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C e d a r Rapids, lova. 
— Bricklayeriai gaudavo po 
$1.10 valandoj. Sustreikavo 
reikalaudami po $1.25 vai.

1919 m. New Yorko valsti
joj pastatyta 70.000 namą, o 
reikėjo 500.000. -

KOOPERATYVIS 
VEIKIMAS.

Hamburge yra apie 35.000 
bedarbią.

tarėjo tik šliures.
neturėjo viršutinio siautalo. 
neturėjo apatiniu drabužiu, 
neturėjo natriuose šilto kambario

i __________

New Yorko valstijos pramo
ninė komisija ištyrė darbiniu-’

DARBININKŲ REIKALAI.

Amerikos vokiečiai maitina 
Vokiętijoj 500.000 motiną ir 
vaiką.

UŽDARBIAI NEW 
YORKO VALSTI

JOJ. '

NEPRIĖMĖ
PASIŪLIMO. i

Maąchestėr, N. H. — 
Jau 13.800 audėją priimta dar
ban po keletos savaičią vaka- 
ciją-

Užderėsimai Vokietijoj šie
met buvo geri, bet maisto Vo
kietijai reikės iš kitur įsiga- 
benti nuoš.

GERIAU, NEGU ANT 
SOSTO.

moję kur vandenynas su dan
gaus regračio skliautais krio
kiančiomis bangomis susisiek-

Berline pereitą žiemą vienoj 
mokykloj buvo 650 vaiką. Iš

161
142
305
378

'341 nematė net lašo pieno namuose.
106 kurių tėvai neįstengė pirktis 

valdžios skirto maisto. *
108 turėjo džiovą.
85 per metus mirė iš bado.

"Pnblisbed and dl
(Na. 534) authariaad by tha Act of 

October 6, 1917, on fDa at tke 
Poat Office of Boston, Man 
By order of tbe President.

Genėtai".

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! SpieakitSs į vieninte
lę darbo žmonią organizaciją 
Amerikoje—Lietvvią Darbi- 
ninką Sąjungą.

VOL. V, No. 106 (736). KETVERGAS, RUGSĖJO 16 D., 1920.

Arti 100,000 Lietuvos 
kareivių lenkų pafrontėj

Lenkai paprašė Lietuvos taikos

LIETUVOS ARMIJA 
PERKŪNIŠKO 
SMARKUMO

Varšuva, rugsėjo 14.— 
Lietuvos kariuomenės su
trauktos palei demarkacijos li
niją tarp "Lietuvos ir Lenkijos 
yra stiprios ir turi apšarvavi- 
mą ginklais, kuriuos gavo iš 
Vokietijos. Kaip lelegrmos 
skelbia, tai Lietuvos regtSerė 
jėga yra 40.000 vyrą, -30.000 iš 
kurią yra sudaryti į perkūniš
kus ’būritis (shočk detach- 

’meiitš^. Už šitos regulerės ar
mijos yra rezervas iš 40.000 
vyrą.

Jie'yra aprūpinti orlaiviais, 
šautuvais ir armotamis. Vy
rai pasirėdę Amerikos, Angli
jos Tr Rusijos uniformomis. 
■Garltomis žiniomis Lietuviai 
turi apie 100 armotą ir apščiai 
"šautuvą ir kulkosvaidžią.

■ linijose, kur lenkai ir lietu
viai Stovi akis į akį yra ramu. 
Ter kelias dienas nebuvo jo-’ 
’kio veikimo. .-

PRIĖMĖ PASIŪLIMĄ.
Kopenhagen, rūgs. 

14. — Lietuva priėmė Lenki
jos pasiūlimą siąsti taikos de- 
legatus į Kalvariją vesti su 
lenkais derybas. 'Todėl karo 
veikimai sustoję panedėlį vi
durdienį. Apie tai skelbia 
Berlingske Tidende.

Prieš pat karo pertraukimą 
lietuviai paėmė Seinus.

•GREIT SVARSTYS,
L o n d o n. — Tautą Lyga 

nutarė svarstyti lenką-lietuvią 
ginčą dėl rubežią rugsėjo 16 d. 
Paryžiuje.' Abi valstybės—Lie
tuva ir Lenkija yra paprašy
tos atsiųsti į tą konferenciją 
savo delegatas.

"SIŲS SAVO ATSTO
VUS. .

Tel. So. Boston 625.

KAINA 4 CENTAI.

____ •
Bulgarijos ex-oaras Ferdi

nandas gyvena pietinėj Vokie
tijoj. .Jis tini Anglijoj 400.000 
svarą sterlingą ir dar daug pi
nigą Vokietijos bankuose. Jis 
turi didelį palinkimą pirktis 
retą knygą, dailės veikalą iš 
bronzo, paveikslą ir kitokią 
brangmeną. Ir dabar žymią 
dalį savo pinigą išleidžia tiems 
daiktams. Sako, kad jo gyvas
tis esanti saugi, tik pinigai ne
są saugūs. Esąs geriausioje 
sveikatoje. Dabartinės%laisvės, 
sako jis, neatiduotą už sosto 
garbe.

KIEK NUKENTĖJO,
Italijoj per pastarąjį žemės 

drebėjimą benamią liko arti 
60.000. 62 miestu nukentėjo..

_________________________ '

PABĖGO Į CHINIJĄ.
Gen. Semionov, priesbolše- 

vikinis vadas rytiniame Sibi- 
■, su savo pasekėjais pabėgo 
Chini ją.

Laikraščio Berlingske Ti- 
dende korespondentas iš Var
šavos skelbia, kad Lietuvos, 
vyriausybė kvietus Lenkiją 
siąsti atstovus į Rygą, bet- 
lenką vyriausybė atsakius, kad 
bevelijanti lenką-rusą ir lenką 
lietuvią nesusipratimus išrišti’ 
skyrium. Dar pranešama, 
kad Lietuvos vyriausybė suti-

UŽSAKĖ KULKOS
VAIDŽIŲ.

Hartford, Ct. — Val
džia užsakė Colto ginklą kom
panijai 45.000 kulkosvaidžią.

A

Fa ryžius, rūgs. 13. —
Francijos užsienio reikalą mii-

- nisterija paskelbė, kad alijan-
tai sutiko prašant Lietuvai pa- vesti derybas su Lenkija, 
siąsti savo atstovus į konfe-1 
renciją, kur Lenkijos ir Lietu
vos atstovai derėsis apie rube
žią. 7” 
trukus.

dėl rubežiaus imant pamatau 
alijantą nustatytą 1919 m. de
markacinę liniją su išlyga, kad

N e v a r k, N. J. rūgs. 14.— 
'Grovas Uja Tolstoi, sūnus gar
siojo grove L. Tolstojaus, vedė 
gyvnašle Nadiną Perginą. Abu 
jaunavedis ir nuotaka yra per
si skyrę prieš porą mėnesią. 
Grovas Tolstoi prakalbinin- 
kauaamas važinėja po Ameri
ką.

Konferencija įvyks ne- Lietuva laikytus aštraus neut

NESIDĖSIĄ.
Maskvos bevielinis telegra

fas -skelbia, kad alijantams 
patariant lenką valdžia atme
tė gen. Wrangelio pasiūlijimą 
eiti išvien prieš rusą bolševiką 
■valdžią.

PAĖMĖ KUZNICA.
Rusijos bevieliniu telegrafu 

pranešama, kad rusą kariuo
menė paėmė Kuznicą ir keletą 
sodžią į pietą vakarus nuo 
Gardino.

SUKILIMAI PETRO- . 
GRADE.

L o n d o n, rūgs. 14. — 
Berline gauta žinios, kad Pet- 
rogtade kilę smarkią maištą. 
Šeši bolševiką komisijonieriai 
buvę nuskandyti -Nevos upėj. 
Kiti turėjo slapstytis.

Paryžius, rūgs. 14. — 
Francijos užsienio reikalą mi
nisterija skelbia, kad Petro
grade kilo riaušės, kuomet bu
vo sužinota apie nepasiseki
mus fronte. Riaušės taip dide
lės, kad virsta į kontr-revoliu- 
ciją. Daug komisijonierią e- 
są užmušta.

raliteto rusų-lenkų ginčuose.

TROCKĮ LYDOJ.
Kopė nk a g e n, rūgs. 14. 

— Laikraštis Berlingske Ti- 
dende skelbia iš Kauno teleg
ramą, kur sakoma, kad Troc
ki atpvškėjo į Lydą. Lyda y- 
ra rusą kareivią valdoma.

Palei Berezinos ir Dniepro 
upes yra ruošiamos naujos ru
są armijos ir pasak iš Helsinf- 
forso skelbiamą žinią Trocki 
pienuoja žiemos kampaniją 
prieš lenkus. Kaikuriose vie
tose lenką fronte rusai jau pra
dėję ofensyvą prieš lenkus.

» ____________

REZIGNUOSIĄ.
Ceko-SIovakijos miništerią 

kabinete įvyko nesutarimas. 
Minisieriai rezignuosią.

Per savaitę pasibaigusią 
rugpj.’ 29 d. Amerike’ anglią 
iškasta 11.374.000 toną. Tai 
ant 500.000 toną daugiau, ne- 

; gu savaitė prieš.

LAIKRAŠČIAI Iš 
. LIETU VCfS

Suv. Valstiją geležinkeliai 
per metus anglią sunaudoja 
175.000.000 tonu. Inžinieres 
Tank M. Kerr sako, kad su- 
lektritavus traukinius, užtek- 
inai elektrikos geležinkeliams 
pagaminti užtektą 53.000.000 
oną per metus. i

Amerikos pirklybinis laivy- 
karą padidėjo 500 sy-

Seredos rytą, rugsėjo 15 
d. iš Lietuvos atėjo “Tau
ta” rugpj. 24 d. “Darbinin
kas” rugpj. 29 d. “Laisvė” 
rugpj. 27 ir 28 d. ir “Išeivią 
Draugas” rugsėjo 4 d. ii 
Škotijos. Tą viąą laikraš
čių turime platinimui. Išsi
rašykite už kiek norite ir 
kiek norite. *

Manehester, N. H. — 
Vyskupas George Albert Guer- 
tin vyks Ryman rugsėjo 29 d.

Southboro Mass. — 
Vienoj šeimynoj keturis vai
kus pagava vaiką paraližius. 
Vaikai yra nuo 3 iki 10 metą 
amžiaus.

Rugsėjo 13 d. gen. Pershing, 
buvusis vyriausias Amerikos 
armiją vadas Francijoj minė
jo 60-tą metą gynimo dieną.

1919 m. Londono pavieto 
inspektoriai aplankė 84.000 
krautuvią išbandė 20D00 svar
stykles, 282.199 svarstyklią ge
ležis ir pustrečio milijono mie-
rą. Netikrą rado’ tik 138 ir 
persergėjimą padarė 172 ver
telgom.

Aprokuojama, kad šiemet 
Suv. Valstijose būsią sunaudo
ta 2.200.000 toną laikraštinės 
poperos. Gi 1916 m.?buvo su
naudota 1.655.000 toįą tokios

1916 m. svaras laikraštinės 
poperos buvo 2c. Dabar kai
nuoja 16c. Poperos, išdirbėjai 
sako, kad išdirbimas poperos 
svaro jiems dabar atseinąs 
2.81c.

