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VALSTIJŲ VALDŽIAI DELEI LENKŲ
UŽPUOLIMO.

✓

(Lietuvos Atstovybės Amerikoje Pranešimas.)

Rugsėjo 3 dieną Valstybės 
Departmentui tapo įteikta že
miaus paduodamoji nota, kuri 
buvo per Londoną, išsiųsta ir 
gauta vakare Rugsėjo 2 dieną:

Jo Malonybei 
Valstybės Sekretoriui 
Bainbridge Colby, 
TVashingtone.

Gerbiamasai:
Šiuomi turiu garbės įteikti 

Tamistai apturėtą Rugsėjo 2 
dieną, 1920 m., nuo Lietuvos 
Valdžios notą:

“Kuomet lenkai savo kontr- 
ofensivoj prieš rusus pradėjo 
grumties į šiaurę, Lietuvos 
Valdžia, rugpjūčio 27 dieną, 
pasiuntusi yra Varšavon tam 
tikrą notą. Šioj notoj buvo 
siūloma sudaryti laikinoji de
markacijos linija tarp Lenką 
ir Lietuvią kariuomenės, kad 
išvengus by kokio susikirtimo 
tarp šią kafrumenė. Be to tuo 
pačiu laiku Kaunan buvo at
vykusi Lenką delegacija tuo 
tikslu, kad aptarus įvairius 
kariškus klausymus ir kad nu
stačius pirmą-pirmiausia de
markacijos liniją. Lietuvos 
Valdžia pasitikėjo gerais Len
ką Valdžios norais, ypač kuo
met ši atkartotinai skelbė sa
vo pareiškimą, jog Lenkija vi
sados yra geidžiusi surasti 
draugišką išrišimą visą klausi
mą, kurie tik Lenkijos ir Lie
tuvos liečiasi. Girdi, jeigu ir 
būtą net pertraukti betarpūs 
susinešimai, tai Lenkija pasi
ryžusi yra visus galimus gin
čus užbaigti visokiais kitais 
būdais, kurie yra vartotini 
tarp kultūrinią tautą, bet ne
norinti griebfies ginklo. Tokia 
deklaraeija buvo Lenką pa
reikšta rugpjūčio 23 dieną Ry
gos Konferencijoj.

Tečiau Lenkai, nepaisyda
mi šio pareiškimo ir neatsaky
dami ant mūsą notos iš Rug-

pjūčio 27 dienos ir net nelauk
dami užbaigos pradėtą derybų 
Kaune, slaptai sukoncentravo 
palei Augustavą savo didesnę 
kariuomenę ir Rugpjūčio 30 
dieną visai netikėtai užpuola 
ant Lietuvos nedidelio būrio 
daug didesnėmis pajėgomis. 
Lietuviai, nesitikėję taip 
džiai juos viršyjančią pajėgą, 
buvo priversti trauktis Kalva
rijos link panešdami nuosto
lius užmuštaisiais ir sužeistai
siais.

Aukščiau privedamieji atsi
tikimai aiškiai parodo, jog 
Lenką Valdžia, skelbdama 
savo draugišką ir taiki? prie 
Lietuvos atsinešimą, yra pasi
ryžusi užimti Lietuvos terito
riją ginkluota pajėga. Tokiu 
tat būdu išeina, jog Lietuvai 
nepasilieka nieko daugiau, 
kaip tik girifis visokiais gali
mais būdais, kad užstojus ke
lį naujam Lenkų įsiveržimui į 
jos teritoriją. Kraujo pralieji
mas galėtą būti sustabdytas, 
jeigu lenkai tiktą laukti iki 
bus nustatyta laikinoji sutin
kant su Lietuvos Valdžia de
markacijos linija’’’.

Suteikdamas Jums šią savo 
valdžios notą, naudojausi pro
ga išreikšti mūsą valdžios pa
tenkinimą delei priimto Su
vienytą Valstiją Valdžios nu
sistatymo, būtent kad Lenki
ja neišeitą iš savo etnografi- 
nią rubežią, ir kad tuomi bū
tą sulaikyta bereikalingas 
kraujo praliejimas ir drauge 
pasitikiu, jog Suvienytą Val
stiją Valdžia išras galimu su
rasti priemonią, idant jos nu
sistatymas būtą pravestas ir 
nebūtą paniekintas delei by 
kokią pramanytą strategijos 
žvilgsniais reikalą.

Užtikrindamas pagarbos 
ženklus, lieku ir tt.,

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

RESPUBLIKOS PRIPAŽINMO.
(Lietuvos Atstovybės Amerikoje Pranešimas.)

Balandžio 3 dieną š. m. Vai- tikrintos Lietuvai etnografi- 
stybės Sekretorius B. Colby, y- nius Lietuvos rubežius pasieny 
ra ypatiškai prie pasimatymo su Rusija ir palikusios aptar- 
pareiškęs, jog Lietuva greitu ti savo sienos rubežius su Len- 
laiku susilauksianti nuo Su
vienyti? Valstiją to, ko ji rei
kalaujanti, būtent Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybės 
pripažinimo.

Po šią pažadą Lietuvos At
stovybė yra - įteikusi keletą 
raštą, kuriuose buvo priduo
damos įvairios žinios apie Lie
tuvos Valstybės kuriamąjį 
darbą ir prašoma veikiau iš
pildyti pažadus. Tečiau pra
sidėjo rinkimą kompanija, pa
aiškėjo, kad gal Amerikos lie
tuviai, kaipo piliečiai, ne tiek 
daug gali savo balsais nusver
ti, negu kitos tautos ir Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo klausimas tapo ne tik ati
dėtas į sali, bet spaudoje pra
dėjo aiškėti Amerikos valdžios 
nusistatymas, jog ir apskri
tai Lietuvos pripažinimas kaip 
ir nesutinkąs su bendru Ame
rikos Valdžios nusistatymu 
Tink-iplačiosios Rusijos ateities. 
Tuomet Lietuvos Atstovybė, 
.pasiremdama tomis neoficiali- 
nėmis žiniomig, rugpjūčio 9 
dieną yra įteikusi Valstybės 
Sekretoriui šiokio dūrinio raš
tą:

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 
grand Pieną.

Sheffield Condensed Milk Co., Ine. 
A. H. MORSE & CO., Agente 
9 India St., Boston
Tėmykite šį ženklą^3

kija, Latvija ir Vokietija.
Iš pradžios apgaulingos bol

ševiką pajėgos nenorėjo prisi
laikyti Lietuvoje taikos sąly
gą. Užėmę Vilnią ir kitus 
miestus, bolševikai pradėjo 
tverti ant vietos savo civilę 
valdžią, steigti savo revoliuci- 
nierių teismus, uždarė visus 
einamus Lietuvią laikraščius, 
suareštavo ir sukišę į kalėjimą 
įžymius veikėjus, užkrovė ant 
gyventoją nepakeliamas rekvi
zicijas ir pradėjo grobti ir kan
kinti . Lietuvos gyventojus. 
Prieš tokį biaurą taikos laužy
mą ir Lietuvos neutralumo ne
gerbimą, 
Lietuvos 
kuomet 
užgrobti 
vagonus ir kitą medžiagą tarp 
Lietuvos ir bolševiką kariuo
menės ištiko susikirtimas, de
lei kurio buvo auką iš abieją 
pusią ir jau rodėsi;-^kad tarp 
Lietuvos ir bolševiką ištiks 
naujas karas, nei veizdint į tat, 
kad taika vos tik neseniai tapo 
su jais padaryta. Liepos 20 
dieną Lietuvos Valdžia yra pa
siuntusi Sovietą Valdžiai ulti- 
matyvę notą, reikalaudama 
kad visi neteisėti bolševiką 
darbai apsistotą ir kad patsai 
Vilnius būti? atiduotas valdyti 
Lietuvos civiliai valdžiai. At
sakydama į šią notą, Rusą Ta
rybą Valdžia pareiškė, jog ji 
norinti išvengti by kokią nesu
tikimą su Lietuvos valdžia ir 
pasiūlė sudaryti bendrą komi
siją taikos sąlygoms pildyti. 
Tasai pasiūlymas buvo priim
tas ir šiandien aš gavau nuo 
savo Valdžios žinoti, jog Rusi
ja tinkanti pilnai evakuoti 
Lietuvos teritoriją. Taippat 
nuo Valdžios gavau žinią, jog 
rugpjūčio' 6 dieną Lietuvos 
Steigiamasis Seimas yra rati
fikavęs taikos sąlygas.

Kaip Amerikos Suvienytą 
Valstiją Valdžia žiūrės į tą pa
darytąją taiką, tai klausimas 
didelės žinoma svarbos delei 
Lietuvos. Gerbiamas Valsty
bės Sekretorius be abejo turės 
pripažinti, jog aš neturiu ofi
cialią žinią ne tik šiuo klausi
mu, bet ir apskritai, kaip Val
stybės Departamentas veizdi į 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą ir todėl aš priver
stas esmu skaitytis su žinio
mis, kurios patenka spaudon. 
Iš to šaltinio aš gaunu patirti, 
jog Suvienytą Valstiją Val
džia neranda galimu pripažin
ti nė vienos naujos valstybės, 
kurios išdygusios yra ant teri
torijos kuri prieš karą prigu
lėjo Rusijai, išskyrus Lenkiją 
ir Suomiją, ir kad tos visos 
valstybės, kurios šiandien de 
facto gyvuoja, kaipo neprigul- 
mingos, privalo pasilikti po' 
Rusijos priežiūra ir kad jos 
privalo liktis kaip ir po Rusą 
tautos globa, po globa tos Ru- 

Įsą liaudies, kuriai panorėjus 
tos teritorijos tur būt grąžin

ėtos. Jeigu būtą toksai nusi- 
publika, o šios sąlygos yra už-1 statymas, kaip iš spaudos ma-

griežtai protestavo 
valdžia. Pagaliau, 

bolševikai pamėgino 
lietuvią garvežius,

Valstybės Sekretoriui 
Bainbridge Colbv, 
Washingtene, D. C.

Gerbiamas Tamista:
Paskutiniu laiku aš turėjau 

garbės įteikti Tamistai keletą 
pranešimą apie ypatingus Lie
tuvos Respublikos gyvenime į- 
vykius, kurie rods aiškiai rei
kalauja kokios nors atmainos 
santykiuose tarp Lietuvos ir 
Amerikos4r į kuriuos ir dabar 
aš turiu garbės kreipti Tamis- 
tos domę. Lietuvos Steigia
masis Seimas yra priėmęs tam 
tikrą savo Konstituciją ir pa
statęs sav0 valdžią sutinkant 
su pilnai teisėtu pačios Lietu
vos liaudies noru.

