas butų gvarantuojamas musų žo
džiu, raštu ir turtu taip, kad kiekvienas grašis, įdėtas į nupirktus namus arba ukes, per Lith
uanian Agency, atneštų kuodidžiausius pelnus ant įdėtų pinigų.

kiekvienas uždarbis pelnytas per Lithuaniai> Agency neša didžiausią garbę musų pirmutiniai 
ir dabar didžiausiai Lietuvių Agentūrai, todėl mes norėdami palaikyti ir padidinti musų garbę tar
pe žmonių norinčių pirkti namus ir ukes, esame pasirįžę gvarantuoti ant kiekvieno pirkimo kuodi
džiausius uždarbius idant LITHUANIAN AGENCY, A. IVAŠKEVIČIAUS Agentūra butų visiems, 
namų, ūkių ir biznių pirkėjams žinoma kaipo “Pinigiškas Šaltinis” iš musų nejudinamo turto ir ap
draudos agentūros.

Kiekviena jauna pora, kuri dar neturi pasipirkę namą arba ūkę nepamirškite jog kiekvienas 
gyvūnėlis suka lizdelį ir budavoja savo mažyčiams namelį. Namas ženotiems, tai yra pamatas gy
venimo ant kurio remiasi visa ateitis, laimė ir meilė gyvenimo. Kodėl nebandote pasižiūrėti kur 
butų galima pirkti nebrangiai ir su mažu pinigų j mokėjimu?

Mes surandame pirkimus pagal kiekvieno norą ir išgalėjimą. Gauname ir surandame arba duo
dame reikalingas paskolas dėl kožno namo ir ūkės pirkėjo. Vežame musų automobiliuose aprodyti 

' geriausius ir pigiausius pirkimus. Todėl prašome visus musų draugus, pažįstamus ir visus viengen
čius lietuvius atsilankyti ir apžiūrėti musų naujai ištaisytą agentūrą.

Musų ofisai užima visas antras lubas (second floor Baltic Statės Finance "Corporation Build- 
ing, viršuj didžiausios Bankinės įstaigos ir Laivakorčių Agentūros, prie kurios mes priklausome ir 
turime sau už garbę būti jos direktorijate.)

x Mes užsiimame ne vien tik pardavimu ir pirkimu namų ir ūkių, bet ir sekančiais reikalais:

GENTR ALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 

BANKAS
Prezidentas

JUOZAPAS
KAVALIAUSKAS

DIREKTORIAI:

S. Kudzma, 
Nashua, N. H.

J. Lapenas, 
Norwood, Mass.

J. Sirvydas, 
Lowell, Mass.

Centras:
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Skyrius:
366 BB0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASSL.

Kas iš Amerikos lietuvių Lenkams netiko amerikiečių

AR RIZIKUOJAT SU SAVO SUTAUPYMAIS? 
D AUGELIS ŽMONIŲ SMARK LAI APSIGAVO.

Kada jus sergate, tad jus kreipiatės prie patyrusio daktaro. 
Kada jums skauda dantį, jus kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kada jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės prie patyrusio 
advokato. '

Kodėl tad jus pavedate jūsų sunkiai sutaupytus pinigus to
kiems žmonėms, kurie prižada jums augfttus procentus, neat
kreipdami jokios atydos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo 
kad galėtų atsakančiai lnvestintl jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji banka buvo vedama prakilnių žmonių su 
dideliu bankiniu patyrimu.

Pervirki PadMų
$1,400,000* $21,000,000

Padėliai primami nuo $1.00 iki $2.000.
PROCENTAI PRASIDEDA ANT PADĖLIŲ 

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus į

Jranklin įtank

PIRMAS DEPARTAMENTAS:
Jšrandavojame kambarius, 
Kolektuojame randas, 
Remodeliuojame namus, 
Užlaikome meistrus, kaip tai: 

Stogini us-Roof er ’ius, 
Švynorius-Plumber, 
Maliavotojus-Painters, 
Kamarninkus-Architect ir 

kitokius mechanikus,
ANTRAS DEPARTAMENTAS:

Apdraudžiame (Inšiuriname)
Forničius ir budinkus nuo 

ugnies,
Apdraudžiame nuo susižeidmo, 
Apdraudžiame automobilius, 
Apdraudžiame krautuvių • 

langus,
Apdraudžiame nuo pavogimo, 
Apdraudžiame Draugijų 

iždininkus ir tt.
TREČIAS DEPARTAMENTAS:.