Namas, kurs kainavo pasta
tyti 1915 m. $4.240, kainavo 
$7.724 spalio m. 1919 ir $$11.- 
820 vas. 1920 m. Šį rudenį 
namas pastatyti kainuoja tris 
syk daugiau, negu tokie pat 
namai 1915 m.

Vokietijos Raudonojo Kry
žiaus’ delegacija nuo rugsėjo 
12 d. pradės maršrutą po Ame
rikos didesniuosius miestus 
reikale badaujančią vaiką ir 
našlaičią Vokietijoj.

DARBININKO GYVENIMAS
Štai kuę jau aš po 6 metą 

ir vėl ant vidurio plataus ir gi
laus Atlantiko vandenyno.

Laivas šniokšdamas iriasi
ką algas už gegužio mėnesį.‘pirmyn ir pirmyn Francijos 
Atrasta, kad vidutinė darbi- Į linkon, o ten toli toli mūs tė- 
ninko alga buvo $28.45 savai-.vyne brangį Lietuva, tenai vi- 
tėje. Tyrinėjimas padaryta iš I si saviškiai, giminės, artimie- 
610.000 darbininką, iš 1648‘ji, šeimyna.
dirbtuvią. Ne visose pramonė- N Žiūri žmogus į laivo prišakį

1 • «1 >• - f 41 x_* x_* _ X___ X______se yra lygi vidutinė alga. Ak-į atsistojęs, rodos ten ten tolu- 
mens, molio ir stiklo pramo-1 
nėj vidutinė alga buvo $30.46; 
metalo ir mašiną $31.50, me
džio — $27.49; kailįą, odos ir 
gumos — $26.81; chemikalų, 
aliejaus ir maliąvą — $27.40; 
poperos — $32.27; spaustuvią 
ir poperinią išdirbinią — $29.- 
56; audiminėse — $23.10; dra- 
bužią — $25.09; maisto, gėri
mo ir tabokos — $26.39; van
dens, šviesos ir pajėgos—$33.- 
41.

Rugsėjo 12 d. E. St. Louise 
prasidėjo Centrai Statės Who- 
lesale Čooperative Society su
važiavimas. Pasirodė, jog jjsr 
šią metą pirmą pusmetį pre- 
kią pardavė už $1.068.636.25. 
E. St. Louise turi savo didžiu
lį namą. Išmokėjo po 5 nuoš. 
dividendą.

Ohio valstijos Amerikos 
Darbo Federacija turės metinį 
suvažiavimą Daytone spalio 11 
d. • ' .

. ""Cineinati miesto strytkarią 
darbininkams trečiąją teismas 
pripažino algą pakėlimą. Gau
davo po 50c., dabar gaus po 
59c. Pirma dirbdavo po 10 
vai., dabar dirbs tik po 9 va
landas. /________

Farmer-Labor partijos Mi- 
chigan valstijos bus propagan
dos suvažiavimas rugsėjo 1819 
Detroite.

Aprokuota, kad 1925 m. Ja
ponija turės 120 submariną.

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

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

— Tamstos persitikrinsite? 
Geresni Pardavėjai parduoda SEALECT

Brand Pieną.
Sheffield Condensed Milk Co., Ine.

A H. MORSE & CO., Agentą
9 India St., Boston <

Tėmykite šį ženkiąJSšr’

Didžiąją ežerą laivą virfu- 
vią darbininkai sustreikavo 
reikalaudami 8 vai. darbo die
nos ir 25 nuoš. pakėlimoalgų. 
Streikuoja 250 darbininką.

Anglijos karaliaus rūmuose 
tarnaujančios merginos išsi
kovojo 8 valandą darbo dieną.

Amerikos advokatą Sąjun
ga savo suvažiavime St. Louis, 
Mo. buvo rekomenduojama'į- 
steigti visuose miestuose ne
mokamą legalią patarimą biu
rus biedniems, kad tokiu bū
du pastojus kelią radikaliz- 
ntui.

Vokietijos. vyriausybė yraį 
uždėjus 10 nuoš. mokesčius ant I 
visą uHarbią. Darbininkai 
griežčiausia statosi prieš to
kius mokesčius ir atsisako mo
kėti. Kitur darbininkai atsi

turi už-

MIRĖ KUN. L. TYLA, 
NASHUOS, N.* H.

LIETUVIŲ KLE
BONAS.

Utarninke, rugsėjo 14 d. 
apie 12 vaL dieną persi
skyrė su šiuo pasauliu 
kun. L. Tyla, Našliuos, N. 
H. lietuvįą klebonas. Lai
dotuvės bus pėtnyčioj 
rūgs. 17 d. 10 vai. ryte. 
Apielinkės gerb. kunigai 
ir iš darbo išliekantieji 
darbininkai maloniai kvie
čiami atvykti atiduoti pa
skutinį patarnavimą.

damas bučiuojasi, tuojaus pa-T 
sirodys žemė, sausuma, pa«’’ 
kraštys, Lietuvos kraštai su 
savo žaliuojančiomis puikiai 
ošiančiomis giriomis, su savo 
plačiais vėjo banguojamais ja
vą laukais ir pievomis... bet 
viskas veltui...

Vandenynas vėjo sujudintas 
šėlsta, juodos bangos kaip kal
nai viena ant kitos lipdamos, 
baltomis viršūnėmis putoda
mas tarsi koki judošiai vienas 
kitą bučiuot siekia. Bet vos 
spėja pasiekti augščiausią lyg- 
malos viršų, tuoj su kriokimu 
slūgsta žemyn ir skubina už
leisti vietą fotai... kitai ir da 
kitai... Taip be gali be kraš
to. Kur tik akia pasieksi, vi
same regratyje daugiaus nie
ko nesimato kaip tik okeano 
bangų gaivališka kova, nieko 
nesigirdi kaip tik vien gaiva
liškas jūrės bangą kriokimas 
ir ūžimas.

Ir ko-gi tos bangos taip ko
voja? Kam taip viena kitą 
kauja, slogina, ryja? Ar joms 
vietos neužtenka? ar jure per- 
ankšta?

Darbo žmogeli! Ir tavo gy
venimas taip pat kunkuliuoja 
kaip tas platusis vandenynas. 
Ir tavo gyvenime daugiau bu
vo audrą negu ramią diene- 
lią.

Kriokdamas nori praryti ta- 
vę kapitalizmas^ staugdamas 
bando į savo verpetus įtrauk
ti bolševizmas, komunizmas; 
aidoblizmas socializmas ir dar 
daugybės įvairiais geradariais 
apsišaukusią niekadėją.’ O tu 
kaip tas laivelis ant banguo
jančio vandenyno plauki ir, 
plauki ir krašto nematai..

Priplauksi kraštą, priplauk
si, ir daug greičiau negu kad 

' tu manai.
Ateis visą varguolią nura

mintoja geroji, teisingoji mo
čiutė “giltinėlė”, pakirs,tavo 
gyvybės siūlą ir amžiną atilsį. 
Tuomet užviešpataus ir tap 
darbininke varguoli laimes ; 
dienelės, ramybės ir poilsio : 
laikai ir gadynės, tuomet bū- ] 
si ir tu pasaulio viešpačiu ly- ; 
giu sif kitais, o gal net ir daug i 
geresniu negu dalgelis tą ku
rie tave kojomis spardė, kurie 
išnaudodami tavo prakaitą ir 
kraują kaip kokios dieles siur
bė,, kaip šunes rijo.

Ne kiekvienas laivas laimin
gai perplaukia vandenyną, 
daug nuskęsta, į olas susiku- 

Įlia.
! Taip ir tu brolau ir sesele 
dabokis kad ir tavo gyvenimas 

i ant nieko nenueitą ir nežūtą 
(kaip tas skęstantis laives jurią 
bangose. <

Laivą veda kapitonas, taip 
ir darbininkas kiekvienas pri
valo priklausyti prie LDS. or
ganizacijos, kuri taip kaip lai
vo kapitonas išves darbininką norės.

reikalus taip kad būS - darbi
ninkams gerai ir materialiai ir 
dvasiniai. Nurodys būdus kaip 
kovojant priek savo išnaudo
tojus skriaudikus kapitalistus 
ir kitokius visokius kraugerius 
ir siurbėles išlaikyti lygsvarą 
ir teisingumą. Kad iš skriau
džiamąją netapti skriaudikais 
iš išnaudojamą nevirsti išnau
dotojais, kad už skriaudą 
skriaudos nedaryti skriaudi
kams, bet kad atiduoti kiek
viena mtą kas jam palei jo 
darbą priklauso.

Reikia niekuomet neužmirš
ti kad mes esame katalikai o 
mūsą šventas tikėjimas reika
lauja 'kad visur visiems ir vi
suomet būtumėm teisingais.

Mums katalikams nepake
liui su tais gaivalais kurie už 
skriaudą skriauda apmoka, 
kurie už dantį nuima galvą...

Mes kovokime visais būdais 
už savo būvio pagerinimą ko
kie mums tik po ranka pasi
painios, bet kovokime rimtai, 
teisingai, net savo nepriete
liams gero velydami, tegul ker
što dvasia mūsą tarpe neturi 
vietos.

Tegul vandenynas šėlsta 
kiek tik jam patinka, jis nepa
jėgs gerai vedamą laivą iš
mušti iš nustatytą vėžią. Te
gul jis jį mėto kaip riešuto ke
valą, kaip skiedrelę, bet ge
ras kapitonas nors ir sunkiau 
negu kad ramiu laiku, vis-vien, 
laivą laimingai davės į nužiū
rėtą prieplauką.

Taip lygiai ir LDS., kurios 
kelrodys yrtT Kristaus moks
las nuves darbininką minias 
prie geresnės ateities, prie dar
bininkiško tikro susipratimo.’

Nors pasaulyje skriauda 
visiškai vargu begu kuoąret 
bus prašalinta, bet sumažinti 
ją galima ir reikia. Kas prie 
LDS. priisdeda, tas stoja į ei
les kovotoją už darbininką bū
vio pagerinimą, už pasaulyje 
įsivyravusios skriaudos suma
žinimą. Toks daro darbą’ge
rą žmonėms ir Dievui. Dievas 
yra teisybė, kas prisideda prie 
teisybės pasaulyje platinimo, 
tokį mylės žmonės ir Dievas. 
Dėlto prie LDS. prisidėkime 
visi. Ne tik ką prisidėkime, 
bet ir būkime pavyzdingais, 
darbščiais ištikimais ir uoliais 
nariais. Neapleiskime nė vie
no mitingo, nė vienos pamo
kos, prakalbą, pramogos, dis
kusiją. Žodžiu tariant, visko 
kas tik yra veikiama dėl orga
nizacijos labo.