Lenką Valstybė, kaip tik 
gavo smūgią nuo Rusą Tary
bą, pripažino pagaliau svar
bumą turėti draugiškus ryšius 
su Lietuva, ir formaliai pripa
žino Lietuvos nepriklausomy
bę. Pati-gi Lietuva nieko kito 
nenori, kaip tik ramiai ir san
taikoj gyventi su šavo kai
mynais. Jeigu Lietuvos san- 
tikiai su Lenkija buvo neganė
tinai geri, tai tame buvo jos
pačios (Lenkijos) kaltė ir visą 
tą valstybią, kurios palaikiu
sios yra jos norą užimti Lietu
vos teritoriją ir kurios neno
rėjo sutikti, jog Lietuva tur tą 
pačią teisę būti nepriklauso
ma, kaip ir Lenkija. Vilnius, 
ta Lietuvos sostinė, kurią bu
vo Lenkai užėmę, šiandiė'n 

Į jau yra Lietuvos rankose ir de
lei tos priežasties galima lauk
ti pagerėjimo santikią tarp 
abieją valstybią. Pritariant 

[Didžiosios Britanijos valsty
bei ir su žinia kitą Santarvės 
Valstybią, Lietuva yra pada
riusi ir pasirašiusi ant taikos 
sąlygą su Rusą Tarybą Res-

tyti, tai .Amerikos Valdžia ne
galinti skaityti padarytosios 
Lietuvos taikos su Rusą Tary
bų Valdžia (kaip lygiai ir su- 
tarčią, kurios buvo padarytos 
.su Rusija arba kurios bus, pa- 
draytos su Latvija ar Suomi
ja) teisėta ir priverstina, bet 
žiūri į ją, kaipo į tokią, kuri 
gali būti atmesta ateityje, jei
gu tik Rusijos liaudis panorė
tą kuomet nors atsiimti atgal 
užimtąsias šią valstybią teri
torijas. x

Tegul bus leista man tikėti, 
jog Valstybės Departamento 
nusistatymas neatatinka tam, 
kaip kursai iš spaudos mato
mas. Jeigu yra tiesa, jog bol
ševiką negalima išgriauti su 
karinia pajėga, kaip tai paaiš
kėjo iš Lenkijos sutriuškini
mo, tai argi nebūtą tinka
miausia išeitiš, jeigu visos val
stybės, kurios yra prieš bolše
vikus, pripažintą jog Rusijos 
pasienių valstybės tur teisę da
ryti sutartis su bolševikais ir 
jog tos sutartys privalo būti 
apsaugojamos ir visą kitą val
stybią? Lietuva trokšta gy
venti santaikoj su visais savo 
kaimynais, o ypatingai su di
dele ir galinga Rusija, neatsi
žiūrėdama į tat, kokia jos yra 
Valdymo forma. Lietuva tu
rėjo daryti santaiką su Rusą 
Tarybomis arba stodama su 
jomis karan, padidinti bolše
viką pajėgas sutinkant su ta 
nuomone, kuri šiandien rodė 
karą prieš bolševizmą jis įgau
na tik didesnės stiprybės. O 
jeigu-gi padarytoji su Rusą 
Tarybomis Lietuvos faika ne
būtą kitą valstybią gerbiama, 
jeigu tai yra tik tarsi keksai 
popiergalis ir jeigu Lietuva tu
rėtą būti vėl atgal gTąžinama 
prie Ruisjos liaudies, tai visa 
ateitis išrodytų perdaug, jau 
chaotiška. Sakoma, jog Ame
rikoj yra apie milijoną gyven
toją, kurįe paeina iš Lietuvos. 
Gal apie pusę iš ją yra Ame
rikos piliečių. Apie penkias
dešimtis pūkštančią jaunuome
nės iš ją dalyvavo Amerikos 
armijoj laike paskutinio karo. 
Jie visi šventai tikėjo Ameri
kos Valdžius pranešimams, jog 
jie yra siunčiami kariauti, kad 
pravedus pasaulyje principus 
tautą apsisprendimo teisės, 
kad apsaugojus šventenybę į- 
vykusią sutarčią ir kad apgi- 

didesniąją užgrobimus. Su-1 
prantama, jog jie visados bu
vo ir šiandien yra giliai užin- 
teresuoti Lietuvos likimu. Jie 
visados yrą laukę ir šiandien 
nuoširdžiai laukia kokią nors 
ženklą, kad pagaliaus ir ko
kios moralės paspirties iš pu
sės Suvienytą Valstiją Val
džios delei Lietuvos nepriklau
somybės. Pati Lietuvos Val
džia, žinodama, kaip meilin
gai Amerikos politika visados 
atsinešdavo prie naująją res
publiką, nepameta vilties, jog 
Amerikos Valdžia snras ko
kius nors kelius, kad viešai 

Aparei skus savo atsinešimą 
prie Lietuvos. Bet iki šiol vie
natiniu viešu ‘Amerikos Val
džios dokumentu, kursai paro
do jos- nusistatymą, buvo kaip 
ir atsakymas pripažinti Lietu
vą, kursai buvo išreikštas laiš- 
cuose prie Lietuvią Tautos 
Tarybą, kurie praėjusią žie- 
mą buvo paskelbti ir kurie y-
(P&baiga ant 3-čio pusi. 2 špaltoj)

Lietuvos Reikalai.
DAVĖ GINKLŲ.

Paryžiaus laikraštis “Midi” 
rašo: “Lietuva gausiai aprū
pinta karine medžiaga ir amu
nicija visokios rūšies. Tą su
teikė Lietuvai ir kitoms Bal
tiškoms- valstybėms Anglija 
dėlto, kad išrodė, kad joms 
reikės gintis prieš rusus”.

LIETUVOS KLAUSI
MAS SVARBIAU

SIAS.
. V a r š a v a , rugsėjo 8. — 

Lietuvos klausimas patapo 
svarbiausiu ir jis užtęs taikos 
derybas, kurios bus vestos Ry
goj su rusais. Sapieha, Lenki
jos užsienio reikalą ministeris 
paskelbė, kad taika, kuri ne- 
inima lietuvią negalima. To
kia padėtis įvyko dėlto, kad 
lietuviai be karo paskelbimo 
išstatė prieš lenkus 30.000 ka- 
reivią.

GRŪMOJA LIE
TUVAI.

L o n d o n, rūgs. 6. — Len
ki? vyriausybė pasiuntė Lietu
vai notą, kuri tonu panėši į 
ultimatumą. Tokią žinią ga
vo London Times iš Varšuvos 
šiandie. Notoj sakoma, kad 
jei. Lietuva nesustabdys savo 
kariuomenės varymąsi pietą 
'link, tai Lenkija rokuos, kad 
karo stovis yra tarp tą dvie
ją valstybią. Pilnas dalyko iš
dėstymas pasiąstas Tautą Ly
gai.

Pranešama, kad lietuviai 
jau užėmė Augustavą.

■

KAIPIR UŽBAIGĖ.
Paryžius, rūgs. 6. — 

Sulyg čia skelbiamą oficialią 
žinią kariniai veikimai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos kaipir 
užbaigti. Taikos derybos tuoj 
prasidės Marijampolėj, 
tuvos vyriausybė pasiūlė 
riampolę deryboms vesti.

Lie- 
Ma-

Pu-B e r 1 i n, rūgs. 6. 
siau-oficialiai skelbiama, kad 
Lietuvos užsienio reikalą mi
nisteris per Berlino atstovybę 
pasiuntė Lenkijos užsienio rei
kalą ministeriiu atsakymą, 
kad Lietuva neatšauks savo 
kariuomenės iki lenką nuskir- 

nus mažąją tautą teises prieš j tos vietos.

UŽATAKAVO 
LENKUS.

V a r š a v a, rūgs. 4. — 
Lietuvią kariuomenė užpuolė 
lenkus su kulkosvaidžiais ir 
artilerija Seinų apygardoj. Už
puolimas nebuvęs išprovokuo
tas, o lietuviai gavę įsakymą 
užimti Augustavą. Lenką de
legacija vedusi derybas Kau
ne dėl nustatymo demarkacijos 
linijos apleido Kauną.x

ATSIĖMĖ SEINUS. .
Paryčius, rūgs. 5. — 

Užsienio reikalą ministerija 
paskelbė, kad lietuviai atsiė
mė Seinus.

KADA BUVO UŽĖMĘ 
SEINUS.

Paryžius, rūgs. 2. — 
Užsienio reikalą ministeris pa
skelbė, khd lenkai užėmė Sei
nus iš strateginio 'atžvilgio. 
Dėl tos pat priežasties lenkai 
eina pirmyn už Suvaiką.

\ ) - •

KELSIS Į VILNIŲ.
Gautomis Berline žiniomis 

Lietuvos vyriausybė netru
kus kelsis į Vilnią.

ANGLIJOS TANKAI 
LIETUVOJ.

Paryžius, rūgs. 6. — 
Alijantą ambasadoriai turėjo 
konferenciją, kur be kito ko 
svarstyta lenkų-lietuvių klau
simas. Bus griebtasi visokią 
priemonią, kad tik nedaleisti 
iki karo Lenkiją ir Lietuvą.

Francijos laikraščiai rūščiai 
paminėjo, kad Lietuvos pusė
je yra Anglijos tanką, bet vis- 
vien ne visi Paryžiaus laikraš
čiai remia lenką pusę. Rašo, 
kad lietuviai turi pagrindo rei
kalauti tos teritorijos, kurion 
lenkai įsibriovė. Laikraštis 
“Le Matin” rašo, kad Seiną 
skyrimas Lenkijai yra ypatin
gu Lietuvai smūgiu, nes tas 
miestas yra svarbiu Lietuvos 
tikybos centru.

PASTŪMĖ LENKUS 
ATGAL.

L o n d on, rūgs. 6. — Su
lyg pranešimą iš Kauno lietu
viai padarė smarką kontrofen- 
syvą prieš lenkus ir pastūmė 
juos atgal visu Suvalkų-Gardi- 
no frontu nuo 30 iki 50 kilo
metrą. Lenką valdžia pasiūlė, 
kad lietuvią kariuomenė par
trauktu iki demarkacijos lini
jos alijantą nuskirtos 1918. 
Lietuvos valdžia atsakė, kad 
niekuomet nebuvo informuota 
apie tokios linijos nuskyrimą.

DARBININKŲ REIKALAI.
AGITUOS UŽ 

STREIKĄ.
Kietąją anglią kasėją uni

jos viršininkai pasirašė po 
dvieją mtetą kontraktu, bet da
lis angliakasią nepripažino 
kontrakto ir išėjo streikan. 
Wilkesbarre’iuose angliakasiai 
savo susirinkime nutarė agi
tuoti už streiką kad kietąją 
anglią kasyklose visai susto
tą darbas. Dabar nedirba arti 
100.000 angliakasią.

DARBAI GERĖJA.
L a w rence. — Po 10 

dieną nedarbo bovelnos audi- 
minėse prasidėjo darbai. Su
grįžo darban 24.009 audėją. 
American Woolen Co., laikiusi 
savo dirbtuves uždarytas nuo 
liepos m. atidarys vėl nuo pa- 
nedėlio ir iš 10.000 buvusiu 
darbininką priims 5.000. Vė
liau priims kitus.

MAINYSIS 
PRODUKTAIS.

Italijoj organizuojasi ko- 
operatyvės draugijos vesti 
mainais pirklybą su Rusija. I- 
talija teiktą Rusijai žemdir
bystės mašiną, telefono ir te
legrafo medžiagą, lokomotyvą 
ir tt, o» iš Rusijos gautą ja
vą ir kitą ūkio produktą.