Apiprekiuojame Namus ir 
Ūkės,

Padarome Agreement’us, 
Padarome “Partnership” 

popieras,
Parduodame biznius, krautuves 

ir tt.,
Padarome visokius 

dokumentus.

KETVIRTAS 
DEPARTAMENTAS:,

*

Parduodame laivakortes, 
Parūpiname pasportus, 
Išmainome dolerius ir auksinus 
Siunčiame pinigus,
Perkame Liberty Bond’sus, 
Skoliname pinigus, 
Priimame pinigus ant 

nuošimčių.

PENKTAS DEPARTAMENTAS:
Parduodame Lietuvoj ūkės, 
Padarome Daviernastis, 
Sudarome pardavimo raštus, 

. Norintiems parduoti ūkės Lie
tuvoje arba pirkti Lietuvo
je, suteikiame mūsą geriau- 
sį patarpininkavimą.

ŠEŠTAS DEPARTAMENTAS:
Atliekame provas visose 

valstijose;
Turime lietuvius advokatus
• apžiūrėjimui raštą;

Sudarome visokius pirkimo ir 
pardavimo dokumentus- 
deeds.

Garantuojame kiekvieną pirki
mą nuo visokią priekabią ir 
giminią.

Interesuojantys viršminėtals reikalais, kreipdamies per laišku arba ypatiškai, gaus kuogeriau- 
sį patarimą ir teisingiausi patarnavimą, nes musų pirmutinė Bostone ir dabar didžiausia Lietuvių 
Agentūra pasaulyj yra suorganizuota de! atsakančiausio ir teisingiausio patarnavimo, nes kiekvie
name departamente dirba specialiai žmonės kurie vien tik tuomi užsiima, todėl atlieka greitai, pi
giai ir atsakančiai pagal tikrai amerikoniškų būdą. % x

LITHUANIAN AGENCY
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

361 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS
Telefonu So. Boston 605



DARBININKAS

PAIEŠKOJIMAI IRPAMĖGDŽIOTOJAI I

REIKALAVIMAI.
SEYMODR
LIKTU VIS

LIETUVIU PREKYBOS
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NUPIRKOME!

Pirm. Z. G.

IR JO SKYRIAI
I

Visą darbą gvarantuojame

IEŠKOME AGENTŲ

BETR8IT MICHIGAN

M. ČUULANI8, • Sk.Skkiadi

Ir. J

CUNARD LINE

IEŠKOK

i

S|
S]
S]

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vaL į dieną Jei gali 
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tą padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadway, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Cambridge’iuje dvi 2-jų šeimynų stu- 
bos. Įtaisyta su gas’u. Neša rančos 
$48.00 į mėnesį. Parsiduoda už $4800.- 
00.

lik Broadscay, So. Boston, Mass. 
TEL’S S. B 441 ir 2334

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

Columbia 9159-J.

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

_______ vakare Spalio (Oct.) 26
< Lietuvių Uktaų rtMII ■ ainden

SPALIO 30 DIENA, 1920

SERGANTIEJI ŽMONES

Subatos ir 
(Oct) 23 Ir 
tinėj salėje 
tįftįRj -

Utaminko

T. C0NWAY
580 Mass. Avė., Cambridge, Mass. 
Centrai Sųuare, Tel. 95

NEIŠSIVERS.
Bostono lenką bankas Hano- 

ver Trust Co., kuri valdžia bu
vo uždarius, pasirodė besąs di
delėj skylėj. Banko šėrininkai 
turės pridėti 100 nuoš. kad at
silyginti su depozitoriais. Ban
ko vedėjai buvo susidėję su 
garsiuoju Ponzi ir tas suėdė 
banką.

= (REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. B., Nevark, N. — Apie aukas 

šauliams ir L- L. P. Bonus buvo pla- 
i čiai aprašyta. Nekartosime.

= Mikui, Cleveland, Ohio.—Apie šiau- 
i tlinius katalikus, kurie neatskiria pe
lų nuo grudų neapsimoka užimti bran
gią laikraštyje vietą ir Tamistos 
straipsnelio netalpinsime.