Organizacija "bujoja tiktai 
ta kurios visi nariai yra darb
štūs ir pildo savo pareigas. 
LDS. kaip iki šiol kitoms or
ganizacijoms buvo pavyzdžiu, 
tegul ir tolyn tokia būva ir 
tikrai bus jei tik visi nariai to

F. ▼.
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Elna iž South Boston’o utarnlnhais, 
tetrergais ir subatomis. Leidžia Am. 
lAciuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

Rusijos Darbininką Judėjimo
s”*

nuogto, kaip kad mes jį matė
me pirmuoju ir antruoju dar
bo luomo historijos periodu. 
Darbininkas permirkęs sal
džioje misoje ir valgo ir mie
ga, nesant kur išsidžiovinti,' 
tuose pat apdaruose; toks yra 
darbas cukraus sulčių gamini
mo skyriuje. Misos rūgimo 
skyriuje oras dar tvankesnis, 
jį gadina baisi kaulo rūgšties 
smarvė; nepratusiam — tuo
jau suima galvą. Karštis kaž
kuriose aznyčiose, kur cukrus 
galvose šaldoma, pragarinis 
nes 70° su viršum C. Tai-gi 
dirbama visai išsitaisius kaip 
Dievas sutvėrė. Pjaustoma 
cukrų į šmotus smulkiosios da
lelės kįla oran, lenda plau- 
čiuosna ir odon, kas apsireiš
kia įvairiasiomis odos ligomis. 
Jokių pagerinimų švarumo už
laikymui, šilumos sumažini
mui, oro pataisymui nei nema
noma daryti. *

d) Odininkystė. Pa
brikas tankiausiai mažas t. y. 
bustas, žemas, padalintas į 
daugybę skyrių ir skyrelių. 
Čia pelenuoja, čia raugina, čia 
skuta, ten velia, kitur vėl mu
ša, mina, daro — žodžiu nei 
nesuprasi. Oras neapsakomas, 
pirmą sykį aplankydamas 
kiekvienas svečias instinkti- 
viai stengiasi užsikimšti nosai
tę, kad nepasigėrus nuo pu
siau amoniakinio' tvaiko. Ant 
aslos, nevisados lentinės, dar 
letenas apsemia iš šlapių odų 
išvarvėjęs bjaurus tirštas bai
siai dvokiąs skystimas, po jį 
darbininkas braidžioja nuo ry
to iki vakarui, norėdamas už
dirbti sau ir vaikams duonos 
kąsnį. Tokios daug maž yra 
darbo sąlygos odų didžiausiuo
se pabrikuosė visoje Rusijoje 
k. a. Žem. Naugardo guberni
joje. Panašios yra ir kitose 
vietose. Arčiaus prisižiūrėjus 
dar blogiau iš gigieniškosios 
pusės atrodo to laiko tabako, 
geležies, plieno ir kitų pramo
nės šakų darbo sąlygos: bemaž 
visur nėra venteliacijos, dide
lis susikimšimas, pavojus 
šalti, persisaldyti ect.

Lietuvos Kariškio 
Raštai.

__________ ’* ~r■

IŠEIVIAMS IŠ TĖVYNĖS. ...
(Skiriu amerikiečiams lietuviams) 

Atmink, brolau, Lietuvę, brangią— 
Ji tavo gimtoji šalis, 
Po plačiąją josios padangę 
Skrajoja galinga Vytis.

Jos sūnūs už laisvę kovoja,
Vaduoja gimtuosius laukus
Ir savo narsumu kovoje 
Jie pramina bočių takus.

Brolau, kurs tėvynę apleidai 
Prispaustas likimo žiauraus, 
Ar liūdesį rodai ant veido, 
Ar krašto nemyli brangaus?

O, ne! Tavo širdis paliko
Už jūrių—tėvynėj mieloj, į
Nekartą liūdnum’s gal apniko T 
Tave—audra kėlės sieloj.

Nekartą gal širdį sudiegė, . 1
Išgirdus tėvynę varguos, \
Ją matant silpnutę-bejėgę
Su naujais kapeliais laukuos. '

Gal vaizdas tėvynės brangiosios 
Nekartą atgims mintyj,
Gal laimės jai troškai gerosios, \ 
Gal verkei sau vienas širdyj?

Žiūrėk—ji dabar jau atgims, 
Mūs’ gimtoji, brangi Lietuva, 
Jos vaikai ją nuo priešų apgynė, 
Jau tėvynė mūs’, broliai, laisva!

Jau dainelė laisvės numylėtos 
Praskambėjo linksma Lietuvoj, 
Ir tas džiaugsmas širdies prižadėtas 
Jau banguoja ir dega sieloj.

Dabar, broliai, tik rankas pas’duokim, 
Kovokim vienybėj tvirtoje,
O tėvynei jėgas atiduokim, 
Ir laimingą sau tverkim rytojų.

Kada vargas pames mūs tėvynę, 
Užspindės mums lauktoji šviesa, 
Mes jėgomis, džiaugsmu susipynę 
Gerėsimės mūsų Lietuva.

Brolau tu, kur už okeano, 
Atminki tautiečius savus,
Atminki grįtelę tą seną ’
Kur leidai jaunystės laikus.

Išaugink savyje norą tvirtą 
Mūs’ tėvynę varge išgelbėt, 
Atlik darbą tėvynės tau skirtą,.
Kad galėtų ji sūnų mylėt.

Atmink brolau,. Lietuvą brangią—
Ji tavo gimtoji šalis,
Po plačiąją josios padangę 
Skrajoja galinga Vytis.

Brolau, kurs tėvynę apleidai 
Prispaustas likimo žiauraus, 
Ar liūdesį rodai ant veido, 
Ar krašto nemyli brangaus ?.. 

Veik. An«ija.

Vargo Poetą;.

aiaiaiaiaiaiaiaiaiBii

nizmą. Čia priešingai tvanka, 
tamsu, drėgna, dūmai, suo- 
dįs, dulkės ir bildesys tavę 
svaigina ir tai be atsipūtimo 
per kiaurą dieną. Idant šie 
paskutinieji žodžiai nebūtų 
muilo burbulais, pasistengsi
me juos priparodyti tinkamais 
pavyzdžiais paimtais iš vienos 
kitos tų laikų pramonės sry- 
ties.

a) Audejystė. “Vienu 
iš tamsiausių profesialės gigie- 
nos lapų buvo ir yra tas mū
sų pramonės skyrius, kuris 
duoda užsiėmimą skaitlingai 
audėjų klasei. Išbliškę, be- 
kraujai, nuvargę audėjai ir 
audėjos serga iš priežasties sa
vo darbo įvairiomis pilvo ir 
inkstų ligomis. Tų ir kitų pro- 
fesialių audėjų ligų priežastis 
dvi — nuolatinis stovėjimas ir 
pasiutęs bildesys, kuris čion 
yra kur kas pašėlesnis negu di- 
deliausiuose geležies pabrikuo- 
se ir daro įspūdį penkių < ar 
daugiaus visomis vėkomis lei- 
džiančiij traukinių. Tokiose 
aplinkybėse girdėjimo organas 
silpnėja arba ir visai nyksta”. 
Gydytojas Miliutin’as iš pri
tyrimo sako, jog 5 metąs pa
dirbėjęs audėjas ar visai nu
stoja girdėjimo arba bent pu
sėtinai jį pagadina. Apart to 
dirbdami nuo mažens audėjai 
įgauna kuprą, krūtinės įlinki
mą ir plaučių ligas.

b) Stikliorystė. Pa
žinimui sąlygų kokiose dirbo 
ir dirba pabriko darbininkas 
stiklą gamindamas kaipo pa
vyzdį paimsime Peterburgo 
Irinos pramonininkų są
jungos stiklo pabriką su 700 
darbininkų. Didžioji krosnis 
stovi dar didesnėje be langų 
daržinėje- Šiluma aplink kros
nį siekia 60° laipsnių, taigi

... .v .kad ne darbas galėtumei, žmo- Xp^b?XvSTiipSė>s’ be-
nasų darbą pavadintumei Hse , .g Dide]_ gkaisčiai 
jimusi arba pasizmonejimu ne- .. k šviečian-

ves tvėrėsi labai “demokratin- vertus pats žmogus nega- RtSr? <kros?y3tkast-ls lkl 
K?” Wld°> j > d,arbi- Ii nepastebėti šalyj tų milžinų CrbMnk^Sii-
■inkai pirkdamiesi jų nebran- vaik§čio-anv. tapnojančių b t0 p ą d*1™1?111*0 re^_1 
gius serus. Vargu į bile kurią (iarKininku išvaizdos* iie iš- mo orSan^ akls> panu- Emdrovę yra dėjęsis pinigin- 
gieji lietuviai su žymiomis su- krūting neišauklėta, visos ki- 
momis. Keista yra, kad mūsų kūn0 dalys kaž kaip nepro-1 
pinigingieji lietuviai nesi jungė pordonališkos, miniatūriškos.1 
ir netvėrė nei jokios bendrovės k^žiu jauti, žmogus, nei šį 
veikti Lietuvoje ant didelės Leį ^a — matai prieš savimi ne 
skalės. .Jiems daug geriau bū- pasenusius vaikus ne tai 
tų tą daryti, negu šiaip Ben- jaunus senelius. Pabriko dar- 
^T^agiteiij^be6 garaM- n^m^tomaVnuol^tinis d^-piurų. Pabodama 247 gipnozi-1 namai nakvynei^ poilsiui J 

mųsi greit galėtų sudėti dide- kas prie 2Q0 šilumos išdžiovina " 171 r*mnoTm sknrdnsim mliemm skina
Bę sumą. Nereiktų mokėti nei žmogų”. Bet-gi visų blogiau- 
agenfams nei už apgarsinimus. gįaį paįriko darbininko orga-

Jau apie porą mėnesių, kaip nįzrnej mūsų nuomone, atsi-
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TINKAMAS VARDAS 
f LENKAMS.

Boston Herald rugsėjo 14 d. 
laidoje tarp editorialų turėjo 
šitokią pastabukę:

“Viewing Poland’s relations 
with tlie Reds, the Litliua- 
nians, and the Germans in 
Silesia, would you call her a 
buffer statė or a bunch of 
vildcats.”'

Lietuviškai tas išeina:
“Žiūrint į Lenkijos santy

kius su Raudonaisiais (Ru
sais), Lietuviais, ir Silezijos 
vokiečiais, ar jūs pavadintu
mėte ją buferine valstybe ar 
Laukinių kačių būriu.” 
> Nereikia aiškinimų kokis at
sakymas -bus čia kiekvieno ne- 
pątioko.

Leakai privalėtų Bostono 
HeralJbi pasiųsti gražią padė
ką už jiems suradimą1 tinka
miausio vardo.