LAIMĖJO DVIEJUOSE 
FRONTUOSE. ' x 

Maskvos vyriausybė skelbia, 
kad rusą jėgos Galicijoj per
laužė lenką frontą ir Krime 
pastūmė atgal gen. Vfrangelio 
jėgas.
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augštais vadais, bet taip neįvyko. Į rfai dr.ją apleido
Žinių rinkėjas.

M. J. Š.

žmo-

Karklas.

L. D. S. REIKALAI.

Valdyba.

N ARPAS IR 
KARDAS.

KAIP DAROMA 
REFORMOS.

JUBILIEJINIS 
SEIMAS.

Nesenai viena 
be sutikimo ir 
Tai vieni strei- 
Žinoma tokiu

WESTFIELD, MASS.
Rugsėjo 13 d. 1920 metų, pane- 

dėlvje, 7:30 vai. vakare vietinė
je lietuvių bažnyčioje bus sutei
kiamas Patvirtinimo Sakramen
tas (Dirmavonė). Sakramentą 
teiks Jo Malonybė Springfildo 

Kurie lietuviai nėra 
dar padrutinti, tai turėtų šitą pro
ga pasinaudoti, kad tą taip svar
bu Sakramentą priėmus. * Norin
tieji turėtų kreiptis prie manęs 
nevėliaus kaip nedėldienyje prieš 
padrutinimą.

Klebonas Kun. K. Vasilauskas.

Visi privalome pasi- 
šio džiaugsmu ir pirkti 
bonus.

NEWARK, N.
LDS 14 kp. mėnesinis 
mas įvyks pėtnyčioj 10 rūgs, 8:00 
vai. vakare Šv. Jurgio svetainėje 
180 New York Avė. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi at- 
sivestkite naujų narių.

Kviečia Valdyba.

CHICAGO, TLL

L. D. S, 20 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj 12 d. rūgs, 
tuojaus po pamaldų, Šv. Mikolo 
Arkaniolo parapijos svetainėje, 
1644 Wabansia Avė. Į šį susirin
kimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti

J.
susirinki-

aaa ten pat prii
' ' ‘ \ . .■ . A v: ' '

Eina 15 South Boaton’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga. k

DARBININKAS 
(THE WORKER) 

Tbe Lithuanian Tri-Weeklv Paper.
Published every Tuseday, Thursday, 

Saturday by St. Joteph’t Lit to
tu R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly ............................................... $4.00
Boston and suburbs ...................... $5.00
Voreign countries yearly .............$5.00

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post'offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 
“Acceptance for mailing at special rate 
•f postage provided for in Section 
MOS, Act of Oct 8, 1917, authorized 

July 12, 1918.”

LDS. jubiliejinis—penktas 
Seimas nusisekė taip, kad be
gu galima norėti ko nors ge
resnio. Seimas buvo tvarkus 
ir gerais nutarimais gausus. 
Už pasisekimą padėkos užsi
pelno seimo vedėjas mokslei
vis Daugžvardis.

Vienas svarbiųjų Seimo da
lykų buvo tai pilnas išsiaiški
nimas pirktojo namo reikale. 
Nors tas, kad namo pirkimą 
labiausia parėmė vietiniai, ku- 
it^pamą žino ir taip-gi žino vi- 
sų pfflkirną ir apie išleistus bo- 
nns, ta£ tolimesniųjų kolonijų 
LDS. nariai ir jos prieteliai vi
sų smulkmenų nežinodami tu
rėjo pagrindo abejoti ir susi
laikyti. nuo pilno pritarimo, 

tas dalykas buvo išdėtas 
nUo A iki Z ir visi įsitikino į 
pirkimo nusisekimą.

Tinkamai išsirišo Streiki
ninkų Fondo klausimas, dėl 
kurio nuolatai buvo nepasiten
kinimo.

Nėra abejonės, kad LDS. 
Seimo delegatai sugrįžo į sa
vo kolonijas kupini smagių į- 
spūdžių ir noro uoliau darbuo
tis. Šiemet narių gavime L. 
D. Sąjungai ir skaitytojų 
“Darbininkui” sumušime re
kordą.

Pagalios pridera pasveikin
ti naujįjį Sąjungos prezidentą 
Abraeinską, kurs yra vienas 
uoliausiųjų LDS. ir “ Darbi
ninko ” rėmėjų ir prietelių.

Dabar jau nėra tokio 
gaus, kurs nematytų, kad su
rėdymas yra atmainomas iš 
šaknų. Dabar jau ir tamsiau
sias žmogus žino, kad Rusijoj 
nėra caro, o Vokietijoj kaize
rio. Amžius tveriančio surė
dymo žmonija nesudarys. Di
desnės ir mažesnės reformos 
demokratingose valstybėse 
suolatai daroma. Valstybėse, 
kur valdžia žmonių renkama, 
reformos lengvai padaromos.

Suvienytose Valstijose pro- 
Kibicijos (priverstinos blaivy
bės) įvedimas yra geru pavyz
džiu, kaip žmonių valdomoj 
valstybėj labai svarbios refor
mos gali būt padarytos. Juk 
prohibicijos įvedimas yra 
svarbi reforma. Į svaigalų 
biznį buvo indėta milijoniniai 
kapitalai. Tūkstančiai darbi
ninkų toje pramonėje uždar
biavo. Bet agitacija prieš 
svaigalų biznį buvo taip įsiū
buota, kad niekas prieš tai ne
atsilaikė. Visokie politikie
riai, norėdami rinkimuose lai
mėti turėjo skaitytis su išdirb
ta nuomone prieš svaigalus. *

Tas pat buvo ir su moterims 
politiškų teisių suteikimu.

Panašiai turi būt vykinamos 
ir kitokios reformos. Suv. Val
stijose yra pienas suvisuome
ninti geležinkelius ir anglių 
kasyklas. Viskas ko reikia, 
tad tai įvyktų, tai įtikinti vi-- 
Momenę į to pieno naudingu- 
nę. Tuomet su juo bus taip, 
kaip su prohibicija ir moterų

NEBLOGAI IŠRODO.
Buvome besusirūpiuų dėl 

lenkų briovimosi Lietuvon. 
Nors lenkai be abejonės yra 
nusikamavę, be kaimynų užuo
jautos, su suirusiais finansais 
ir su kitokiomis bėdomis, bet 
nedideliai Lietuvai jie dar pa
jėgtų bėdų pridaryti. Ypač 
kad reikia Lietuvai akį turėti 
į Rusiją. Apie lietuvių-lenkų 
santikius pastaromis dienomis 
žinių didžiuose dienraščiuose 
buvo apščiai. Tos žinios prieš- 
giniaujančios, bet jos vis-gi 
rodo, kad Lietuva atsilaiko ir 
karo lauke ir diplomatijoje. 
Vienoj žinioj sakoma, kad 
francūzų laikraščiai šnairuoja 
ant Anglijos už tai, kad Lie
tuva atstatė Anglijos tankus 
prieš lenkus. Jei tas teisybė, 
jei Lietuva turi Anglijos tan
kų, tai reikštų, kad Lietuva 
turi didelius pečius, ant kurių 
gali gerai remtis ir lenkai tu
ri uodegą nuleisti.

“ TĖVYNĖS” VALS
TYBINGUMAS.

“Tėvynės” laisvamanių Sm 
sivienijimo organo redakto
riaus nusistatymas esąs “rem
ti vien Lietuvos valstybės rei
kalus kuodaugiausia vengiant 
Amerikos lietuvių tarpsrovi- 
nės politikos”. To laįkraščio 
redakcijos pastabose kiekvie
name numeryje vien tik ir mir
ga “klerikalų politika”, “ku
nigų provokacija”, “Lietuvos 
priešai, kunigų sutanose” ir 
tt. ir tt. Iš to išeina, kad tau- 
tininkų supratimu jų rėmi
mas vien Lietuvos valstybes 
reikalų ir vengimas Amerikos 
lietuvių tarpsrovinės politi
kos yra nuolatinis ujimas ant 
kunigų, niekinimas katalikų 
ir jų įstaigų, iškraipymas ka
talikiškų laikraščių išreikštų 
minčių ir panašūs darbai. Svei
kiname tautininkus su nauju 
valstybingumu ir ypatingu rė
mimu bendrų Lietuvos valsty
bės reikalų.

Jau kelinti metai, kaip L. 
Vyčių Dr-ja renka aukas Auk
so Kardui. Manyta jis paau
kuoti gen. Žukauskui, bet šie
met padaryta išmintinga per
maina ir nutarta aukoti kardą 
Lietuvos valstybei, kad ant jo 
būt išrėžtas vardas to genero
lo, kurs Lietuvos neprigulmy- 
hės gynime labiausia pasižy
mės.

Toji dovana Lietuvos vals
tybei bus aiškiai nuo vyčių.

Nuo ko yra įteiktas Lietu
vos Valstybei varpas? Tas 
varpas yra nulietas tautininkų 
Chicagoj sušauktam Seimui, 
jie tą seimą šaukė prieš kata
likų visuomenės sutikimą ir tą 
seimą apšaukė visuotinu. Dėl
to per keletą mėnesių Ameri
kos lietuvių visuomenė buvo 
draskoma ir darbas dėl Lietu
vos trukdomas. Varpas Sei
me gaudė Amerikos lietuvių 
nesantarvės himną.

Varpo inteikimas Lietuvos 
Valstybei per L. Misiją ir-gi 
buvo apgaulingai padarytas.

Jei tautininkai seimą būtų 
pavadinę seimu savo srovės, 
jei varpą Lietuvos valstybei 
būtų teikę nuo savo srovės, tai 
kas ką prieš tai būt galėjęs pa
sakyti.

Dabar- išėjo kas kita. Vyčių 
kardas bus graži Lietuvos Val
stybei dovana, o varpas bus 
liūdytoju lietuvių nesutarimo 
ir tautininkų apkaltintoju ne
sutarime.

r

MANCHESTER, N. H.

Naujienos tokios:
L. R Kryžiaus Rėmėjų skyrius 

buvo sumanęs pasidarbuoti. Su
manė turėti fėrus ir prakalbas 
subatoj rugsėjo 4 d. Bet poli
cija nedavė leidimo turėti fėrus. 
Liko tik prakalbos. Bet ir jos 
nekaip tenusisekė, nes pasitaikė 
pagrabas. Mirė Andriejus Gobis. 
Per tai į prakalbas nedaug žmo
nių. tesuėjo. Kalbėjo Pr. Gu
das iš So. Bostono. Be to Anelė 
Klimaičiutė keletą kartu paskam
bina piano. A. a. Gobis buvo 
apie 40 metų amžiaus, paliko naš
lę ir dvi dukteris. Kilęs iš Vil
niaus redybos. Turėjo džiovą. 
Paskutinėj dienoj valgė obuolį, 
užsikosėjo kraujais ir greit numi
rė. Prigulėjo prie DLK Vytau
to dr-jos ir lietuvių Visų Šventų 
par.