D. Minorui. “Šalin nusiminimas” 
netalpinsime. Tokių MOLIO MOTIE
JŲ buvo ir bus, kurie mažiausiam 
Lietuvos neprigulmybės krypsniai arba 
nepasisekimui •įpuola į nusiminimą. 
Vietoj stoti į pagelbą, jie aimanuoja 
ir jokiam veikimui nepritaria.

Harvard’o universitete randa
si kursas dėl aklą.

Šiais metais Harvard’o un- 
versitete atidarytas kursas la
vinimui mokytoju dėl aklą. 
Rengėjai kurso laikys pirmą 
susirinkimą Lawrence salėje 
spalio 22, 3:30 vai. po pietą. 
60 mokinią jau užsirašė.

300 kvortą degtinės užareštavo 
ant stoties.

Penkius baksns su 300 kvor
tą degtinės užareštuota per Fe- 
deralius Agentus ant traukinio 
iš New Yorko expreso ant 
South Stoties.

“Darbininko” darbininkui 
V. Šarkui einant į darbą suti
kus krautuvninką žydelį B. 
Green ir pranešus apie ket
vergio vakaro lietuvią aukas B. 
Green ištraukė $2.00 ir sako: 
kada tik lietuviai prašys auką 
nulaužimui paliokams sprando 
duosiu, o tiems “bloody” pa
liokams neduosiu nė supuvusio 
eento.

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčią 17 kp. delegatą suei

ga įvyks subatoj 8 vai. vakare 
Vyčią kambariuose. Visi dele
gatai būtinai atsilankykit, nes tu
rim svarbią dalyką.

ATŠILO.
Šiomis dienomis Bostone oras 

šiltas ir gražus. Kas tik nesula- 
bėjęs, tas turi “good time” paju- 
reje ant smėlio Adomo rūbuose. 
Nebaisu nurktelėti jūron.

BEŽDŽIONIŠKA MELAGYSTE
So. Bostono sandaroj už spalio 

21, š. m. kokia tai “šv. Venta,” 
parašė žinutę iš Cambridge, kurio
je baisiai monkiškai primeluota. 
Bando įdėti gerb. kun. F. J. bur- 
non tokius žodžius, kurią, niekas 
nekuomet ir negirdėjo. Beždžio
nė stengiasi pamėgdžioti, bet ne 
iškraipyti žodžius. Minėtas rašė- 
jas, rašė kas jam norėjos, o pri
kergė, būk gerb. kun. taip sakęs. 
Tai baisi melagystė — kriminalis 
darbas. Kur tokio žmogaus są
žinė taip daryt? Doras žmogus 
to nedarys. Matyt koki žmonės 
“Sandaron” iš Cambridge rašo. 
Nuprogresavo žemiau beždžionią.

Tiesąmylįs.

LAWRENCE, MASS. 
. Pasiuntė knygą į Lietuvą.

Šiomis dienomis atvažiavo iš 
Hudson, Mass J. Vinickas.

J. Vininekas yra dailės mėgėjas 
ir nusiskundė, kad su ištautėju- 
siais, atsitraukusiais nuo tikybos 
žmeniais dirbti bendrai nėra ga
lima. Tą patyri Hudsone bemo- 

chorą. Jis iš vietinės 
Spaules Draugijos knygyne pa
pirkęs knygą už $75.00 ir pasiun
ti į Lietuvą. Taipgi papirko li
rą Viacent A. Jankius Ine. už $75. 

A F. Z.

HAVERHILL, MASS.

Nelaimė.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką mūsą darbą 
dija tūkstančiai draugiją.

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., 

Lawrence Mass.

Spalio 17 d. J. Chapman važiuo
damas motercykliu iš Haverhill į | 
Lavvrence su jauna lietuve mer
gaite 15 metą amžiaus susidurt 
su vežimu, kuriaifie važiavo Mrs. 
Palmison su savo šeimyna. Mo- 
torcyklistas buvo užmuštas ant 
vietom, o mergaitė baisiai sužeista 
ir nevežta į ligonbūtį ir vargu iš
liks gyva.

Gaila, kad tėvai leidžia savo į 
dukras naktimis trankytis su vi
sokiais žydais ir italijonais. * 

Haverhill'ietis.