Lenkai tai “bunch • of 
wildcats,” laukinių kačių bfi- 
rysJ
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KĄ DARO LIETUVIŲ 

PINIGUOČIAI
Amerikoje yra pinigingų lie-

Pabrikas ar dirbtuvė sanita
riškuoju žvilgsniu

pasilieka tokiu pat kaip pirma 
buvę, nes jokių indomesnių į- 
vedimų bei pagerinimų toje 
srytyje per ištisą tą 15-20 m. 
laiką nematyti. , Negalima pa
sakai, jog “nieko šioje srity
je nebuvo daryta, anaiptol jau 
štakelbergo komisija apie tą 
kadaisiai mąstė. Panašių sa- 
nitariškaja darbo puse užsiė
musių komisijų būta ir vėliaus 
būtent 1870 m. pirmininkau
jant tūlam Ignatiev’ui, 74 m. 
Valujev’ui, 92 gi metais ilges
nį laiką vadovaujant 01- 
chin’ui. Tuo tikslu taipogi 
1886 m. 3 d. birželio didesniuo
se pramonės centruose kiekvie
nam apskričiui atskirai tapo į- 
steigti pramonės komitetai, 
kurių valdžia buvo didesnė ne
gu vietinės inspekturos. Bet
gi kas iš to, kad visi šių gerų 
žmonių norai pasibaigdavo 
tuomi, idant prirašius popie
rių krūvas kimšti jas dėžėsna 
ir palaikyti ateinančioms kar
toms kaipo medžiagą neišriš
tam klausymui apšviesti. Tai
gi nors buvo šioks toks iš 
11 viršaus” ir “apačios” spau
dimas, kad sanitariškąją dar
bo pusę kiek tinkamiaus aprū
pinus, matyti kapitalo buvus 
dar tvirtesnio, jog jis pergalė
jo aną sutartinį spaudimą.

“/neidamas į pabriką paša
linis žmogus, sako inž. Gol- 
gofskis viršminėtame susiva
žiavime, mato du priešingu, 
prieštaraujančiu sau dalyku, 
vieną — švarumą ir gražumą 
pakriko hall’ių, žibėjimą-bliz- 
gėjimą milžinų mašinų, jaučia 
šiltą sausą orą o visųsvarbiau- 
sia tai tokį darbo lengvumą,

v •

tuvių Didesniuose miestuose , lengvumą,
yra lietuviu, turinčių po kelis M."?1 s!Pn^‘ *!s
Šimtus tūkstančių dolerių, o mus'al valkeai .^h.« athktl b.e 
lietuvių turinčių po keletu de-|yP»tągo 
setkų tūkstančių yra tiek ir 
tiek.

Amerikos lietuvių Bendro-

SU-

Pabriko darbininkų 
bustai.

Bustų klausymas šiuo 
čiuoju periodu vietoje page
rėti pablogėjo. Ir nieko ste
bėtino — XIX šimtmečio pa
baiga atsižymėjo didefiu masi
niu miestuosna plūdimu, taip 

dyja tankūs blakstienų uždegi-Į jog ir Rusijos pramonės cent- 
mai, kurių vien 1902 m. pab- rai tuo laiku augo tikrai ame- 
riko gydytojo konstatuojama rikietišku greitumu. Taip da- 
1172 atsitikimu. Apie prietai- lykąms stovint miestai pasiro- 
sus, kad apsaugojus akis nuo dė visai esą neprisirengę bent 
panašios šviesos, nei nemąsto- dalį nuolat plūstančios minios 
ma. Tais pat 1902 m. Irinoje aprūpinti tinkamu sulig luomo 
nuo staigių oro permainų—60° reikalų bustu. Tiesa yra di- 

T1 prie krosnies — 8° — 10° prie dėsniuose miestuose liaudies 
---- --------- ------ ---------- —--------- —------- nu- 

nio ir 174 raumenų reumatiz-Įskurdusiui piliečiui skiriami, 
mo atsitikimai, nes darbinin- bet apie sutalpinimą juose vi- 
kai lengvai apsitaisę ir basO-Įsų bebuščių, bepastergių nėra 
[mis kojomis vaikščioja. Visų- 

Dr. Jonas Šliupas veikia tarp .♦ dienos ir nakties dar lpunkiausis vienok ir pavojin-amerikiečių Lietuvos Garlai- LyDailydė, raedkir. giauris yra stiklo spaudimo ir bustą, gerai jei jis tun pasto
vių Bendrovės reikalais. Jis Lys lentpjūvys, malkų skal- ..darbaį knm sfhekAirre mno salėm. Trnfans. vem.
mobilizuoja kapitalą panašiai, Lyto jas, kurpius, vežėjas jr r”“ xro’ 
ką’P 5ia eff;mo.s , ndroyės. paprastieji darbininkai
Tik jis nedžiugina laikraščių ži apskritai dirba 7-8 va- 
Ieidėjų apmokamais pagarsini- ]andag> vasaros metu 1344 
mais, o prašo jj remti, nes va]anjų į dieną — vidutiniai 
kaip lai vai būsią ingyti tai tuo- Le daugiaū 10.10i vaL į parą 
met laikraščiai gausią brangių metug Tuo u mūgTJ 
pagarsinimų. Dėl supranta- pabriko darbininkas prade- 
mos priežasties Dr. Šliupas ne: |dant abelnai nuo 17 amžiaus 
gali turėti pasisekimo taiT;metŲ dirbo vidutiniai 12 va-i .. . x . . . 174 coo r... -
plačiosios liaudies. Geriausia handu : nara 0 ka gi iau be svei^at^ palengva ypač jauna- nuošė gyveno 174,622 žmones 
jam būtų mobilizuoti pūngin- k«iKa+;Anie šie ir anom J«rhi me amžiuje. Geriaus aprūpiu- t. y. beveik keturių mūsų pa- 
guostus Amenkos lietuvius. Ten vrv tūose pa^nūse tas darbas 1 vietinių miestų . gyventojai.

"oc ™ 5JS' atliekama dumplių oru. Kaip-|Taigi susikimšimas neapsako-

P tą darbą atliekant lengva mas, norint jj sau Įsivaizdm- lietus ir vejas išjudina žmogų ® .® L. , Lz. . / xs •___ : : As— yra gauti gerkles Uždegimą, ti būtinai reikia pabuvoti vie- g_________ l S9- J g tuberkdą parodo statistika. | name antrame sostinių arba

a ’ ’ 1902 m. Irinoje pažymėta 38 kito didesnio mūsų miesto iš-
liepą 251.65, per rugpjūtį 50. atsitikimai tuberkulo kankina- imtinai darbo žmonių apgy-
Viso $496.80. Tos aukos tei- mųjų, 357 atsitikimai gerklės ventame kampe. Be to viso-
sybė išlaidė “Sandaros” ne- uždegimo ir 101 nuotikis kitų kie aprašymai ir tankiausi op-
prigulmybę, bet jos buvo rink- atsidvėsimo kelių ligų. Pri-|timistiškoje dvasėje paduoda-

tos Lietuvos neprigulmybei. skaičius 247 nusivirinimus, 277 mos žinios pasiliks kaip ir bų-

lapuojančių t0 darbininko regėji-

tre-

nei kalbos. Kur čia bekalbėti 
apie gigienišką darbininko

gę nuo šalčio, lietaus, vėjo. 
Geriausį vaizdą, kokiame skur
de ir varge gyveno vidutinis, 
pasiturįs pabriko darbininkas,

, kurį atlieka 
maži vaikai. Pasisėmę iš tam 
tyčia katile padarytosios sky
lės iŠtirpytO Stiklo kaušą, SU-ipasuuijo pauuav uaiuihuiacu', 
ka jį, kad nepaliejus, ir nuty-Į piešia 1899 m. tyčia miestų 

 

koję geriausią valandėlę per {valdybos įsakymu padarytasis 

 

dviejų mąstų ilgio įstatytą ten gyvenamųjų bustų surašąs. Iš 
dūdelę plaučių įtempimu išpu-Į surinktųjų ten žinių dasižino- 

 

čia tą ar kitą stiklinį daiktą, j me jog vienoje tik Maskvoje 

 

Darbas nelengvas, užmuš te ne- jvienkambarinių darbininkų ap- 

 

užmuša iškarto, bet naikina | gyventų bustų rasta 16,140 kū

APIE TAUTININKŲ 
FONDO PINIGUS.

“Vienybės Lietuvninkų” 
num. 35 rašoma, kad “vienas 
stambus Lietuvos veikėjas, ku
ris nuolatos sekė Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir kuris yra] 
lygiai gerbiamas visų Lietuvo
je partijų” rašąs, kad “Su L. 
K. Fondu jūsų A. L. T. S. la-l 
Įsi ir labai nedailiai pasiel-l 
gė.” Tasai veikėjas ir kiti Lie
tuvos veikėjai piktinasi, kam 
sandariečiai Lietuvos Nepri- 
gulmvbės Fondą pasidarė 
“Sandaros” Neprigulmybės 
Fondu.

J tautininkų Lietuvos Ne- 
prigulmybės fondą šiemet per 
ledelį įplaukė $195.15, per'

Šitokia makliaryste piktina* mažesnius susižeidimus mato-|vusios neįtikėtinomis.
si ir kaikurie tautininkai, bet 
yra šiaudinių katalikų, kurie 
dažinoję, kad iš Tautos Fondo 
siųsta keli tūkstančiai per ka
nauninką Olšauską “Saulės^’ 
mokyklų palaikymui ir Šveica
rijos moksleiviams, pabėgo nuo 
katalikų ir veikia su tautinin- 
kais-sandariečiais, kurie tei
singiau pasielgią su darbiniu- _
ISlSSSL 5U1° ka !- kariškuoju ž^niu

me kad 1902 m. Irinos darbi
ninkas nei vienas neišliko 
sveikas vien dėlto, jog dirbo 
darbui neprielankiose sąlygo
se. Užtenka galop pasaktus 
jog sulig Shann’o nusirytojo 
prityrimo stiklo pabriko dar
bininkas negyvena daugiaus 
30 metų.

c) C u k r a u s p ab ri*

■

. (Bus daugiau

Prieš karą Anglija fnrėjo 41 
nuoš. visų pasaulio prekinių 
laivų. Dabar ji teturi 33 nuoš.

* ••• • •«» * •••• • •

1919 metais streikų buvo 
2.399, loekoutų buvo 94. Strei
kai palietė 3.950.411 darbinin
kų, lockoutai—164.096. Vidu
tiniškai streikai tęsėsi po 34

---------- ■ • r: <1 
MERGAITĖ.

Dainuosiu, dainuosiu, net girios skambės, 
Nuo mano linksmiųjų dainelių.

Gėrėsiuos, gėrėsiuos,—kol širdis norės -a 
Iš savo jaunystės dienelių.

t

Žaliuosiu, žaliuosiu,—kol gana tik bus, 
Kai mano brangiosios rūtelės.
Žydėsiu, žydėsiu,—kai žiedas gražus, 
Žydėsiu, kai žiedas roželės.

Auginsiu auginsiu žalias rūteles,—
Iš rūtų žaliųjų lapelių —
Bepinsiu vainiką, — žiedą roželės — 
Įpinsiu vainikan rūtelių.

Juom puošiu, sau puošiu gelsvas kaseles ' 
Supintu gėlelių margųjų. — 
Nešiosiu, minėsiu jaunas dieneles;
Darželį rūtelių žaliųjų...

Į DEBESĖLĮ...
___ ________ ; "j

Vai kad pavirsčiau į debesėlį
Žemėn sijočiau aš vandenėlį
Visur būt pilna giedrių lašelių 
Gėlių darželį ašei drėkinčiau 
Žalią rūtelę tarpiai auginčiau 
Visur būt pilna blaivių žiedelių.