Prieš savaitę Kikučiams gimė 
dvynai. Sūnus mirė o duktė 
gyvena. ,

Darbai , čia sumažėjo ir vis ma
žėja. Visi audėjai ir dalis čeve- 
rykų dirbtuvių darbininkai pales
ti rugpj. 27 iki rugsėjo 7 dieną. 
Ir prieš vakacijas tedirbo po pu
sę dienos.

Seniau išvažiavo į Lietuvą bro
liai K. ir J. Žukauskai. Ten į- 
stojo į Lietuvos armiją. Važia
vo su vilčia tuoj būti pakeltais

is parapijos pinigų boną už $1.000. 
Vyskupas sumanymą pagyrė, bo- 
nas buvo nupirktas ir pats vysku
pas pirko Lietuvos boną už $100. 
Šią vasarą lietuviai rengė du 
pikniku. Abu nekaip pavyko. 
Mat čia nedėliomis nevalia biznio 
daryti. Per pirmąjį pikniką už
kandžius turėjo išdalinti dykai ir 
paskui iš liuosos valios žmonės už 
tai atsilygino. Antras piknikas 
nepavyko, kad pasamdyti trokai 
neatėjo vežti lietuvių. Piknikas 
ir pramogos • čia sunku rengti, 
kad jaunimo kaip ir nėra. Yra 
tik apie 25 vaikinai ir 3 merginos. 
Mat merginos čia yra tik kaipo 
“liekarfta.”

Yra keletas lietuvių turinčių 
apielinlfėse didesnių ir mažesnių 
farmų. Laiko karvių, vištų, 
kiaulių ir kitokių gyvulių. 
Turi daržovių. O mieste taipgi 
uždarbiauja. Tai pusėtinai gy
vena.

Lenkų čia daug, bet jie kieps- 
kai gyvena. Juosius suskaldė 
atskalūnas kunigas Plaza, kurs 
dabar kalėjime ir laukia teismo. 
Didesnė lenkų didžiuma yra at
skalūną pasekus ir vis dar negrįž
ta prie katalikystės.

Seniausioji ir gražiausioji lie
tuvių dr-ja yra DLK Vytauto dr- 
ja. Bet pastaruoju laiku kilo ne
susipratimas. Prie tikrai gerų, 
daug pasidarbavusių narių imta 
kabinėtis ir per tai keli geri na-

NBW BRITAIN, CONN.

Mūsų kolionijoje katalikiškos 
visuomenės veikimas tarytum ap
miręs. Teisybė, randasi viena 
antra veiklesnė kuopa, kaip tai 
LDS, SLRKA ir kitos kurios ret
karčiais surengia vieną antrą
spektaklį bei prakalbas, bet kata
likiško jaunimo jokios drugijėlės 
nesiranda. Net nesirando vietos 
bažnytinio choro. Žinoma tokio
se sąlygose jaunimas iškrikęs į 
visokias partijas.

Nuo tūlo laiko susitvėrė pas 
mus laisvamanių varpas dr-ja, ku
ri iš sykio pasivadino bepartyvė. 
Rugpiučio 25 ta pati dailės dr-ja 
surengė vakarienę. Kadangi dai
lės dr-ja- ir visi draugai dailę my
lintis tai ir dr-ja nekitokia.

“Dailininkai” paleido darban 
kumščius ir kitus įrankius. Bet 
iš kasžinkur atsirado geraširdis 
dėdė ir nuvežėapie dešimtį “dai
lininkų” į šaltąję.

Iš vietinių.
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Tai rašo nepasitenkinimo laiškus 
ir guodžiasi na gauną aukų, Ame
rike surenkamų. Nabagai ne
žino, kad tų aukų ne kiek čia te- 
sudedama ir kad jų neužtenka 
ten nei sužeistų kareivių pridera
mai aprūpinti. Tai ką jau čia 
šnekėti apie dalinimą jų svei
kiems kareiviams. Pastaruoju 
laiku išvažiavo' į Lietuvą Vincas 
Kliukas, Pranas Puteikis ir Juo
zas Vaičiūnas. Pavasariop dau
gelis rengiasi važiuoti.

'Mūsų miestas penatas yra pa
gal audinių didumą. Ir išteisy- 
bės čia yra milžiniškos audinyčės. 
Uždarbiai pusėtini. Vidutinė są- 
vaitės alga $30. Darbas lengvas. 
Čeverykų dirbtuvėse sunkesni 
darbai ir todėl ten daugiau moka. 

Prieš neseną laiką čia buvo dvi 
šiaučių unijos, 
unija sustreikavo 
patarimo kitos, 
kavo kiti dirbo.
streiku nieko nelaimėta, dar gi 
dalis darbininkų nebuvo priimta 
atgal. Po to graikai susitarė ir 
įsitaisė savo čeverykų dirbtuvę.

• Miestas pusėtinai švarus. Mat 
čia vyskupo sostinė. Už švaru
mą miestas net dovanas gauna. 
Tik su miesto vandeniu nėra, 
kaip reikia. Teisybė ežere, iš 
kurio traukiamas miestui vanduo, 
nevalia maudytis, nevalia nieko 
mėtyti į jį, nei braidyti. Kartą 
pora lietuvių sėdėjo prie ežero 
sumerkę kojas, inspektorius pa
matė ir turėjo užsimokėti po $10. 
Bet ant ežero valią laiveliais irk- 
linėtis, motorbotais važinėtis ir 
žvejoti. Ypač motorbotai teršia 
vandenį paleisdami jin aliejaus ir 
kitokio brudo. Meškerioti gali
ma ežere gaunant leidimą ir užsi- vyskupas, 
mokant $1.00. Tik nevalia imti 
tam tikro didumo žuvaičių. Kar
tą inspektorius vieną lietuvį žve
jojant apžiurėjo ir rado pas jį 
užgintų žuvų. Užsimokėjo $25.

Lietuviai čia turi Visų Šventų 
parapiją, moka po 25 centus mėne
syje. Prieš parapijos įsisteigi- 
mą prigulėjo prie lenkų. Bet 
lietuviai pasirūpino pas vyskupą 
gauti “razlonką” nuo lenkų ir 
gavo. Vyskupas lietuvius pris
kyrė prie katedros. Parapijos 
kasoj'pinigų yra apie $4.000. Pi
nigai laikomi pas vyskupą. Kai 
atsidarė Lietuvos paskolos kam
panija, tai lietuviai sumanė pirkti

BRIDGEPORT, CONN.
Kun. Prof. Meškausko prakalbos.

Rugsėjo 5 d. š. m., 7 vai vaka
re Šv. Jurgio parapijos svetanėj 
kalbėjo kun. prof. Meškauskas. 
Pirmuose žodžiuose savo kalboje 
užžavėjo visus klausytojus.

Buvo rinktos aukos, aukavo:
Po $2.00: K. Kavaliauskas, E. 

Milerienė, K. Jatskevičia, L. Le- 
sevičiutė, S. Čuznas, E. Miku- 
čionis.

Po $1.00 :*J. Bernotas, A. Jan- 
kauskis, K.' Piškus, V. Plokštis, 
P. Kilkus, J. Švedas, P. Kaunec- 
kis, K. Seniūnas, S. Seniūnas, 
K. Stumbris, J. Pocius, V. Mi- 
kučionis, J. Kiškialis, S. Stanis- 
lauskas, V. Varkilis, J. Stumb
ris, J. Mikuckis, V. Urbonavi
čius, J. Jodis, V. Bylinskas, A. 
Klinga, E. Norkevičius, A Raš- 
kus, Br. Prokopiutė, B. Čirsna, 
M. Jakubauskienė, J. Petruške- 
vičia, B. Bukauskienė, P. Kielp- 
šiutė, B. Žilienė, E. Šerkšnas, 
E. Milzburkienė, M. Baltrušaitė, 
J. Marcinkus, K Malisauskis, A. 
Mačiuliavičius, M. Plokštienė, K 
Zeldauskis, J. Kavaliauskas, A. 
Moriulaitis, J. Vaičiulis. Iš vi
so aukų surinkta su smulkiais 
$66.93.

CLEVELAND, OHIO

L. L. Paskolos reikale.
Rugsėjo 2 d. L. L. Paskolos sto

tis Lietuvių svetainėje buvo su
šaukus visų draugijų bei kuopų 
pirmininkus ir raštininkus dėl 
užbaigimo bonų pardavinėjimo.

Nutarta eiti per stubas parda
vinėti bonus. Kolektoriai lankys 
kiekviena stubą. Tai gaus pro
gą kiekvienas nusipirkti bonų.

Nutarta, kad draugijos kiekvie
nas narys pirkti} Laisvės boną

Nutarta kad būtų atspauzdinta 
knygutė su aprašymu, kas bonus 
pirko ir kas ne. Taigi dabar 
dar kiekvienas turi progą bonų 
pasipirkti, kad nelikus išgamai 
lietuvių tautoje. Pasirodė iš biz
nierių graborius lietuvys ir duo- 
nius lietuvys, kurie daugiausia 
darė iš lietuvių biznį, o atsisakė 
bonų pirkti.

Clevelandas visuose darbuose 
gerai atsižymi. Tegul nepasilie
ka ir šioje progoje.

Rugsėjo 25 d. įvyks svarbios 
prakalbos, kurias rengia Draugijų 
Sąryšis paminėjimui Vilniaus at
gavimą, 
naudoti 
Lietuvos

CAMBRIDGE, MASS.

Susitvėrė Teatrališka Kuopa.
Nuo niekurio laiko čia yra su

manyta sutverti Teatrališką Kuo
pą ir sutraukti visą gabiausi jau
nimą į būrį, kad atėjus šaltesniam 
orui būtų pradėta rengti įvairus 
teatrai. Tuo tikslu buvo sušauk
tas susirinkimas rugpj. 31 dieną 
bažnytinėj salėj. Jaunimo atsi
lankė gražus būrelis, kaip vaikinų 
taip ir merginų. J. Naujalis a- 
tidarydamas susirinkimą paaiški
no šios kuopos tikslą ir užduotis 
įstojaneių narių. Prisirašė 20 
suviršum narių daugiausia iš Vy
čių kuopos. Potam išrinkta val
dyba iš šių ypatų: P-lė A Šliu- 
žiutė, J. Tamošauskas, S. Pauras, 
V. Širka ir P. Rudavičius. Kaip 
matote į valdybą pateko gabiau
si uoliausi asmesys.

Vrgdieni.

KAS TĄ ATLIKS.
Amerikos lietuvių veikime 

yra žymi spraga Ją reikėjo 
senai užkišti. Kad tas nebu
vo padaryta ankščiau, tai da
bar būtinai reikia padaryti. 
Reikė jo varyt propagandą tarp 
Amerikos sulenkėjusių lietu
vių ir apskritai tarp , lenkų 
darbininkų.. Lapeliai lenkų 
kalboje turėjo sklisti laika nuo

laiko senai. Lapeliuose reikė
jo išdėstinėti Lenkijos ponų 
pragaištingą Lenkijai politiką, 
jų žiaurūs darbai Lietuvoje. 
Reikėjo raginti lenkų darbi
ninkus protestuoti prieš Pil
sudskio valdžią. Reikėjo atsi
šaukti į sulenkėjusius lietuvius 
atsiversti. Bent dabar tas rei
kėtų padaryti.