, Kad nelikti lanką poną plė-
Visuomet ir visur buvo pa-P“““6 

mėgdžiotoją/visose šakose dai- 
lės, išdirbystės ir tf. Lotyną 
poetas Horaee savo svarbiame! 
rašte “Epistles,” išleistame a- 
pie 10 m. prieš Kristą, išsitar 
ria prieš savo pamėgdLžiotojus 
šitaip augštais žodžiais: “Imi
tatores servam pecus (Pamėg
džiotojai — tai vergiškos gau
jos).” Geros poemus yra pa- 
mėdžiojamos (imituojamos), 
geros gyduolės taip-gi yra pa- 
megdžiojamos. Vienok pamėg
džiojimą rezultatai visuomet 
visuomet yra tie patys: kiek
vienas prastas. Jeigu tu nori 
gaut gerą gyduolę, visuomet 
stengkis gaut originalą. Jei- 
gu*tu ieškai pagelbos delei pa
taisymo apetito, vidūrią už
kietėjimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir tt., pirk origi
nalą Trinerio Kartąjį Vyną. 
Šią gyduo'lią nėra tuščias var
das. Jos yra per daugelį metą 
atydžiai išstudijuotos, išban
dytos ir užgirtos kaipo garsu
sis Trinerio Kartusis Vynas. 
Visuomet prašyk pas savo vai
stininką arba gyduolią parda
vėjai parduoda originališko 
Trinerio Kartąjį Vyną ir kitą 
Trinerio gyduolią. — Joseph 
Triner Company, 1333-1345 So. 
Ashland Avė., Chicago, UI.

(Apgarsinimas)

NUPIRKOME! i
UŽ $200,000 VERTĖS PREKIŲ NUO

NEW OUTLET STORE į
Po numeriu

205 WEST BROADWAY
Ir parduosime sulig nuožiūros naująją vedėją. Ran
dasi vyrą ir moterą aprėdalai, indą ir įvairią rūšią 
dalyką. Nauji vedėjai turi apleisti vietą ant Gruo
džio 1-mos 1920 m. Tad-gi ateik anksti—šiandieną 
—ir persitikrink.
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UETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS
Vilniuj 

Panevėžyj
Šiauliuos 

Raseiniuos
Liepojnj 

Klaipėdoj
Marijampolėj 

Virbalyje 
kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sa
vo AGENTŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auk
sino kursas, dėk pinigus L. P. P. Bankan. Ten 
gausi

7 nuoš. padėjus 2 metams
5 ” ”1 ”
3 ” n neapribotam laikui.

Apsisaugojimui nuo nelaimią Kelionėje į Lietuvą, 
pasidėk savo skatiką į Lietuvos valstybinį banką. 
Parvažiavęs, rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės: 
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J. 
ioaaai^etiamiaiaiaiaiaiaiBiaiaiaiaiaiaisiBiaiai

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

jS Savininkai išvažiuoja.
H Krautuvė verta $1,200.

Parsiduoda už $800.00. 
igš Kreipkitės: 
h 332 Broadway,

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Ieškau W. Pawlowski’o, siunčiau ke
letą laiškų į P. O. Box 7, Palisade, 
New Jersey ir negaunu atsakymo. Kas 
apie Jį žinotų ar Jis pats lai atsišaukia 
ant sekančio anrtšo: Ignacas Paulaus- 
kis, Rokšikio apskritis ir pašta, Abia- 
lių dvaras, LITHUANIA.

TeL So. Borton 2488; ,

DR. J. C. LANDŽIUS i r i!
!
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South Boston, Mass. B

BENDROVĖ

I

J BANKIEKIAI 
Ž Teisingai Tarnaujame 
« Lietuviams.
X Snn»čiA.i£x Pikigus Lietuvon :
v doleriais arba auksinais pagal 

dienos kursą.

SParduodame Laivakortes
«J Išrūpiname leidimus amerikie- 
j; čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
j Į merikon. Tą padarome vietiniam. 
• J ir kitų miestų lietuviams be at- 
ų. važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova
nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

IŠĖJO! IŠĖJO!

THE 
LITHUANIAN BOOSTER

Rugsėjo (September) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS. 

Dėk 20c. į konvertą, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintėlį anglų 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27, Mass.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

Tuojaus reikalingas vargonininkas 
prie švč. Panelės Apreiškimo bažnyčios 
Broklyne, N. Y. Algos $75.00 į mėne
sį ir įeigos. Prie bažnyčios dabar 3 
kunigai. Kreipties šiuo antrašu: 

REV. N. J. PETKUS,
259 North 5th St, Broklyn, N. Y.