Vai aš nuprausčiau su lietužėliu 
Blaivą veidužį tų mergužėlių,
Vai aprasočiau ant jų kaselių;
Tada šipsotų blaiviai veidelis 
Vai lyg pražydęs rožės žiedelis;
Švistų gyvybė jautrių akeliij.

Vai aš liečiau dieną naktelę,
Vai tai gaivinčiau jauną širdelę,
Vai tai gaivinčiau aš jauny stelę;
Kad jaunystė ilgiau žaliuotų, 
Kad liepužėlė ilgiau siūbuotų — 
Ilgiau žydėtų toj’ mergužėlė.

* f

ŠIRDIES SOPULIAI...
(Paaukuoju A. Ba-Iiui)

Nors jūsų sesytę nelaimė užgavo 
Ir silpną jos kūną varstė sopuliai; 
Suspausta ji kančių, kartais sudejavo, — 
Bet -ir tavo širdis tai jautė giliai.

Ją skaudi nelaimė aplankė šiandiena 
Ir toki jaunutė turėjo' kentėt, — 
Kentėjo sesutė, vienok ne ji viena 
Ir tavo tai širdis norėjo padėt...

Norint jai Aukščiausis kentėti daleido 
Ir mylinti širdis tai turėjo jaust, .
Vienok ašarėlė, vėl nudžius nuo veido, 
Galėsi ją linksmą, maloniai priglaust.

Crurklicmiškis,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

MAHANOY CITY,. PA

Lietuvių diena Lake Sde.

Rugpiučio 16 d. jau praslinko, 
tad čion talpinu žiupsnelį žinių 
apie įvykius apvaikšieiejime ir 
pasekmes tos dienos.

Iš pat ryt® buvo labai gražus o- 
ras, bet. nuo 10 vai. ryto apsiniau
kė ir lyja per kelis syk per dien. 
Laike pamaldų ir pamokslo — ne- 
lyjo. Po piet 2 vai. prasidėjo 
programas girioje ant pagrindų 
tam tikslui priruoštų. Kalbėto
jais buvo kun. Dr. Baltuška ir 
kun. J. Žilins Lietuvos Atstovy
bės narys. Protarpiais sudainuo
ta daug gražių dainelių, kurias 
sudainavo sekanti bažnytiniai 
chorai: Mahanov City, Mt. Car
inei ir Tamaųua. Baigiant šią 
dalį programo pradėjo ir vėl lyti, 
todėl tolimesnė dalis programo 
likosi ne išpildyta. Žmonių bu
vo susirinkuosios didelės minios, 
bet iš priežasties šlapumo anks
ti pradėjo skirstities į namus.

Rugpiučio 29 d., tapo sukviesti 
Liet. Dienos Komiteto nariai į 
Mahanay City, delei sutvarkymo 
ir patvirtinimo galutinos atskai
tos, kuri atrodo sekančiai:

Inplaukų .................. $2487.24
Išlaidų ...........................$1494.29
Gryno pelno...................$992.95

Prisiminus kun. Baltuškai, 
kad pribaigti iki pilnam tūkstan
čiai, tuojaus tapo sudėta.

Aukavo sekančiai: Kun. Bar- 
tuška, Kun. Čėsna, V. Lapinskas, 
K Deržis, J. Radzevičius, M. 
Gavelis — po po $1.00; smulkių 
$1.05. Tokių būdų pasidarė ap
skritas $1.000.00 pelno.

Visą pelną nutarta teikti- kaipo 
pašelpą ‘'‘Kūdikėlio Jėzaus” prie
glaudai, Kaune. Pinigai jau pa
siųsta ptumininkui tos prieglau
dos Pralbtui, kum. Janusevieiui, 
Kaune.

Presos Komisija.
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Ne visi gal žino, kad prie Sos 
kuopos srusispiete visi žymesni Sos 
kolioniįos veikėjai.

Ant sekančio susirinkimo ren
gėsi prisirašyti visi Šv. Jurgio pa
rapijas. choro nariai, kur randasi 
smarkių- vaikinų ir merginų. Kaip 
tik LDS 39 kp. tokių reikia ko- 
daugiausia. Dabar dirba pati ir 
reikalinga daugiau darbininkų. 
Ši kuopa rengiasi įsteigti knygy
ną ir skaityklą. Taipgi rūpina
si gauti nuosavą svetainę. Nors 
gal kainuos keletą tūkstančių do
lerių, bet darbininkai pasitikėda
mi savo pajėgomis nei kiek nenu
sigąsta.

Matydami LDS 39 kp. pasise
kimą leidžia apie ją visokias pas
kalas, kurioms protingas žmogus 
netiki. Šios kuopos sekantis su
sirinkimas bus nedėlioj 19 rugsė
jo naujoj svetainėj (Kliube) tuoj 
po Šv. Mišių. Šiame susirinkime 
delegatas ižduos raportą iž buvu
sio L. D. S. Seimo. Apart ta bus 
daug svarbių ir naudingų sumany
mų knygyno ir kliubo reikale. 
Beto kviečiami nauji nariai ir 
kandidatai į narius ateiti skait
lingai ir prisirašyti. /

MONTERAL, CANADA
Bus jau 13 metų kaip «ia 

vuoja Lietuviškas Kliubas. 
dinasi bepartyvSkas ir gali
Ie kas prigulėti. Šis kliubas per 
visą laiką nuodija svajgalaiš ir 
tuomi žemina lietuvių vardą.

Kaip girdėt, kad kuomet vieni 
negali išgerti, kviečia į talką net 
ir moterėles su dukromis.

Šis kliubas kas šestadisnis ren
gia šokius.

Rugpj. 28 i s. m. šokiuose lie
tuvis Kastantas Giržanas užmušė 
lietuvį Bilą Liesiu. Pastarasis 
buvo persiskiręs su moteris ir bu
vo išvažiavęs: į Ameriką Sugrį
žęs į Montreal apsigyveno pas 
savo draugą. Sužinojęs, kad 
kad tuose sofeiuose yra jo materis 
nuėjo pažiūrėti. Įėjės į salę pa
matė bešokant su K. G. Jiems 
sustojus jis priėjo ir ką tai pasa
kė. Tuomet K. Gižanas paėmęs 
kėdę rėžė tiesiog į galvą kuris 
parpuolė. Dar mėgino atsiekti, 
bei iau Kiti draugai
pamatę tekį atsitikimą, paėmė gu
linti nuo grindų įnešė į kitą kam
barį ir vėl ėmė šokti. Vieni iš 
jų mėgino atgaivinti, bet veltui. 
Tuomet pašauktas gydytojas, pa
sakė, kad jo gyvastis baigiasi ir 
pašaukė iš ligoninės vežimą, kur 
nuvežus mirė.

K Giržaną nugabeno į belangę.
Tokios tai 13 metų sukaktuvės 

buvo viršminėto kliubo.
Gaila nes toks atsitikimas atsi

liepia ant visų lietuvių.
* Buteli.

fe.V

HARTT0RD, CONN.
Darbininkai šviečiasi

Mūsų kolionijoj taip vadinami 
“apšviesti M&ikio mokslu” darbi
ninkai yra uoliausi karčiamų rė
mėjai. Jeigu jie nors kartą at
sikratytu nuo to raugalo, tuomet 
gal užmirštu “Maiklo



Svarbas

Lithaanian American Trading Co
112 N. Greene St. Baltimore, Md

KUR

DETROIT' MICHIGAN

CUNARD LINE

S. S. SAX0NIA

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 

. BANKAS

ir gal prisidėtu prie pakėlimo 
darbininkų luomo.

moksleiviams P.
Česnuliui išlestu- 

Prisirinko skaitlin- 
svečių ir prietelių. 
pasakė po trumpą 
Pažaista, pasilinks-

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

no korporacija norėjus šlapio 
streiko. . K

jįostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
jrmami gaut informacijų kreipkitės pas:

William Z. Foster vadas pra
laimėto plieno darbininkų 
streiko sako, kad prohibicija 
(svaigalų uždraudimas) pri- 
gelbsti darbininkų kovoje su

J. TrainaviClus, 
Brighton, Man.

Rūgs. 3, š. m. Lietuvos Laisvės 
Paskolos Stotis sušaukė susirinki
mą lietuviškų draugijų pirminin
kus, raštininkus ir kurie pardavi
nėję L. L. P. Bonus.

S. Zaborskis L. L. P. stoties ižd. 
pranešė, kad yra parduota bonų 
už apie $49.000.00. Clevelandui 
išparduoti paskirta už $90.000.00. 
Mažai trūksta.

Visų bendrai sutarta, būtinai 
padaryti už paskirtą sumą ir ne
pasilikti kiti} kitų kolionijų užpa
kalyje.

Pasilinksminimo vakaras.

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksinų $25.00.

Tai geriausia dabar siąsti pi
nigus į Lietuvą. Pasai grįžk 
mui Lietuvon, Laivakortės, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokią do
kumentu Rašydami pridėkit 
2c. štampą. Pinigus siųskite 
per Money Orderį.

P. MIKOLAINIS,
53 Eudton Avė., Brooklyn, N. Y.

NEDĖLIOJ,
RUGSĖJO-SEPT. 1920

5 vai. vakare.

SPRING VALLEY, ILL.

Sustojo darbai.

Rugsėjo pradžioje auglių ka
syklose sustojo darbai. Priežas
tis ta, kad kompanijų darbininkai 
gavo pakelti $1.50 už 8 vai., o 
mainieriai nieko. Streikuoti už
drausta, tai darbininkai metė dar
bą. Kiti sustojo dirbę1 todėl, kad 
parakas pabrango. Šioje kolio- 
nijoje nėra fotografo. Gera pro
ga nusimanančiam tą darbą.

Taip-gi reikalinga akušerka.
L. L. Paskolos platinime dirba 

daugiausia katalikai. Jie vieni 
galima sakyti ir pirko.

Šį metą pas mus gerai užderė
jo komai. Šiuo laiku oras geras.

CLEVELAND, OHIO

Parapijos Bazaras.

Rugj. 22 — 29 š. m., Lietuvių 
R. K Šv. Jurgio parapijos buvo 
surengtas bazaras. Tęsėsi vieną 
sąvaitę. Parapijonai gausiai rė
mė šį darbą skaitlingai atsilanky
dami. Pelno liko apie virš 
$3.000. Tuojau pradės statyti 
naują bažnyčią ir mokyklą.

L. L. P. Bonai

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

ATHOL, MASS.

Mes esame labai dėkingo gerb. 
klebonui kun. A. Petraičiui už jo 
gausią auką ir prijautimą. Taip
gi sesers M. Angelos Tėveliams 
Braškantis, giminėms ir parapijoj- 
nams už aukas. Išviso suaukota 
Atholvje $213. dėl steigimo vieno- 
lyno Lietuvoje. Šv. Kazimiero 
Vienuolyno Seserys,

Sesuo M. Angelą
Seseuo M. Immaculata.

yra savitarpinė Banka.
KAS YRA SAVITARPINE B ANKA f Tai yra korporacija užtvir- 

nta Massachusetts valstijos inve ginimui žmonią sutaupytą pinigą ir 
vedama globėją kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMAS SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlią tiktais gali būti 
tikrintose užstatose sulig valstijos nuožiūros.