BRIDGEPORT, CONN.
Vietinis klebonas A M. Pankus 

iš sakyklos nedėlioj paaiškino kas 
link gautos telegramos iš Water- 
bury, Conn. L. R. K. Federacijos 
ir paprašė susirinkt 7 vai vakare 
Šv. Jurgio parapijos svetanėje. 
Klebonas atidarė susirinkimą, visu 
pirmu išrinktas raštininkas tam 
vakarui vienbalsiai V. Bilinskas. 
Visai publikai atsistoju dainuota 
Lietuvos himnas. Paskui išneš
ta protestas.

Pagaliaus buvo rinkimas dele
gato važiuoti į Washington, D. C. 
Delegatai išrinkta Antanas Ve- 
lečkis ir Jonas J. Siaučiunas. Rei
kia pažymėti, kad minėti delega
tai yra geri ir susipratę vyrai. 
Aukų surinkta padengimui lėšų 

$42.10.

ANSONLA, CONN.
LDS. 43 kp. padarė tikietus 

ant kurių įvyko maža klaida, 
bet dabar ta klaida atitaisyta 
ir nariai prašomi paimti par
davinėjimui. Tikietai randasi 
pas raštininką

Pabrikas ir dirbtuvė sanitariš- 
* kuoju žvilgsniu.

Iš sanitariškojo atžvilgio to 
periodo pabriko darbininko 
padėjimas tikrai yra apgailė
tinas. Kaip senuose taip nau
jai statomuose pabrikams bus
tuose nežinia kodėl labai gra
žiai ignoruojama visokie vin- 
teliacijos ir dulkių prašalini- 
mo prietaisai, ir tai visur be
veik be išimčių. Pertat oras ir 
visa darbo žmogų apsupanti 
atmosfera nepratusiam pašali
niam individui tiesiog nepa
keliama. Tikrai taip esant, ga
lima spręsti iš to, kad kiek
vienam darbo asmeniui kai 
kuriose pramonės skyriuose 
visą dieną dirbant reikia pasi- 
kakinti 1, į ir 1 trečdaliu ku
binio sieksnio oru. Paprastai 
ten pat, kur dirbo ir triūsė 
žmonės, mirko apipuvusios o- 
dos, džiūvo tabakas, plukta 
ir verpta spaliuoti linai ir ka
napės — žodžiu visur smarvė, 
dulkės, bildesys. Visą tą pa
pildo didelė šviesos stoka ir 
griežtos temperatūros permai
nos, nes šalyj aznyčių ir viso
kių virinimo ir tirpymo kam
barių pasitaikydavo visai vėsi

dirbtuvės, kur dirba, taip va
dinamuose internatuose arba 
stačiai pasakius daržinėse ku
rios užstodavo viską: čia gy
venta, taisyta valgiai, valgy
ta, mazgota skalbiniai, gim
dyta, susirgus gydytąsi ir mir-, 
ta. Apie atskirus užkampius 
šeimynoms, nekalbant visai a- 
pie viengungius, negali būti 
nei šnekos: permaža vietos. 
Visi guli kartu be skirtumų 
amžiaus, lyties ir pašaukimo 
ir tai kur kam papuolė — lo
vose, ant aslos, priemenyse, 
ant suolų. Vien vedusiųjų lo
vos pridengiamos šiokiais-to- 
kiais skarmalais arba užstato
mos žmogaus augštumu iš. ša
lių lentomis, — panašėjo į gy
vulių gardus. Guolyje nerasi 
nei kūlio nei pagalvio tiktai 
plikas lentas, aslą — tankiai 
šaltą, drėgną; suvyniotas švar
kas arba gretymais gulinčio 
draugo koja patarnauja už pa
galvį. Tai vis dar žūt-būti. 
Bet kas dar bloginus, kad kai- 
kur nė šių “patogumų” nėra. 
Taip dauguma odininkų gyve
na ir guli ant tų pačių pūvan-

nes palvj aznyčių ir viso- atsiduodančiij odų, kurias
dienų raugina, skuta ir mina. 
O visai naturališku laikoma

net šalti pereinamieji kamba- ilsėtis pasivaduojant ant tų

J. B. Frajeris,
14 George St.,

riai; labai paprastas dalykas 
iš vienos pusės 40 laipsnių šilu
mos, šalymais gi 5-8 laips. ši
lumos ar net ir šalčio. Pirmie
ji inspektoriai įžanginėse savo 
vizitose pažymi beveik niekur 
nerasdavę germetiškai užsida
rančių retiradų ir pissuarų, ir 
ne tiktai to, bet visai jų nėra, 
arba yra bet ir vyrams ir mo
terims kartu t. y. mišrūs. To
kie ekscesai jau tikrai nedova
notini.

Sunku kur atrasti atskirų 
kambarių skyriamų darbinin
ko atėjusio darban persitaisy- 
mui, nusiprausimui, pavalgy
mui nekalbant visai apie pa
žaidimo, pavaikščiojimo ir po
ilsio vietas. Šie ir panašūs ne
patogumai ardo pirm laiko 
darbininko sveikatą ir yra 
priežastimi nesuskaitomų pro
fesionalinių ligų. Priparody- 
tu yra faktas, kad padirbėjęs 
keletą metų panašiose sąlygo
se pabriko darbininkas vienas 
iš dešimties likdavo daug maž 
tokiu pat, koks atėjo dirbtų, 
devyni gi likusieji įgaudavo 
reumatizmus, geltas, džiovas, 
gastralgijas, galvos skaudėji
mus ir kitas mūsų organizmui 
paprastas ligas.

Darbininko ir jo šeimynos
bustas.

Ne tiktai darbo sąlygos pab
rike bet vienkart ir darbinin
kų gyvenamieji bustai neuž- 
tektinai aprūpinti iš higieniš
kojo atžvilgio. Ir čia rusas 
pabriko darbininkas yra blo- 
gesniame padėjime negu jo 
draugas vokietys, prancūzas, 
amerikietis. Mat vakarinėje 
Europoje ir Amerikoje kiek
vienas darbininkas išsinuo- 
muoja tam tikrą sau bustą su
lig uždarbio, išgalių ir nami
nių reikalų. Rusijos darbinin
kas naudojasi pramonininko 
duodamuoju gyvenimo bustu. 
Kalbant apie darbo žmogaus 
gyvenimo sąlygas Rusijoje iš 
abelno skaitliaus turime prin- 
cipiališkai atskirti Lenkiją, 
Lietuvą ir Kuršą kur tos są
lygos yra kur kas geresnės ne
gu vidurinėje Rusijoje. Čia 
tankiausiai darbininkas turi 
vieną-du atskiru kambariu, tie 
patįs daug švaresni, šviesesni, 
duodami paprastai visai vel
tui. Darbininkas turi atskirą 
lovą, pagalvį, užklodę, ko 
visai nerandama ruso darbi
ninko buste. Taipo-gi visuose 
tuose trijuose apskričiuose nė 
susiderėjęs nerasi kazarmių- kito nelaimę visai nesirūpino 
daržinių abelnam darbininkų 
prie pabriko gyvenimui.

Vidurinėse Rusijos guberni
jose bustų klausymas nepaly
ginamai " Didesnioji

gr

pačių priprakaituotų, neataū- 
šusių guolių, kur prieš pusva
landį gulėjo išėjusi į darbą 
karta. Nesant atsakančios 
priežiūros, o pačiam darbinin
kui nesuprantant švarumo rei
kalingumo bustai šluojama sy
kį į savaitę, aslos plaunama 
vos kartą per metus. Žiemą 
vasarą praustasi prie šulinio,, 
abrūsų neturint juos už
vaduodavo marškinių rankovė 
arba švarko pamušalas. Žino
mas dalykas esant visur to
kiam nešvarumui nuo visokių 
žmogaus naminių įnamių kib- 
ždėte kibžda — utėlės, blusos, 
svirpliai, blakės, tarakanai ir 
kiti mūsij darbininko dyka
duoniai veisėsi iš pašėlimo. 
Nors tai maži žvėreliai, bet-gi 
įveikti gali ir 15 valandų pa
dirbėjęs prie sunkaus darbo 
negalėsi, sveikas, užmigti, 
kad ir kažin kaip stengtūmei- 
si. Rusas ir čia manosi. Va
saros metu, kada jo įnamiai 
ypač pradeda šėlti, pabriko 
darbininkas nebgalėdamas 
daugiaus kęsti persikelia į suį 
generis vasarnamius, kuriuos 
geriaus tiktų pavadinus šunų 
būdomis negu žmogaus gyve
namuoju bustu. Yra tai pa
prasčiausios didokos lentų dė
žės sieksnio ilgio, 2 ar mažiau 
mastų pločio ir tiek pat aug- 
ščio pastatytos pabriko kieme 
be jokios tvarkos ir simetrijos. 
Tuosna tatai vasarnamiuosna 
ir kraustosi darbininkas su sa
vo šeimyna, laikydamas tą už 
didžiausią laimę. Panašių “va
sarnamių” pirmieji inspekto
riai sakosi rasdavę po 200 ir 
daugiau kiekviename dides
niame pabrike.

Darbininkas ir nelaimingieji 
prietikiai.

Jei šiandiena Dūmoje svars
tomas taip opus klausymas 
kaip priemoniai apsaugojimo 
darbininko nuo nelaimingųjų 
prietikių ir negali pereiti to
kioje formoje, kad būtų prie
lankūs darbo žmonėms, tai ką 
jau bekalbėti apie to čia apra
šomojo periodo iš to atžvilgio 
stovį. Ir tikrai jis buvo ne- 
perpuikus. Stakelbergo komi
sija buvo išdavusi įstatymą 
liepiantį pramonininkams už
dengti, apkavoti pavojingą
sias mašinų dalis, bet kas iš 
to įstatymo; kad jis pasiliko 
šiaudiniu ir nedrįso iš kance
liarijos išeiti. Patįs gi pabri- 
kantai permažai atjausdami

tuo, kad jų darbo žmogus bū
tų sveikas ir padėtų toliam? 
jiems Tai- ■
gi ir darbi
ninko 
dėta 
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arbiMnkas I
žiaus Moloch’as, atsiimdavo 
daugiau aukų negu aršiausios | 
karės, žinoma nuošimčiuose. 
Taip Chludov’o pabrike prie 
abelno darbininkų skaitliaus į 
2į tūkstanties per dviejus 
1879-1880 metus užrašyta 633 
nelaimingi iš priežasties maši
nos atsitikimai t. y. vienas ant 
6,5 žmonių. 1881 metais kiek 
padidėjus darbininkų skaitliui 
(2596 žm.) tokių atsitikimų 
pažymėta 350. Sekančiais gi 
trejais metais (1882-1884) iš
viso sužeista ir užmušta 1,829 
darbininkai. Paėmus visą dar
bo žmonių skaitlių ir palygi
nus su sužeistųjų skaitlinėmis, 
matome jog 1879 m. sužeista 
10,80 1880 — 14,50, 1881 — 
13,50, taigi daugiau negu rusų 
su turkais 1877 m. karė, kurio
je žuvo Vos 13,5°, negu Fran- 
cijos-Italijos 1859 m. imtynės 
su 9,8° užmuštų ir sužeistų ir 
tt. Susirgęs arba sužeistas 
darbininkas kaipo daugiau ne
naudingas darbo invalidas sta
čiai prašalinamas nuo vietos. 
Jei ir buvo kur prie pabrikų 
ligonbučiai, taĄvien akių ap- 
dūmimui: tuščij forma — lo
vos ir kiti.prieiįaisai, tuo tar
pu gydytojaus ir jo padėjėjo 
rolę lošė vienas iš apsukres
niųjų tyčia pasamdytas darbi
ninkas, pirklys ar ktas koks 
kurpius. Iš to viso aišku, kad 
kur dl^Mavo pabriko darbi
ninkas, pjtklvs ar kitas koks 
gėlą gaudavo. Jokių pamokė- 
jimų — emeritūrų našlėms pa
čioms, nukentėjusiųjų vai
kams beveik niekur negalima 
užtikti. Jei ir randasi pavie
ni gailiaširdingesni asmenįs, 
ten tik išėmimai. Tokių yra 
5-10 ant šimto. Suvargusiems, 
netinkantiems darban darbi
ninkams nėra kito išėjimo 
kaip vien ubagavimas. ,