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.

REIKALINGAS VEDĖJAS.
Paieškom atsakančio Koop Grocery 

marketo gaspadoriaus, kuris yra susi
pažinęs su tuo bizniu malonėkite atsi
šaukti j

“DARBININKĄ”
242 W. Broadway, So. Boscton, Mass.

Ieškau savo tėvų; rašiau keletą laiš
kų į Kauną bet sugrįžo ir nežinau ar 
gyvi ar minę, nes paskutinį laišką nuo 
jų gavau 1913 m. Mano tėvo antra
šas buvo: Viktorius Rayla, Kraštinis 
namas, Poličiska gatvė, Marija Olpa, 
Kaunas, Liettuva. Jei kas apie tai ži
no mylėčiau, kad kogreičiausia man 
praneštų ar iš Amerikos ar iš Lietu
vos ant sekančio adreso: „ , 

AGOTA MOCKIENĖ, -
360 N. Sheridan St, Kenosha, Wis.

Paieškau vyro sesers Zofijos Vur- 
niežienės, keli mėnesiai atgal išvažia
vo į Cincinate po Nr. 714 Laurel St 
Leidaug laišką, pargrįžo. Yra svar
bus reikalas. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji praneškite šiuo adresu: 

B. A. SHIMKUS,
234 Clark PI., ' Elizabeth, N. J.

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

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

Ieškau savo dėdžių—Juozo, Petro ir 
Gabrijelių šarkų, paeina iš Vilniaus 
rėd., Alytaus apskričio, Alovės par., 
Pavartėnų kaimo. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos nuo tamstų brolio Mi- 
kolo sunaus Bronislovo šarkos. Malo
nėsite atsiliept patys ar kas apie juos 
žinotų lai praneša sekančiu antrašu: 

VYTAUTAS ŠARKUS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
■ <

I
!

U
i i
; i Gydytojas ir Chirurgas. ; > 
i ! Gydo aštriu ir chronišku Ilgu i * 

vyrų, moterų ir vaikų. ■ į 
e Kguminooja kraują, spjaudalus, ' 
n šlapumą ir tt .savo labo

ratorijoj.
& Suteikia patarimus laiškais kitur j 
« gyvuantiema.
X Adresu: \
£ 3M B’way, So. Borton, Man.

(KAMBARIO No. 1)
; ■ (LDS. Name. Kamp. B ir B’vray)
U VALANDOS:
j I nuo 9—11 iš ryto
* 2— 4 po ple.

7— 9 vakare

Ieškau Zigmanto Norbuto, paeina iš 
Kauno rd., Šiaulių apskr., Kropiu par., 
Spaigių kaimo. Pirmiau gyveno po 
num. 201 — 4 St., Duąuesne, Pa. Ali. 
Dabar nežinau kur. Brolis prašo iš 
Lietuvos kad aš dažinočiau ar jis gy
vas ar miręs. Meldžiu paties atsiliep
ti arba apie jį žinančių pranešti man. 

K. PORUCIS,
591 Washington St., &uncy, Mass.

Ieškau pusbrolio Vozbuto Jono iš 
Šiaulių apskrities, Joniškio valščiaųs. 
Kokiam mieste jis yra Amerikoj neži
nau. Prašau jo paties atsiliepti arba 
jį žinančių pranešti antrašu: LITH
UANIA, 9-tas pėst. Lietuvos Kun. Vy
tenio pulkas, 2-ra kulkosvaidžių kuo
pa, Jaunesnysis puskarininkas Ginkus. 
Ignas buvo iš Judeikių dvaro, Krikų 
valščiaųs, Biržų apskrities.

Ieškau brolio Juozo Januškevičiaus, 
paeinančio iš Kauno rėdybos, Utenos 
apskričio, Daugarlių valščiaųs, Dar
žinių sodžiaus. Pats ar kas jį žinote 
rašykite šiuo adresu : LITHUANIA. 
Atskiro Gelikelio bataliono štabas (vei
kiančioji armijai Kaziui Januškevi
čiui.

GERIAUSI
ŪKIO PRODUKTAI.