ČION AI S NĖRA SERININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. 
Kiekvienas doleris profito kas šeši mėnesiai yra užrašomas padėlią 
vardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsaugon nuo 
nuostolio.

SUVIRS 100 METŲ minėtas bankas veikia be nuostolio padėliams. 
ATNEŠK ARBA SIŲSK PINIGUS PADĖJIMUI į iią Matsachusetts 

Savitarpinę Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS

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

Skyrius:
366 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA |

BALTIC STATĖS FINANCE CORP. | 
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 I 
ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui I 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES,

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ.
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietosi 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:!

TIESIOG BE PERSĖDIMO
IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ.

Rugsėjo 11-25 ir Spalio 23-30 
Lietuviam gerai žinomas 

Laivas SAKONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
Iš, New York į Antverpų be persėdimo

Rugsėjo 18-25 ir Spalio 2-9-23.
Iš New York į'Rotterdamą be persėdimo 

„ Rugsėjo 14-22 ir Spalio 2-12-19-26.
Laivai į Hamburgu ar Liepojų su persėdimu Anglijoj

Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 
Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tij šalių kon- 

sulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

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

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antwerpų ar Rotterdamų 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems ... —
miestų no'

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

24 ir Michigan gat.,
DETROIT, MICHIGAN.

Lietuvos Dukterą Draugija stato 
scenoje didelį dramatišką veikalą 
“MIRGA.” Veikalas paimtas iš Vy
tauto laiką. Perstata vieną iš svar
biausią nuotikią Lietuvos istorijoje. 
Išgirsite malonias lietuvaičią daineles. 
Taip-gi bus geras kalbėtojas, iš ko vi
si busite užganėdinti.

širdingiausia kviečia atsilankyti
• KOMITETAS.

IŠĖJO! IŠĖJO!
THE T:

NEWARK, N. J.

Rugsėjo 5 d. vietinės vakarinės 
mokyklos mokiniai surengė savo 
mokytojams - 
Daugžvardžiui, 
vių vakarėlį.
gas būrelis 
Moksleiviai 
prakalbėlę. 
minta ir išlydėta atgal prie moks
lo suolo Valporaisan.

Ta patį vakarą vietos klebonas 
sušaukė parapijunų mass-mitingą. 
Sakė, kad Federacijos valdyba 
prisiuntusi telegramą su įsakymu 
ta padaryti (Čia gyvuoja Fede
racijos skyrius ir jo valdyba apie 
tai nieko nežinojo?)

Kalbėjo kun. Jakštis.
Išrinkta du atstovu į Washing- 

ton, D. C. K. Vaškas ir V. Abroze. 
Tame susirinkime norėta sutverti 
nauja draugija rinkimui ir gami
nimui drabužių kareiviams.

Tur būt rengėjai šio mass-mitin- 
go dar nežino ar nenori žinoti, 
kad čia yra L. Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų draugijos skyrius, 
kurie tuo darbu užsiima.

Surinkta aukų virš šimto dole
rių ir nutarta pasiųsti Kariškai 
Ministerijai.

Rūgs. 29 d. parapijos mokyklos 
užbaigimui buvo surengtas vaiku
čiams vakarėlis. Programa įvai
ri ir vaikučiai savo užduotis atli
ko gerai išskyrus vaikutį “žvak- 
degį,” kuris savo kalboje užsi
puolė ant gerb. kleriko J. Vaite
kūno ir ponios Radzevičienės. 
Pastarieji yra pasižymėję savo 
veikimu Nevvark’e katalikų visuo
menės labui.

Tautos Fondo 1 skyriaus liko 
tik šešėlis. Mat čia visagalinti 
“tautiečiai” su gyvaisiais nabaš- 
ninkais nenuilstančiai griaužia jo- 
šaknis.

Apsukraus veikėjo St. Misiūno 
pastangomis buvo atgaivintas L. 
R. K. R. Draugijos skyrius. Jau 
išvažiuojant į Lietuvą, sykiu atsi
sveikino ir šis skyrius. Buvo 
gaila išlydėti abu, bet ką pada
rysi.

Kilnų moksleivių J. Vaitekūno, 
P. Daugžvardžio, P. Česnulio pa
stangomis susitvėrė L. K. Spau
dos dr-jos kuopa. Į valdybą li
kos išrinkti, pirm. J. Bražas, rašt. 
A. Stankiutė, ižd. K. Krumūnas. 
Susitvėrimo valandoje prisirašė 
10 narių. Bet, abejotina, ar ga
lės prigulėti šį puiki šakelė prie 
liberališkų vabalų.

Newarko lietuviai labai nudžiu
go, kad Lietuvos kariuomenei pa
vyko šauniai paliokus supliekti. 
Kad linksmybę pilnoj prasmėj 
pajutus, traukia dar vieną šnap- 
selį. Vyrai, užteks! O kaip su 
L. P. Bonais? Pamastikim pirm 
negu trauksime dar vieną. -

Rūgs. 6 d. L. Vyčių 29 kp. laikė 
paprastą susirinkimą. Išklausė 
raportų iš 8-jo seimo atstovų 
moksleivių P. Daugžvardžio ir P. 
Česnulio- Reikia pažymėti, kad 
vienam buvo apmokėta kelio lė
šos, o kitas už ačiū važiavo. L. 
Vyčių kuopa neužmirš jo. Visi 
seimo nutarimai su džiaugsmu pri
imti. Tuoj nutarta savo kuopos 
moksleivius P. D., P. Č. paliuosuo- 
tinuo nuo mokesčiu ir už juos ap
mokėti iš kuopos iždo į organiza
cijos kasą. Sudarytas pienas 
veikimo visai žiemai. Mielai su
tiko Pavasarininkų 29 kp. užpre
numeruoti “Vytį’\ Viršminėtu 
moksleivių šią vasarą įnešė nau
jos stipresnios dvasios. Nariai 
jaučiasi kur kas kilnesniam ūpe, 
negu būta pirmiau.

Žinrinkys.

Rūgs. 5, š. m. A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos 26 kp. surengė 
“Gvazdikų” vakarą, Goodrich 
House salėje. Kadangi oras bu
vo vėsus, tai jaunimo prisirinko 
daug. Abelnai sąjungiečių vaka
ruose žmonės lankosi skaitlingai, 
nes jos gali ir moka visus atsilan
kiusius patenkinti savo gražių ap- 
sėjimu. Tik vienas dalykas yra 
peiktinas lietuvių rengiamuose 
vakaruose, kuomet yra grojami 
gražus lietuviški šokiai (žaislai) 
tada atsiranda tokių, kurie nemo
ka gerbti savo gražų papročių.. 
Vietoj šokti kaip pridera, šoka 

■“čižiką.” Svetimtaučiai stengia
si išmokti lietuviškus šokius, o 
mūsų “ grinorėliai - ės” niekina 
juos. Reikėtų suprasti ir gerbti 
savo gražius papročius, o tuomet 
mus gerbs kiti. Lietuvaitės gali 
tame pasidarbuoti neidamos šok- kapitalistais ir sako, kad plie- 
ti su tais, kurie laike grojimų lie
tuviškų šokių, šoka angliškus.

Koncertas.
Rūgs. 6, š. m. L. Vyčių 25 ku. 

buvo surengusi koncertą P. P. 
Pocienei iš Chicago, UI. Daina
vo p-nia O Pocienė, daug dainelių 
solo. P. Pocius skambino ant 
piano keletą šmotelių. Žmonių 
buvo atsilankė daug. Visi buvo 
užganėdinti. Užbaigiant progra
mą, p. Pociui skambinant pianą, 
visiems sustojus, sudainuota Lie
tuvos Imnas ir tuomi skirstėsi na
mo, su gerais įspūdžiais.

WORCESTER, MASS.

Mes esame labai dėkingos gerb. 
kun. Čeplikui, kun. Kavaliauskui 
ir tiems, kurie parėmė savo auko
mis naudingą ir prakilną darbą.

Išviso suaukuota AVorcestervje 
$126 dėl steigimo Vienuolyno Lie
tuvoje.

Šv. Kazimiero Vienuolyno se
serys.

' Sesuo M. Angelą,
Sesuo M. Immaculata.
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“KEISTUTIS” ‘KEISTUTIS!!’’

PARSIDUODA
Geroje vietoje barbernė. Išdirbta vie
ta. Parduodu pigiai. Atsišaukit pas 
J. A. Z., 314 W. Fourth St., So. Boston.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vak vakare.

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

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

VIRAKS GRĮŽ AMERIKON.
F. Viraks rašo, kad “vis

kas gerai” ir kad netrukus 
grįšiąs Amerikon.

CAMBRIDGE LIETUVIŲ 
KOS JAU PASEKS LIETUVOS 

NAŠLAIČIUS.

Lietuvos naš- 
vieną dolerį 
tuojau buvo 

Surinkta nuo

Nekalto Prasidėjimo Panos Ma
rijos Draugija savo pusmetiniame 
susirinkime nutarė, kad kiekvie
na sąnarė aukautu 
laieiams bent po 
Tame susirinkime 
padaryta kolekta.
atsilankiusių sąnarių $67.00. Tie 
pinigai, kartu ir Katalikų Vieny
bės $21.68 tuojau buvo pasiųsti.

Už tuos $88.68 gauta 3300 auk
sinų. Tą auką jau priėmė. Štai 
Jo Malonybės Žemaičių Vyskupo 
Pr. Karevičiaus laiškas, jo paties 
rašytas kun. Pr. Juškaičiui.

10 VIII 20 Kaune.

Apsiskūsiu, kad man didęlė ne
laimė ištiko. Aš tarnauju 
dinčium ant valdiško miško, 
sitikimas buvo toks: reikėjo 
tą joti raitam. Aš jojau 
skolintos kumelės. Per- nelai
mę ją apkoliečinau, ji pastipo. 
Tuoj gydytojui turėjau užmokėti 
28 auksinus. 0 paskui už kume
lę reikėjo užmokėti 3,800 auks. 
Nežinau kaip atidėkoti jums Dv. 
tėveli ir Dievui už tuos pinigus 
5,135 auks. Kad ne tie pinigai, 
bučiau prapuolęs savo biednysto- 
je, nes provotis nenorėjau.

Dabar pranešu, kad daviau ant 
Šv. Mišių. Rudenio sulaukus už
sisakysiu” Šv. Mišias už tėvelį su 
namų atminimų, kurį reiks pa
daryti. Neužmiršiu aš jo nieka
da, ba jis manę irgi neužmiršo 
nors lir buvo svetimoj šalyj; pa
skaitė savo vaiku ir mirdamas. 
Kiek galėsiu ir kada galėsiu, ta
da darysiu už dūšią atminimus.

Dėkavodamas jums Dvas. tėve
li už visą gera dėl manęs padary
ta lieku, su pagarba,

Jonas Jankauskas.

me- 
At- 

kar-
ant

vlrsminėta kuopa gana daug per
statė visokių veikalų savo kolio- 
nijoj ir važinėjo į kitas kolionijas. 
Šiemet turės daugiau pasidarbuo
ti, nes turės savo dramatišką sky
rių. Tą pati vakarą jau gavo 
užkvietimą išpildyti du vakarus 
dėl kitų vietų kuopų. Tą sutiko 
padaryti 'už pusė pelno.