(Bus daugiau

NAUJAS ATSILIEPIMAS D E- ir atmetimu tų Rusijos tautų, 
LEI LIETUVOS RSPUBLIKOS kurios jos pasieniais gyvena ir

PRIPAŽINIMO.
(Pradžia ant pirmo pusL)

kurios trokšta įgyti laisvę ir 
nepriklausomą tautinį gyveni- 

'mą (some comments, vhich
ra iššaukę tarp lietuvių ir jų I interpret this statement of 
draugų didį nepasitenkinimų, friendly purpose towards Rus-
Taigi ar-gi nėra galimybės jau 
šiandien duoti koksai nors pa
lankesnis atsakymas?

Baigdamas šį raštą ir kreip
damas Tamistos domę į iš
dėstytus motyvus pirmoj, šio 
rašto dalyje, turiu garbės iš- 
naujo prašyti, idant Suvieny
tų Valstijų Valdžia oficialiai 
pripažintų Lietuvos Valdžią.

Užtikrindamas aukštos pa- 
garobs ženklus, turiu garbės 
likti, Jūsų, ir tt.,

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje,

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA

Ant šito rašto buvo gautas 
rugpjūčio 23 dieną Lietuvos 
Atstovo vardu, toksai atsaky
mas:

“Valstybėj Departamentas 
yra gavęs Jūsų laišką nuo 
rugpjūčio 9 dienos, 1920, drau
ge su telegramų apie įvykusią 
sutartį tarp Lietuvos atstovų 
ir Rusijos Tarybų. Šiame laiš
ke nurodomi įvairūs didesnės 
svarbos įvykiai, kurie Tamis- 
tos nuomone turėtų iššaukti 
šiokią tokią atmainą santy
kiuose tarp Amerikos ir Lietu
vos liaudies, išdėstomi deta
liuose tų įvykių reikšmė ir už
baigoj išnaujo pakeliamas rei
kalavimas, idant Suvienytų 
Valstijų Valdžia pripažintų 
Lietuvos Valdžią”. Atsaky
damas . į tat, Departamentas 
atkreipia. Tamistos domę į laiš
kus, kurie buvo šio Departa
mento pasiųsti Lietuvių Tau
tos Tarybai iš Spalių 15 die
nos, 1919 m., Lietuvių Egze- 
kutyviam Komitetui nuo Sau
sio 7 dienos, 1920, ir į šio De
partamento notą Italijos Pa
siuntiniui, kuri nota buvo* pa
skelbta laikraščiuose rugpjū
čio 11 dieną, 1920 m. Tuose 
dokumentuose aiškiai išdėsty
ta Amerikos Valdžios politika 
Tink platesnio klausimo, kurio 
Jūsų liaudies padėtis yra tin
kamiausiu pavyzdžiu (The 
policy of the American 
Government tovards the larger 
problem, of which the situa- 
tion of your people is an 
example), ir Departamentas 
nemato pamato mainyti šio nu
sistatymo. Tečiau viešoj spau
doj pasirodė įvairių komenta- 
rihi. kuriuose ši palanki link 
Rusiios politika skaitoma kaip

šia as a rebuff to the non — 
Russian peoples along the 
border, who aspire to a fuller 
and free national life).

Ši (Amerikos) Valdžia visa
dos laikėsi to įsitikinimo jog 
Rusija — ir tai Rusija 1917 — 
tur pati dalyvauti prie nusta
tymo savo rubežių. Amerikos 
liaudis užjaučia troškimams tų 
ne Rusijos tautų, kurios gyve
na jos pakraščiais, kad jos iš
gautų kiek galima platesnias 
teises prie patvaldybos, bet ji 
tvirtai tiki, jog kiekviena pa
stanga sudaryti pastovius san- 
tikius, rišant šį platų klausi
mų, be pasitarimo ir širdingo 
pritarimo tokios valdžios, kuri 
būti? visos Rusijos liaudies, 
kaipo šiame klausime užintere- 
suotos, negali sudaryti drau
giškos sutarties tarp savęs, iki 
tol nėra vilties, kad būtų pa
stovus susitarimas.

Aš esmu Jūsų nuolankus 
tarnas,

(Pasirašo)
Norman H. Davis,

Acting Secretary of Statė
Toksai tai buvo gautas iš 

Statė Departamento atsaky
mas. Jis sukelia nemažai 
klausimų, tečiau jau gerai, 
jog norėta būti palankesniu.

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
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MERGINOMS ATYDA
Ar Tamstos pageidaujate išsiuvinė- 

jimų Tamstos namuose, ar norite iš
mokti išsiuvinėjimo darbą ir uždirb
ti nuo 5 iki 15 dolerių ant dienos dir
bant kitiems? Mes Tamstą išmokin
sime į vieną valandą visą darbą. Bei 
7 metų vaikas g-’1 vartoti musų nepa
prastą mašinėlę ..’ilnos instrukcijos 
su kiekvienu užss.kymn delei apdirbi
mo skrybėlių ir Šimtams naudingų da
lykų. Siųsk vieną dolerį ir gausi maši
nėlę grįžtančia krasa. Veik greitai, virš
kinėti pasiulijimai nevisadosgarsinami. 
Universal Dist. . Co., Dept., 41, 36 
Madiaon Sq. Statton, New York, N. Y.

REKONSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKA.

Kasos Departamentas.

Public Health Service praneša, 
kad pradės paskaitas, užtvirtintas 
International Health Conference 
in Cannes, lytiškų ligų Washingto- 
ne gruodžio 6 - 13 d. Bus uolus 
apsvarstinėjimas lytiškų ligų ku
rios pagal žinomus aprokavimus 
yra didžiausias šio pasaulio maras.

Currency Comptroller praneša 
kad sąvaitėj baigiant rugpj. 27 
d. tapo išduota tiesą penkioms 
naujoms bankoms su kapitalų 425. 
000 ir kad aplikacijos buvo priim
tos keturioms naujoms bankoms 
su kapitalu $425.000. šešios 
valstijinės bankos padidino savo 
kapitalą iki $600.000.

Valstijos Departamentas.
Sovietų taikos sutartis

Rusų ir Ukrainų Sovietų yra pa
skelbtos Lenkų žinių agento pra
nešime iš Minsko per Maskvą.

A’alstijos Departamentas rašo, *, 
rugpj- 21 d. tapo pasiųsta praneši
mas Lenkų Valdžiai pageidaujant 
kad Lenkų valdžia duotu savo 
nuosprendį, kaslink užsilaikymo 
nuo Rustj rubežių ir patvirtini
mą prisilaikyti rubežiuose nusta
tytuose Taikos Konferencijos kas- 
link rytinio rubežiaius.

Sekretorius Colby pranešime 
rugpj. 26 d. sako: “Šį ryta ga
vau krasa patvirtinta nuosprendį 
legislato Tennessee valstijos kas
link Suffrage. Pasirašiau ------
reikalaujant sekr. Valstijų para
šo ------antspaudą Suvienytų Vals
tijų priderančiai prispaudžiau ir 
jau vadinasi patasymu 19-tų Su
vienytų Valstijų Konstitucijos.

Karės Departamentas.
Sekr. Baker padavė nurodymą, 

kad urėdas ofieierių rezervo sky
rius būtų tuoj pradėtas. Rinki
mas generolų, Suv. Valstijų ka
riuomenės pradėtas — pirminyboj 
stovi Gen. Peršingas. Pagal kvo- i tuo jaus, 
timus liepos mėnesio pasirodo tik

5,000 kandidatų, bet vietų randa
si 7,900.
Teisės Departamentas.

Adv. Gen. Palmer, savo užduo
toje prašalinti išnaudojimą anglies 
prekėse 23 d. rugpj. išdavė vi
siems Distrikt Attomeys sužinoti 
visus atsitikus- kur buvo bandyta 
išnaudojimas anglies pardavime. 
Rugpj. 25 d. paantrino ir skatina 
prie užduoties padidinti jiegas. 
Nesiliaujant prekę kelti pranašau
jama trumpoje ateityje katastro- 
fė taip kaip ir cukraus atsitikime.

Federal Grand Jury Chieagoje 
ištyrinėjant išnaudojimą drabužių 
pardavinėtojų pradeda platų ir vi
suomenišką tyrinėjimą visų išnau
dotojų visose srityse.

Komercijas Departamentas.
Meksika yra viena iš didžiausių 
automobilių pirkikų iš visų vidu
jinių Amerikon Valstijų pagal su
rašą 1928 metų.

Consul Gen, Harris kablegrama- 
vo iš Londono Valstijos Departa
mentui, kad Anglija panaikino 
uždraudimą odų laivams apleisti 
uostus.

Laivino Departamentas.
Gordon tVoodbury buvęs New 

Hampshire legisliatorium, yra pa
skirtas pagelbininku Laivino Sek
retorium vietoj Franklin D. 
Roosevelt.

Fnansų Departamentas.... ............
Gen, Alvarado, Meksikos Finan

sų Ministeris savo kaboje bankie- 
rių kliube New Yorke rugpj. 26 d. 
išsireiškė, kad reikalinga Suvieny
tų Valstijų $75.000,000 pinigais 
atstatymui Meksikos.