100 svarų bulvių $3.50; 100 svarų 
bulvių ir svogūnų $3.00; 100 sv. buro
kų $4.00. Parduosiu Tamstoms tie
siog be jokių kupčių. Norėdami už
sisakyti, rašvkite sekančiu antrašu: 

NORBERTAS MIKALAUSKAS, 
Bos 95, North Amherst, Mass.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

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

Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkeis ofisą po No. 

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

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

DANTISTAI
Dantys ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

PIRMOS KLESOS

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

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

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt- 
nyčiomis.

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

DR. W. T. REILLY
469 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedaliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pibmininkas — A. Kmitas,
284 5-th Sti, So. Boston, Mass. 

ViCE-PtaMuriNKAS — J. kavoKunas,
08 Oold 8t_, So. Boston, Mass. 

PsoroKOtą Bašt. — J. Andrlllunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Slm. Alikonis,
149 Bowen St, So. Boston, Mass. 

KAsmnre — 8. dilus,
877 Broadvay, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėldlenj 
kiekvieno mėnesio 3'00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-toe

Ieškau brolio Antano Malakausko, 
paeina iš Kauno rėd., Kretingos apskr., 
Kulių vai, Kumžaičių kaimo. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba kas ži
note, pranešti šiuo adresu:

PETRAS MALAKAUSKIS,
37 N. Union St, Easton, Pa.

Rfjii.iis.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 
Vienatims LIETUVIS AGENTAS kuris priJ 
stato visiems Lietuviams siūbą, farmu ir lotu.

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

Bestai, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St, So. Boston, Mass. 
VIGE-RIRM. — M. žarkauskas, 

Bewen St, S*. 
BAŠT.—Juezapi 
W. «>tk St, So.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų J Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poj ų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampą ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainis,

i

Mes turime plačiai iš
dirbtą biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentą 
pardavinėti mūsą Šerus 
publikai.

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtą užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrą. Dėl platesnią in
formaciją rašykite: 
V. A JENKINS, INO.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

TSi. So. Bartas 2 70
DR. JOHN HtcDONNELL, M. D.

Galima suMalkfti ir lisiavitskai
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Popietę likis 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Bostop.

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

TIESIAI j
HAMBURGĄ

Kambarių rata $180.00 su dadėliu $5.00 karės taksų. 
> . TREČIOS KLASOS RATA S126.00 

SU DADELIU S5.00 KARES TAKSŲ. 
EITKŪNUS PER HAMBURGĄ—$130.40 

Su dadėliu $5.00 karės tąksą
Kreipk b pdtf

Dravffijo* Valdyba 
So. Bertos, Mus. 

ncomtKas — Motiejus Zloba, 
5» E. 7-th 8t, So. Boston.

>-Pr»vr»»T.. — Jonas Galinis. 
20 Viaflold SU So. Boston, Mass. 

Pnor. Ra*t. — Jonas Glinockis, 
. 277 Silver SU So. Boston, Mass. 

Fin. Ra*t. M. Brikaitė.
47 Vale 8U So. Boston, Mase. 

Kasncnruo — Andrius Naudžiūnas,
16 Vlnfleld SU So. Boston, Mase. 

Į — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

tyečlą nedėldien] kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston. Mase.
. . — ——

LIETUVIŲ FILMŲ B-VĖS 
! NAUJI PAVEIKSLAI IŠ 

LUTŪVOS
I Bus Rodomi: 

nedėlios vakarais Spalio 
24 dd. Lietuvių pobažny- 
W. 6th SU So. Boston,

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PUadd^ia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Naa 9 rito 9d 8 pe pieta 
Vakarais, Kstvseųe fmetOdtP.

Ben Phom Dicktasan 399611.

Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne
pasiduok.” Ateik ir busi ekzaminuo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą. Aš esu turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglalkines. ner
viškas Ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 
pas mane ir matysimės ypatiškal kiek
vieną kartą.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS. ILGLAIKINES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, sutelkia man galybę duoti jums moksliškus, fclektro- 
Medikališkus gydymus kurie suteikia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuoml daug vyrų tapo išgelbėti nuo kančių ir pavojin
gų operacijų.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai Ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir paikiai apšar
vuoto Spedjallsto. ___

DAKTARAS MORONEY^'Žs
. -tMAM.

IB. PAUL J. JAKMAMlj
(Jakimavičius)

J 509 EAST BR0ADWAY |
Į TELEPHONE 502. į

South Boston, Man.
TeL A Bortas 21014 fr 21013