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Nedėlioję rugsėjo 5 <£ Kar. A- 

niuolų parapijos salėje buvo 
mass-mitingas delei išreiškimo 
protesto prieš lenkų veržimąsi 
Lietuvon ir išrinkimo delegatii 
kurie reprezentuotu tos parapijos 
žmones reikale pasirašymo po a- 
belna protesto rezoliucija, kada 
bus siustą delegacija į Washigton,j, 
D. C. Atskirai protesto rezoliu-'l Į 
eija nedaryta (nors vienbalsiai iš
nešta,) todėl, kad turėta omenyje 
apigardos delegatij susirinkimą 
kur bus tada'išneštas protestas.

Delegatais išrinkta gerb. kun. 
S. Remeika ir M. Kuliavas.

Matulio Mykolas.

i LIET^ PREKYBOS 
! BENDROVĖ

!į bankieriai 
i į Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.

i 
i 
i! 
?!

Gerb. Prabaščiau!
Čekį 3300 apks. 67 dol. (tur 

būt 88.68) aukas N. Pr. Marijos 
Panos Cambridge Lietuvių Mote
rų Draug. "Lietuvos našlaičiams 
apturėjau ir gavęs pinigus ati
duosiu našaličių prieglaudai.

Išreikšdamas aukotojams 
tamstai nuo širdžiai aiču, lieku

Su pagarba, 
t Žem. Vysk.

Pr. Karevičius.

Taip-gi apturėjau iš tamstos- 
per Liet. Prek. Bendr. Čekį 3530 
auks.

1960 auks. Viekšnelių bažn. 
N. N. -auka ir 1570 auks. Mal
do Apaštalystės našlaičiams.

Dėkingas aukotojams 
t Vysk.Pr. Karevičius.

Šv. Jurgio bažnyčia aukas iš 
Cambridge rirgi priėmė. Gavęs 
laišką gerb. kun. Pr. Juškaitis iš 
Šiaulių nuo kun. J. Lapio per
skaitė nekuriose susirinkimuose. 
Tuoj rodos geros valios žmogus 
kurs paaukavo apie $20 ir kun. 
Pr. Juškaitis pridėjo savo pen
kinę ir pasiuntė kun. J. Lapiui 
885 auks Pinigus jau priėmė. 
Štai laiškas pranešantis. 
Gerbiamas Kunige 1

Širdingai dėkavoju už atsiųs
tas aukas 885 auks. Tegu Die- 
yas jums užmoka, o mes iš savo 
pusės pasistengsime atsidėkavoti 
maldomis. Šį rudenį jau bus 
atlaikytos pamaldos už aukotojus. 
neJeigu tamsta galėtumėte ir jei
gu neapsunkinčiau, tai aš atsiųs
čiau “Lapą” rinkimui aukų dėl 
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios. 
Tą lapą galėtumei paduoti ištiki
mam žmogui, kurs galėtu parink
ti aukas tarp katalikų visų tautų. 
Jeigu sutiktumėt, tai meldžiu 
man pranešti.

Dėkingas

PRAKALBOS.
Rengia Lietuvių Ūkėsų dr- 

ja 19 d. rugsėjo, Lietuvių salė
je, kamp. E ir Silver St. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymūs kalbėtojai iš 
Naujosios Anglijos. Bus aiš
kinama kaip nepilietis tur 
skriaudą šioje šą^yje ir bus aiš
kinama kaip moterys ingyjo 
lygias teises. Tarpais bus pa- 
marginimų: dainij ir deklama
cijų. Tai-gi kviečiami Bosto
niečiai ir apielinkių lietuviai 
atsilankyti į šias prakalbas, o 
išgirsite daug naujų dalykų. 
Bus prirašomi nauji nariai.. 
Mes, Rengimo Komisija, užtik
riname, kad visi atsilankiusie
ji bus pilnai patenkinti.

Visus kviečiame atsilankyti. 
Rengimo Komisija.

CAMBRIDGE, MASS.

Liet. Vyčią Dramatiškas skyrius.
L. Vyčią 18 kp. turėjo ekstra 

susirinkimą rugpj. 31 d. bažnyti
nėj svetainėj. Atsilankė beveik 
visi vyčiai ir vytės. Pirminin
kas /J. Naujalis atidarė susirinki
mą. Prisirašė apie 20 narią mer
giną ir vaikiną. Po tam išrinko 
į valdybą O. Šimbolaitę, J. Naują
jį, P. Rūdaitę, St. Luinį, V. 
Širką ir du režisierius A. Šliužiute 
ir St Paura. Praeitais metais

L. D. S. 1-MOS KUOPOS

PIKNIKAS

‘ Siukčiamk Pinigus Lutuvon: X 
! ■ doleriais arba auksinais pagal k 

] dienos kursą. j [

Parduodame Laivakortes^ i 
i l 

Išrūpiname leidimus amerikie- J i 
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- .' 
merikon. Tą padarome vietiniams i ! 
ir kitų miestų lietuviams be at- J | 
važiavimo Bostonan. I'

Persiunčiame amerikiečių dova- f!‘ ....... nn n

Kun. J. Lapis. 
Administratorius Šiulių Šv. Jur- 

gios Bažnyčios.
Jjithųania, Šiauliai. --""

Kauno red.,
12 VHI 1920 m.

D. L K Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

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

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičius,

147 W. 6-th St, Sę, Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

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

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

274 C St, So- Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio £čią valandų po pietų po num. 193 
Hanover Sft, Boston, Mass.

Paieškau Antano, Jono ir Veroni
kos Adomavičių. Paeina iš Tauragės 
apskričio, Kvedainos parapijos, Padva- 
rininkų kaimo. Turiu svarbų reikalų. 
Gavau laiškų nuo Tamstų brolio. Ma
lonėkite patys arba kas kitas apie juos 
pranešti šiuo adresu:

SIMONAS PUIGIS,
117 So. Mulberry St, Easton, Pa.

Ieškau Jurgio Matuko, Roblių sod., 
Rokiškio apskr. Jo sesuo atsišaukė iš 
Latvijos. Taip-gi prašau kad ir dau
giau Roblių atsišauktų ant šio antra
šo:

JUOZAS ŠŪKIS,
259 Berlin St, Rochester, N. Y.

SEYMOUR
ĮJETUVI8u

i1 -
; į Gydytojas ir Chirurgas. ; > 
j i Gydo aštria* ir chroniškas Ilgu j [ 

vyrų, moterų ir valkų. • Į 
’ Egzaminuoja kraują, spjaudalus, {

1
i

PAIEŠKOJIMAI IR9

NEDĖLIOJĘ, 
DIENĄ RUGSĖJO, 1920 
BUGBY PARK

• Mattapan, Mass.
Pradžia 1 vai. po pietų. 

Šis piknikas bus svarbus ir į- 
domus paminėjimui 5 metų su
kaktuvių.

Bus įvairi programa: žaislų, 
dainų ir kitokių margumynų. 
Tad kviečiame vietos ir apylin
kių lietuvius ir lietuvaites atei
ti, o užtikrinam, kad būsite 
užganėdinti.

Rengimo Komisija.

Keturių lapelių laiškams popiera 
su paveikslėliais ir eilėmis: O tu 
sakai sakalėli, Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli, Apgailesta
vimas Lietuvos, Pas pačių ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams po- 
pierogf rankios tiktais $L0O. Siųsk 
money orderį: Royal Sales Co., Dept 
11, Bos 59, Sta. O, New York City.

J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Engineers Building 
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2063 ir Centrai 1690 
Vakarais ofisas: 

6127 St. Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046

nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį "PREKYBA”
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

K ............ . .......................................... ■ II '■ 1 ■

Ieškau savo draugės ONOS ALI- 
JAUSKAITfiS. Ji pirmiau gyve
no Chicagoje po Nr. 670 W. 18-th 
St. (North Side), o dabar nežinau 
kur. Jei kas ją žino arba ji pati 
prašoma atsišaukti per A. B. Mū
ras, 244 W. Broadway, Boston 27, 
Mass arba tiesiai mano antrašu: 
Ona Arlauskaitė, Taurupio sodž., 
Airiogalos pasta ir valsčius, Kė
dainių apskr. LITHUANIA.

Ieškau giminių,. kaimynų, draugų, 
draugių, pažįstamų Amerike. Atsi
liepkite, broliai ir seserys, kas tik ma
ne pažįsta ar žino. Tarnavau Lietu
vos armijoj savanoriu. Buvau sunkiai 
sužeistas. Dabar paliuosuotas. Adre
sas : Mikolas Pauliukas, Karsokiškio 
m., Pinavos vai. Panevėžio p. LITHU
ANIA.

šlapumų ir tt savo labo
ratorijoj.

Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems.

Adresas:
369 B’way, So. Boston, Masa.

(KAMBARIO No. 1) 
(LDS. Name. Kamp. B ir B’vvay) 
VALANDOS:

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

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

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

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

' RANDASI
Keletas laiškų delei fotografo, kuris 
garsinosi reikalaudamas darbininko 
arba partnerio. Lai atsišaukia į “Dar
bininką” su savo antrašu.

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.

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.

NETIKĖTĄ BET" LABAI REI
KALINGA PAGELBA.

Apie metai su virš laiko afgal 
Bostone mirė žmogelis Jonas Ja
nušauskas. Prieš mirtį pasisau
kė kunigo. Tada buvo kuU Pf. 
Juškaitis So. Bostone ir Cambrid
ge. Jis nuvyko prie ligonio. 
Ligonis jau buvo labai silpnas, 
bet dar proto nebuvo nustojęs. 
Su pagelba kun. Pr. Juškaičio su
sitaikė su Dievą, o pagliaus ir 
su žmonėmis ir savo turtą sutvar
kė. Kas nuo palaidojimo esą 
atliks pasiųskite Lietuvon mano 
sūnui. Pinigus buvo pavedęs 
kun. Pr. Juškaičio globon. Jis 
atmokėjęs visus iškaščius ir sko
lą S. Morkoniui $100, kurią sakė 
buvp jam kaltas, likusius pasiun
tė Lietuvon 5.136 auksiną.

IŠ Iaetuvos nabašninko sūnus 
Jonas Jankauskas, Išdegelią kai
mo Klebiškią valsčiaus, Veiveriu 
Paštos, štai kaip rašo apie gautus 
pinigus.

Veiveriai, 19-VII 1920.

Gerbiamas Dv. Tėveli T
• Apturėjau jūsą laišką 25 VI 
9. Pinigus 5136 auks. priė

miau 28 VI 1920.
gai dėkoju už pinigus 
tėveliui. • \
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NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklip St., 
Norwood, Mass.