Tūla New Yorko bankinė įstai
ga skolino Bolivijos valdžiai 10, 
000,000 atmokėjimui Franeijai sko
lų paimtų 1910 ir 1913 metais.
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ADVOKATAS NOTARAS

F. J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

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

Daviernaseius, Paliudijimus, 
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportų,
Prie partraukimo giminių iš Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, įgaliojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktų Lietuvoje turtų,
Parandavojimų turto Lietuvoje,
Geriausius budus važiavimo i Lietuvą, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiausias ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butų galima jį pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokestį už patarnavimą.
Esame pilnai prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus ir tikime kad 
gcLfinSf? IuIkll

Su papar&a,
ADVOKATAS F. J. KALINAUSKAS.
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PAVEIKSLAI
Turiu nuėmęs Vyčių seimo paveiks

lų. Norintieji
AT.F.V

ĮSI Essex St,

jųjŲ įsigyti, rašykite

LAPINSKAS, 
Lawrence, Mass.

a

Ši

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE) 

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

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES,

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ.
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos 
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 Antverpą 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 Hamburgą, ar Liepoju 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 tų 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 kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Internal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę i Hamburgą, Antwerpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami gaut- informacijų kreipkitės pas:

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

Telephone S. B. 1061.

CHERBOURG'Ą
HAMBURG'A

t

Labai Svarbas
v

PRANEŠIMAS

112 N. Greene St

Kreipkitės prie artimiau
sio Cunard agento.

! 
!
!

| PLYMOUTH'į-

M. CURLANIS,
2^20 Jos Campan (Hamtraa

Oyvenfajo vieta: 2441 B. Graad Boulvard

į PLAUKAI!
M Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 

ta gaiva, niežėjimas, žilimas Ir 
£! kitos odos galvos ligos pasėk
oj minga! prašalinama.
m Persitikrinimui gausite prabai 

gyduolių jei prisiusite 24c. po dą 
y centu stampomis- ir savo oda* 
« są.
C Western Chemical Co.,

P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD
ĮFrattkHn ^atth

of the city of Boston 
6 Park Sąuare

Perviršis Padėlių
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
KAS YRA SAVITARPINE BANKAI Tai yra korporacija užtvlr- 

nta Massachusetts valstijos inve sinimui žmonių sutaupytų pinigų ir 
vedama globėjų kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMAS SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlių 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 padėlių 
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 Massachusetts 

Savitarpinę Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS

LIETUVIAI! AR JŪS JAU ŽINOTE?
Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

1. JEIGU siunti pinigus į Lietuvą, siųsk per LIE-- 
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĘ—per
siunčia geriausia ir pigiausia.

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

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų, investyk juos į 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĘ. 
Gausi gerus nuošimčius ir tavo pinigai dirba naudo*9 
tau ir Lietuvai.

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES 
BENDROVĖ, ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvin
ti tavo broliams ir sesutėms pasiekti gerbūvį. Todėl pri
sidėk prie šios Bendrovės neatidėliodamas. Šerų dabar 
da gali gauti po $10. vieną. Pirk kodaugiausiai galu P< 
nas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli

Lithuanian American Trading Co.

Baltimore, Mi

Pirmutinis, iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 b

N

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus 
Mokėti?

Bankus

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

Pirmos Dienos, 192t

Tad kam-gi jūs duodatės savę išnaudoti? 
Ar jūsų vietiniai bankai duoda tiek! Jeiga >

CEMTRALTN BENDRAN LIETUVIŲ 
RANTAM IR GAUSITE I

Spring 9537. 
PIRMUTINIS 

ir A*
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
_8, Tortam, tai tieskit lafetais

, \ BARTAŠIų, agentą, nes jis yra visiems gerai Žinomas žmogus. 
ParOtttda laOakortes ant visą linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmalnoffi Ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso, 
raruftlnam išvažiuojantiems pasportus. Pasltlnkam žmones ant gelžke- 

llo stočių New Yorke pribuvus Iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi* 

me keleivius ant laivų Ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi J musų vlršminėtą Agentūrą 
su reikalais.

BEI. J. BABTAMS. ^J«ystreet’

DETROIT MICHIBAN
1000 STUBŲ ANT PABDAVIMO. 

Vienatims LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Vafiuojantteau J Lietuvą Heteroje paaportue ir aųtaiHkai 
siunta ] Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:



’•.....

4 z DARBIN
NETIKĖTA PRAMOGA

VIETINĖS ŽINIOS.

PAVYKO.

Mot. Sąjungos Mass. ir Maine 
apskr. išvažiavimas visais' atžvil
giais pavyko. Žmonių buvo la
bai daug ir visi buvo patenkinti. 
Puiki vieta ir pavizdinga tvarka 
visiems patiko. Tikimės, kad 
liks gražaus pelno. Po išsiskis- 
tymui namo, radosi porą daiktų 
užmirštų. Moteriškas kalnierius 
(Fur) ir vaiko siautalas. Tie 
daiktai randasi po num. 20 Webs- 

Meld-ter St., Montello, Mass. 
žiame kreiptis tenais.
' O. Jankienė.

Seredoje, rūgs. 8 d. visame 
Bostone atsidarė viešosios mo
kyklos.

Seimai jau pasibaigė, bet seimų 
atbalsiai dar neužgeso. Ketyer- 
go vakare rugsėjo 9 d., 7 vai vak. 
pobažnytinėje svetainėje Camb- 
ridge, Mass atsibus vakaras-pui- 
ki pramoga taatras, kurs buvo 
rengiamas laike seimų. Artistai 
bus iš So. Bostono A.. L. R. K. 
Moksleivių 17 kuopos. Vaidins 
“Gims tautos genijus.” Visiems 
tas veikalas begalo patiko So. 
Bostone. Nors artistai ir jauni, 
bet puikiai savo roles buvo išmo
kę gerai mdkėjo ir nuduoti. ’

Cambridge’uje ketvergo vakare 
jie dar geriau sakė attiksią. To
dėl neivienas nepraleiskite' pro
gos nepamatę “Tautos genijaus”. 
Ateidami patys turėsite linksmą 
pamokinantį vakarą, ir paremsite 
Moksleivių brangius idealus. Kam 
rūpi Moksleivių būvio pagerini
mas ateikite ir kitus atsiveskite 
428 Windsor St. Įžanga nedidelė.

, Rengimo Komisija.

rie dar ikšiol tikėjo bolševiz
mą esant darbininkų surėdy
mu. Wittmann, vienas 
riausiųjų komisijos narių, pa
sakė, kad taip vadinamas Ru
sijos komunizmas. yra 
koma apgavystė. Nurodė, 
policijos ir šnipystės 
Rusijoj dabar biauresnė, negu 
prie caro. Darbininkai < 
vergai ' saujelės diktatorių. 
“Nei socijalizmo, nei komuniz
mo Rusijoj nėra”, šaukė Witt- 
mann.

Berlino bolševikuojantieji 
laikraščiai ugnim ir nuodais 
spjauja ant tokio komisijos 
raporto ir vadina komisiją iš
davikais ir priešais 
revoliucijos.

WATERBURY, CONN.
Ant pardavimo namas, 

dviejų aukštų. Highland Avė. Tel. 
1830—5.

POOL RUIMIS 
PARSIDUODA 

5 stalai, sena vieta. Atsišaukite: 16 
Broadvvay, South Boston, Mass.

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dviejų sūnų Jono Rųdomskio kuris 10 
metų kaip Amerike. Prieš karų gyve
no Scranton, Pa., turi 30 metų. Ant
ras sudus 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 rė
dybos, Marijampolės apskričio, Liud
vinavo valsčiaus, Barsukų pasodo. 
LITHUANIA.

Rūgs. 3 mirė a. a. Petras Pe
čiulis. Laidotuvės buvo rūgs. 
6 d. su bažnytinėmis apeigo
mis. Palaidotas ant Kalvari
jos kapinių. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Petronę ir 
du vaikučiu Kazimierą 8 m. ir 
Onutę 5 m.

Jo gyvenimo vieta buvo po 
Nr. 166 Bolton St., So. Boston, 
Mass.

Subatoje, rugsėjo 4 d. š. m. 
Šv. Petro Bažnytinėje salėje į- 
vyko Katalikų Vienybės susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
šauktas, kad išklausyti sugrį
žusių atstovų raportų iš buvu
sių Seimų AYaterbury, Gi.

Pirmiausia trumpais ruožais 
aiškino apie seimus p-lės M. 
Žukauskaitė, K. Petraičiutė ir 
J. Glineckas.

Kalbėjo p-lė V. Abraitė iš 
Brooklyn, N. Y. apie Lietuvos 
padėtį.

A. F. Kneižis paaiškinęs a- 
pie Seimus ir Lietuvos reika
lus perskaitė protesto rezoliu
ciją prieš Lenkus. Rezoliucija 
vienbalsiai priimta.

Taip-gi tame susirinkime 
nutarta šaukti didesnį masinį 
susirinkimą išrinkimui atsto
vų į Washingtoną seredos va
kare,
*

RENGIA MARŠRUTĄ.

Naujoj Anglijoj rengiamas L. 
Misijos maršrutas Lietuvos Bonų 
platinimo reikale. Maršruto ren
gėjai turėjo So. Bostone susirinki
mą, bet katalikų veikėjai ten ne
buvo kviesti. Matyt tas marš
rutas ir prakalbos rengiamos vien 
tautininkams-sandarieeiams. Tur
būt mano, kad katalikai jau visi 
pirko bonus. 0 gal yra ir kito
kių priežasčių. <

VIEŠNIA.

P-lė Veronika Abraitė iš Brook
lyn, N. Y. lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj subatos vakare.

NELAIMĖ.
Rugsėjo 2 d. apie 6 vai. vakare 

po num. 888 Washmgton St. Vin
cas Balsevičia, kriaučius puolė 
nuo pirmų lubų į skiepą ir labai 
susižeidė. Abejų rankų kaulai 
trekštelėjo. Puolė į elevatoriaus 
skylę.

PRAŠOMI GRĄŽINTI
LDS. N. A. Apskričio tikietus. 
Būtinai turime gauti tuojaus. 
Siųskite šiuo adresu: V. Jakas, 
711 Cambridge St. Cambridge,

MASS-MITINGAS.
Rugsėjo 8 d. Šv. Petro bažnyti

nėj svetainėj įvyks mass-mitingas, 
delei išnešimo protesto prieš len
kus ir siuntimo atstovą į Wash- 
ington’a.

Katalikų. Vienybė.

SUSIRINKIMAS.

Rugsėjo 9 d. Šv. Petro bažnyti
nėj svetainėj bus susirinkimas 
Tautos Fondo 11-to skyriaus. Į- 
galiotieji lai pasistengia atnešti 
knygas.

PASMERKĖ BOL
ŠEVIZMĄ.

Vokietijos neprigulminigeji 
socijalistai tarėjo suvažiavi
mą, kurs pasibaigė pereitą 
pėtnyčią. Suvažiavime išdavė 
raportą komisija, kuri buvo 
pasiųsta Rusijon ištirti tenyk
štį įvykintą socijalizmą. Ko
misija smarkiai pasmerkė bol
ševizmą ir spėjama, kad jos 
raportas atidarys akis Vokie
tijos tiems darbininkams, ku-
» ................. ... ■—i ■

L. D. S. 1-MOS KUOPOS

PIKNIKAS 
NEDĖLIOJĘ, 

lfr DIENĄ RUGSĖJO, 1920
RUGBY PARK 

Mattapan, Mass.
Pradžia 1 vai. po pietų. 

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

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

Rengimo Komisija.

KONFISKAVO 
GALUS.4

N e w York. — 
Coney salos konfiskuota r 
galų už $100.000. Buvo 
kęs susirėmimas dėl to 
su ppli'cija. Per sumišimą 1_ 
svaigalų gynėjų pabėgo, o 11 
buvo suareštuota. Svaigalai 
suimti beliuoduojant juos į lai
vą gabenti Bostonan.

RIEBUS, RAUDONAS 
KRAUJAS

reiškia sveikatų. Nuga Tone yra ste
bėtina gyduolė delei dirbimo riebaus; 
raudono kraujo, stiprių, tvirtų nervų 
ir sveiki} vyrų ir moterų. Per 30 me
tų tūkstančiai žmonių naudojo jį su 
pasisekimu. Padirbtas iš aštuonių gy
duolių kurios veikia ant įvairių kūno 
dalių. Nuga-Tone gerina apetitų, ma
limų ir skilvio veiklumų, kunui svaru
mų, taip-pat priduodamas naugyvybų 
ir energijų. Tamstos veidai bus spal
vuoti ir kūnas bus stiprus. Iškirpk šį 
paskelbimų, nunešk į vaistinyčių, ir 
gauk butelį Nuga-Tone, vartok keletu 
dienų ir jei Tamstos nebusite užganė
dinti, grųžinkite nesunaudotų dalį bu
teliuko vaistininkui ir jisai Tamstoms 
sugrųžins pinigus. *

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

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A Rinitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininkas — J. Kavollunas, 
68 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolv Rašt. — J. Andriliunas,
301 % Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bovven St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — S. Cižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maežat^ta — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

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

ANT RENDOS

LIETUVOS 
per

Lietuvių Prekybas 
Bendrovę. .

Ieškau savo brolio Andriaus Škiman- 
to, gyveno Rockford, III. Paskutini 
laiškų gavau 1916 m. Juozas Škėma, 
Joraitiškių kaimo, Prienų parapijos, 
Kauno apskr., Garlevos rėdybos. 
LITHUANIA.

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

Priėmimo rat: įUį° JaLva££ 
Po pietų pagal sutartį tiktaL 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

PETRAS KAREIVA,
21 Porter St., Montello, Mass.

.P. Čiupas ir giminės ieško I. P. čiu
po, kuris gyveno Ansonia, Conn. Esu 
gyvas. Jie va Stanevičienė ir jos vy
ras Pranciškus yra gyvi ir sveiki ir vi
sa šeimyna. Motiejus čiupas, brolis, 
jau numiręs. Adresas: P. Čiupas, Van
gų Pagirmonių gmino, Pakuonio pan, 
Marijampolės apskričio, Suvalkų rė
dybos, LITHUANIA.

F. J. KALINAUSKAS

UETUVIS ADVOKATAS
414 Broadtoay, So. Boston, Mass.

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

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

Aš Juozas Ksceniaues(l) paieškau 
savo pusbrolių Kazimiero ir Leono 
Mickevičių; 11 metų atgal gyveno New 
York’e, o paskiau girdėjau gyveno 
Baltimore, Md. Malonėkite atsišaukti 
arba kas juos žinote praneškite šiuo 
adresu:

’J. KSCENAIES (?)
502 Brook Avė., New York, N. Y.

Ieškau savo dėdės, Juoapo čekovi- 
čiaus, 16 Street 24, Clogat, Minn., pas
kutinį laiškų gavau 1913 metais.

VLADISLAW GANEST, 
Haupt gatv. Nr. 13, Schanci.

Skaitykite 

The 
Lithuanian ' 

Booster 
Vienintėlls ang5 ■

lų kalboj lietuvių 
laikraštis, Lęi- 
ėžlh Tkotnaa Sha- 
mis. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE 
LITHUANIAN 

BOOSTER.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norwood, Mass.

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

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

58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 
187 Ames St, 

Montello, Mass.
Kasos Globėjos —

Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę” 
“Kariškių Žodį,” “Vieny
bę,” “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

VIEŠAS PARDAVIMAS

NEJUDINAMO TURTO.
3 augštų biznio ir gyvenimo blokas po numeriu 

277-279 WEST BR0ADWAY
South Boston. 

Parduosime augščiausiam siūlytojui. 
Pardavimas Atsibus

UTARNIMKE, RUGSĖJO (SEPT.) 14, 1920,
11 vaL ryte 

Viršminėtoj vietoj.
$500.00 bus reikalaujama kaipo padėlių, liku
sius įmokėti į 10 dienų.

F. E. DAYTON
Savininkas dabartiniu, mortgadžians

541 Tremont Bldg., Boston, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kvietkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laikų Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Norbutas Ameri
koje turi tėvų, motinų, du broliu—Pet
rų ir Longinų ir sesę Liudvisę. Turiu 
svarbų reikalų apie jos sūnų Antanų, 
kuris dabar esųs Vokietijoje ir už sa
vaitės žada pribūti Amerikon. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, lai prane
ša kogreičiausia man:

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

Juozas žiūraitis ieško Salemono Žiū
raičio, kuris gyveno 11 Star Street, 
Ansonia, Conn. Duodu žinoti, jog vi
si giminės yra gyvi ir sveiki ir dė
koju už laiškų kurį aplaikiau. Adre
sas: Juozas žiūraitis, Laukiniškio kai
mo, Tamošbudžio gmino, Naumiesčio 
apskr., Suvalkų rėdybos. LITHUANIA

Paieškau Prano Mažylio, kuris 5 
metai atgal gyveno Amerikoje, Chica- 
gos mieste. Dabar jis žinių iš Ame
rikos nesiunčia, bet jis ten pasilikęs. 
Jisai paeina iš Anykščių valsčiaus, 
Zablockiu sodž., Ukmergės apskričio, 
turi 42 metu. Mano antrašas: Pran
ciška Mažilienė, Anykščių paštas, Zab
lockiu sodžius. LITHUANIA.

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

Worcester, Mass.

Leetuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai/perkėlė ofisų po No. 

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

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

Psr’ONijncAS — Motiejus žloba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

*^te-Pi>Mi3riNKA8 — Jotas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fm. Rašt. M. Brikaitė.
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

Kaszebius — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

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 Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau sunaus Antano Repšio, kuris 
gyveno 26 Maple St., Ansonia, Conn. 
Esam sveiki, atrašyk tuojaus. Adre
sas: A. Repšienė, M id valio kaimo, Pa
pilės parapijos, Šiaulių apskričio, Kau
no rėdybos. LITHUANIA.

PIRMOS KLESOS

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas, 

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

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

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mhss. 
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 pirm^. nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.__________

Aš Kazimieras Bitvinskas paieškau 
Jono žemaičio paeina iš Lietuvos Ra
seinių miesto, Kauno apskričio. Jisai 
yra kriaučius, jeigu kas apie jį žinotų 
arba jisai pats, malonėkite man pra
nešti, nes turiu labai svarbių žinių iš 
Lietuvos.

KAZIMIERAS BITVINSKAS,
88 Pardee St., New Haven, Conn.

I ““
Paieškau savo dėdės Kazimiero Bud

rio Rekėtių kaimo, Salantų valščiaus 
ir parapijos, Telšių apskričio. Turiu 
labai didelį reikalų. Ar tamsta pats 
ar kas žinantis, meldžiu pranešti po 
šiuo antrašu:

KAZIMIERA BUDRAITE 
(Po vyru Šarkienė) 

123 Battles St., Brackton, Mass.

Ieškau Liudviko Geležinio, kuris gy
veno 4503 So. Wood St., Chicago, III. 
Rašiau laiškų, bet nežinau ar gavo ar 
ne. Jis pats ar kas apie jį žinote pra
neškite sekančiu antrašu: Jurgis ir 
Jonas Geležiniai ,Molupio kaimo, Ba
takių parapijos, Raseinių pav., Kau
no rėdybos. LITHUANIA.

Ieškau Jono Smulskio, 538 W. 12th 
S t, Chicago, III. Jis pats ar kas apie 
jį žino lai kogreičiausia praneša se
kančiu antrašu: K. Smulskienė, Girg
ždėtų kaimo, Jūžintų parapijos. Ro
kiškio valščiaus. Zarasų ( Ežerėnų) 
apskričio, Kauno rėdybos. LITHUA
NIA.

LAIŠKAMS POPIEROS
Keturlų 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
pieros rankius tiktais $1.00. Siųsk 
money orderį: Royol Sales Co., Dept. 
11, Box 59, Sta. O, New York City.

PERMAINA.
Dr. Hanrilton C. Perinąs

Laikęs ofisų: 224 E gatv. 
Persikėlė 1 

556 Broadicay, South Boston.

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

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
(Prie Dorchester St.) 

Valandos l Nuo 9 v. r. iki 8 v? v.
Nedėliojus : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Paieškau Juozo Naujalio ir Prano 
Naujalio, brolių, ir Danielio Kriaučiū
no. Pirmiaus gyveno Anglijoje Lon
done. o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių arba kas apie juos 
žinot praneškite jų antrašus.

PETRONĖLĖ LAUKAITIENĖ, 
1922 Merrimans Alley, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Kazimieras Gira ieško savo giminių 
Lietuvoje. Ypatingai nori surasti bro
lį Aleksandrų. Marijonų ir Petronėlę. 
Paeina iš Sėdos miestelio, Telšių ap
skričio, Kauno rėdybos, Lithuania. Ra
šykite šiuo adresu:

J. TRAKSKELIS 
(Trakšelis) 

467 Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

J. BALUKONIS !
LIETUVIS ADVOKATAS J

’ 905 — 4 Engineers Building i
Cleveland, Ohio. !

; Phones: Main 2063 ir Centrai 1690 !
Vakarais eftsas: 1

6127 St. Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046 1

Aš, Emilija Meškauskaitė ieškau sa
vo brolio kurfs 13 metų išbėgo į Klai- 
pėdų Iš Lietuvos. Dabar jisai yra 22 
metų amžiaus ir nežinau ar gyvas ar 
ne. Kas apie jį žinotų, lai praneša 
man.

EMILIJA MEŠKAtJSKAITE, 
173 Russell SU_______ Lewiston. Me.

Paieškau savo vyro Vinco šlmulyno, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Vadžgi
rio par., Vadžgirio kaimo, Dimicelė 
Slmulienė.

rgančių Žmonių

Tai So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima sasišalšstl ir Urtaviiašai 
Ofise valandos:

Ryt tis iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Ben PbOM DidUnsm 3085 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brui Su, PMaddpku, Pi.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.

NueSrito&iSpepMtei
Vakarais, Ketverge nuo C iki 9 P. M,

M.dsBssds iki 4 p.P»ta. •

Dr, Paul J, Jakmauh 
(Jakimavičių) 

lantao vsltados:
IMIooptat. NasTIkiavakas
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS
Vilniuj * ‘IR JO SKYRIAI

Panevėžyj
Šiauliuos

Raseiniuos 
Liepojuj 

Klaipėdoj 
Marijampolėj 

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

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas 
pie susidėjimą banke duoda Banko agentūros

N.