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

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

58 Heaton Avė., 
Norvvdod, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas,
187 Ames St.,

Montello, Mass.
Kasos Globėjos — 

Z. Žukauskaitė, 
J. Kriviutė,

RIEBUS, RAUDONAS ' 
KRAUJAS

reiškia sveikatą. Nuga Tone yra ste
bėtina gyduolė delei dirbimo riebaus, 
raudono kraujo, stiprių, tvirtų nervų

, ir sveikų vyrų ir moterų. Per 30 me- 
; tų tūkstančiai žmonių naudojo jį su 

pasisekimu. Padirbtas iš aštuonių gy- 
; duolių kurios veikia ant įvairių kūno 
>5 dalių. Nuga-Tone gerina apetitą, ma

limą ir skilvio veiklumą, kunui svaru
mą, taip-pat priduodamas naugyvybą 
ir energiją. Tamstos veidai bus spal
vuoti ir kūnas bus stiprus. Iškirpk šį 
paskelbimą, nunešk į vaistinyčią, ir 
gauk butelį Nuga-Tone, vartok keletą 
dienų ir jei Tamstos nebusite užganė
dinti, grąžinkite nesunaudotų dalį bu
teliuko vaistininkui ir jisai Tamstoms 
sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get Nuga- 
Tone Irom your jobber or from 
National Laboratory, 537 So. Deaf- 
born St., Chicago, UI. Absolutely 
guaranteed. Retail price $1.00.

MUZIKOS MOKYKLA
D. L. K Vytauto Beno ir Orkestros 

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

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

SCENOJE PENKIŲ AKTŲ 
ISTORIŠKAS IR TRAGIŠKAS VEIKALAS.

Rengia L. Vyčią 10-ta kuopa

Nedelioje,

Rugs.-Sept. 19,1920.
BROOKSIDE PARK SVETAINĖJ 

kmOLt MAĖŠ.
Prasidės 7-tą vai. vakare.

Perstatys tą veikalą gabiausi artistai iš
L. Vyčių 26 kp., Worcester, Mass.

Pasiremdami ant paties veikalo populeriš- 
kumo ir atsižvelgdami į lošėjus, kurie yra pa
garsėję visoje N. Anglijoje, drąsiai galime tvir
tinti, kad šis istoriškas veikalas bus atliktas 
šauniai.

* Tad kviečiame gerbiamąją vietos ir apie- 
linkės lietuvių visuomenę pasinaudoti šia pui
kia proga. Visi, kas tik galime paeiti—eikime 
NEDALIOJ, RUGS&TO >19, viršminėton sa
liai pamatyti istorišką veikalą “KEISTUTIS” 
ir pasigrožėti aktorių gabumais. >

Visi privalėtų eiti dar ir dėl to, kad šio/ 
vakaro pelnas skiriamas NAUJAI BAŽNY
ČIAI.

Ieškau brolių Juozo ir Jurgio Bu- 
raičių, švogerio Juozo Stelnonio, ir vi
sų kaimynų ir pažįstamų prašau atsi
liepti. Esu Lietuvos armijos kareivis. 
Adresas: Motiejus Buraitis, 1 p. D. L. > 
K. Gedimino p. 3 kulkosvaidžių ' kp. 
LITHUANIA.

Phone - Kensington 5316 
9R. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė.,

Philadelphia, Pa.

Ieškau tetos Juzės Stanaičiutės. 
Prašau atsiliepti ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Lai žinantieji apie Juzę Sta- 
naičiutg man praneša. Adresas: Pet
ras Stanavičius, 1-mas D. L. K. Gedi
mino p. mokomos komandos. LITH
UANIA.

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

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dviejų sūnų Jono Radomskio kuris 10 
metų kaip Amerike. Prieš karų gyve
no Scranton, Pa., turi 30 metų. Ant
ras sūnūs Antanas Radomskis 8 me
tai kaip gyvena Amerikoj. Prieš ka
rų gyveno Spring Valley’je turintis 28 
metus. Taip-gi paieškau dukters, po 
vyru Marijona Jonaitienė; 14 metų 
kaip Amerike ir 14 m. kaip apsivedus. 
Prieš karų gyveno Spring Valley’je. 
Nežinau ar gyvi, nes jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsišaukti ar kas ki
tas žinantis apie juos praneškite. Aš 
esu senatvėje ir labai suvargus nuo 
karo. Ona Radomskienė, Suvalkų rč- 
dybos, Marijampolės apskričio, Liud
vinavo valščiaus, Barsukų pasodo. 
LITHUANIA.

Paieškau savo brolio Jono Mureikos. 
Prieš šešis metus gyveno Amerikoje 
mieste Wilkes-Barre, Pa. Kas žino 
kur jis dabar gyvena, maloniai pra
šau pranešti šiuo adresu: Antanas 
Mureika, Bardų sodž.. Barzdų valšč., 
šakių apskričio. LITHUANIA.

F. J. KALINAUSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broaitsay, 80. Boston, Mass.

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

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

DR. F. MATULAITIS
visokias ligas Piskiria akksisu

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

Worcester, Mass. 
asasaasaaaBpii&sai

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

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

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

Ieškau dėdės Kazimiero Savicko, 
paeinančio iš Krinčino vai.. Skėtelių 
kaimo. Seniaus gyveno Brooklyne. 
Aš jam rašiau kelis laiškus, bet nuo 
jo negavau nei kokios žinios. Pusant
rų metų tarnavau Lietuvos kariuome
nėj savanoriu. Dabar gavau paliuosa- 
vimų. Esu 25 metų amžiaus. Norė
čiau susirašinėti ir susipažinti su bry
liais amerikiečiais lietuviais ir lietu
vaitėmis, ypač norinčiais pasidarbuoti 
dėl visuomenės gerovės ir Lietuvos 
laisvės. Jeigu rastųsi kas sušelptų pi- 
nigiškai, tai norėčiau atvažiuoti į A- 
merikų pasidarbuoti ir įsigyti daugiau 
žinių, kad paskiau sugrįžęs į Lietuvų 
galėčiau daugiaus prisidėti prie Lietu
vos kultūros pakėlimo. Antrašas: 
Antanas Sikarauskas, Noreikiai, Šiau
lių vai.'ir apskričio. LITHUANIA.

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

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

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kvietkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laiką Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur.< Norbntas Ameri
koje turi tėvą, motiną, dti'broliu—Pet
rą ir Longinų ir sesę Liudvisę.- Turiu 
svarbų reikalą apie jos sūnų Antaną, 
kuris dabar esąs Vokietijoje ir už sa
vaitės žada pribūti Amerikon. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, lai prane
ša kogreičiausia man:

JONAS BUTŽNAS
242 West Broadway, So. Boston. Mass.

Paieškau Juozaptnos Gecevičiutės; 
paeina iš Telšių apskričio, Rietavo pa
rapijos, Mernaitų kaimo. Ji pirmiaus 
gyveno Montello, Mass., dabar nežinau 
kur. Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
Teklės Gečevičienės. Meldžiu pati ar 
kas kitas apie ją pranešti šiuo adre- 
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MARIJONA GEČIENĖ, 
lllSOj-Mnlberr^Stj^^East^JPaį
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•v. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Fr’ONnnus —- Motiejus žloba,

539 E. 7-th St, So. Beoton, Mass.
— Jonas Galinis,

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
tre<3ą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Bostop. Mass.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijoj Valdybos Adresai 

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

Vio-Pnurnmncaa — J. Kavonunaz, • 
• GoK St, 80. Boston, Mass.

PaoraKOtų -*- J. Andriliunas,
. 30*% Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fin. RašrnnmtAS — Slm. Alikonis, 
140 Bowen St, So. Boston, Maa^ 

Kasimus — S. Gižius, 
877 Broadvray, 80. Bo*-*on, Mass.

Maršalka — F. Lukoševičius, 
406 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
klekvfeno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-toe 
gatves, 80. Bestame, Man.

Marcelė Bastytė Buižlų kaimo, 
Plokščių valsčiaus, šakių apskr., pra
šo atsiliepti broliį Jurgį Bastį, gyvenu
sį pirmiaus: Simer Street, Nr. 54, 
Montreal, A Kanada. Jeigu kas ži
no kur jis yra prašomas širdingai pra
nešti.

Ieškau brolio Benio Kerpto. Teat- 
sišaukia pats arba terašo, kas jį žino. 
Adresas: Jonas Kerpis, 8 p. L. K. Vai
doto p. Nr. 2 bataliono, 2 kulkosvai
džių komandos. LITHUANIA.

■- •
Ieškau dėdės Leopoldo Briedžio-Brie- 

dulevičiaus sunaus Leono, kilusio iš 
Pakiršlnių kaimo, Smilgių valšč., Pa
nevėžio apskr. Amerikoje gyvena a- 
pie 25-30 metų. Prieš karų gyveno 
New Yorke, kur turėjo savo namus ir 
vaistų dirbtuvę. Butų labai malonu, 
kad dėdė atrašytų. Gavęs jums sku
biai atrašysiu ir pranešiu daug svar
bių naujienų. Taipogi, kas apie jį ži
no malonėkite pranešti. Kaunas, Mic
kevičiaus g-vč Nr. 84, 2-oji karo Ligo
nini, Ūkio vedėjui k. v. Brieduliui 
Pranui. LITHUANIA.
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DR. JOHN MacDONKELL, M. D.

Galima susiiaUsti ir Utiuviiskai 
Ofise valandos:

Ryt lis iki 9 vaL 
Po pietų 1 iki 8 
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkiiis

Laikęs ofisų: 224 E gatv. ' 
Persikėlė I

556 Broadvay, South Boston.
i VALANDOS:

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

L. VYČIŲ 10 KUOPA, 
ATHOL, MASS.

Vakarais, Ketverge, nuo f iki 9 P. M.
NedeKemisiH4j>ouUta. •

Ben Phone DicktaMO 3895 M-

Dr. Ignotas Stankus
12tOS.BroadSuPWaM|*ia,P*.

Lietuvi* Daktares, ir Chirurgas.
Ofiso Valandai

Nu* 9 rito iki 5 p* pietai

Dėl Sergančiu Žmonių
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokių vaistų? Jei nusi

bodo, ateikite aš išegzaminnoeiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jumss 
padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau
džių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir moterų. Jiems tas 
gali pagelbėti, nes aš yp.itiškai išegzaminuoju jus kiekvienų sykį. Aš 
vartojo santipiškus elėktrikos ir medicinos į tąsus, gydyme kraujo, odos 
ir kroniškų ligų. Kada reikalinga Išegzaminuoju kraujų, seiles ir vidu
rius. Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
j aprašoma visokias valstlškas žoles.' 
Į šaknis, žiedus ir tt., nuo kokių ligų ir 

kaip vartojama. Su lotyniškais užvar-1 
dyjimais .taip kad koinas galt jas gan- i 
tl bile aptfekoje. Apart to, yra daugy
bė gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei-

M. žukatfis,
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Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite
! kitu prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną li- 

i! gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. 
1 , Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku-
i; sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skaus- 
1! mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė

je, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk! 
Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš sutelksiu patarimus dykai. 

Tamsta sutaupyki laikų, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto
jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti 
pervžlu. Egzaminavimas dykai! < x

DAKTARAS MORDNEY
220 Tremont St.,

NEDCLTOMTS IR ŠVENTžMISj , _ _ . MaS3'
Nuo 10 vai. ryte iki 2 V. p. p. Pneš Majestic Teatre.




