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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! SpieskitSe į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.
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Patvirtino. |
SOVIETŲ KOMITETAI 
PATVIRTINO TAIKĄ.

Maskvos bevielinis telegra
fas skelbia, kad Rusijos Cent- 
Taliniai Pildantieji komitetai 
patvirtino taikos sutartį Ma
skvoje padarytą tarp Rusijos 
ir Lietuvos ir taikos sutartį 
tarp Rusijos ir Latvijos nese
nai padarytą Rygoj. Komite
tai įsakė užsienio reikalą mi- 
nisteriui Cičerinui apie tai pra
nešti Lietuvos ir Latvijos vy
riausybėms.

LIETUVIŲ-LENKŲ TARY
BOS KALVARIJOJ.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje Rugsėjo 20 dieną gavusi 
yra tokią kablegramą iš Kau
no, pasiųstą Rugsėjo 19-tą 
dieną: Aplinktelegrama N-16.

Rugsėjo 16 dieną prasidėju
siose Kalvarijoj derybose da
lyvavo iš Lietuvių puses Balu
tis, Čarneckis ir Generolas 
Katche, iš. Lenkij pusės pulki
ninkas 'Mackevičius ir Lukaše- 
vičius. Pirmame posėdy Len
kai išdėstė savo priekaištus 
dėl neutraliteto laužymo, delei 
nesustabdymo ginklų paskirtu 
laiku ir kitus, bet neparėmė 
jų vienu faktu. Lenkai parei
kalavo pasitraukti šiapus 
Focho demarkacijos linijos, 
nustatytos 1919 m. Gruodžio 8 
dieną pripažintas žemes. Lie
tuviai atmetę priekaištus pa
siūlė fronto paliaubas laikyti 
dabartinėse vietose, eiti svars
tyti laikinosios linijos sutarti
nai, taisant neatsakančią Lie- 
tuvop interesams nuo Gruodžio 
8-tos dienos liniją. Lenkai te
čiau pastatė ultimatumą ligi 
Gruodžio aštuntos linijos ir 
gręsė karu. Lietuva norėda
ma taikos sutiko, bet jei len
kai ir-gi atsitrauks ir paliks 
/laikinai Seinus, Punską neut- 
’Talėj zonoj. Elta.”

Lietuvių Inf. Biuras.
Telegrama iš Varšavos rūgs. 

21 praneša, kad derybos tarp 
lietuvių ir lenkų Kalvarijoj 
pertrauktos. Lenkai nesutiko 
ant lietuvių reikalavimo atsi
traukti nuo dabar užimamos 
linijos.

DELEGATAI L. D. S. .5-JO SEIMO BUVUSIO RUGPJ. 31 ir RŪGS ldd.š.m. 
WATERBURY, CONN.

Pirmojoj eilėj nuo kairės į dešinę sėdi Jonas Glineckis, L. D. S. centro ižd., 
p-lė M. Žukauskaitė, Centro vice-pirm., V. Visminas, Seimo rast., gerb. kun. Dr. 
Juos. Meškauskas delegatas nito Lietuvos Krikščionių Demokr. partijos, Petras 
Daugžvardis, seimo vedėjas, Jozefina Kriviutė, Mikolas Abračinskas, dabartinis 
LDS. Centro pirm., gerb. prof. kun. P. Bučys, didelis LDS. prietelius, “Draugo” 
red., gerb. kun. K. Urbonavičius, LDS. Literatiškos komisijos narys, kun. J. Va- 
lantiejus, Waterbury, Ct. lietuviu, klebonas. <

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. į

DERYBOS PRASIDĖJO.
Ryga, rugsėjo 21. — Lenkų 

ir rusų taikos derybos prasidė
jo. Derybos eina Juodosios 
Galvos palociuje. Tai gilios 
senovės rūmai. Ant sienų yra 
portretai caro Nikalojaus II, 
Švedijos karaliaus Karolio 
Xn. Katarinos II ant balto 
žirgo.

Latvių užsienio reikalų mi- 
nisteris Meierovič atidarė de- 
rvbas.

TRIS IŠVIJO, DU PASI
TRAUKS.

Albany, N. Y. — New Yorko 
legislatūra po triukšmingo 
svarstymo apie išnaujo išrink
tus pavarytus socijalistų atsto
vus. nubalsavo tris išvyti. Po 
to kiti du socijalistų patys re
zignavo.

DIDELĖ BAUSMĖ. >.
Waterbury, Ct. — Michael 

Kolachuk nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo ir $1.000 pini
ginės bausmės už dėjimą bom
bos prie policijos viršininko 
ofiso. Jis prisipažino prie kal
tės.

Meksika užlajoj buvo kilus 
pūsi, nepaprasta audra \ .

KELIONĖ Į VILNIŲ.
28 d. rugpjūčio 1920 m. ga

vau leidimus nuo generalio 
štabo Kaune važiuot į Vilnių 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
reikalais. 27 d. vienas trauki
nys iš Kauno važiavo į Vilnių 
su kariškiais ir kaip kuriais ___
Lietuvos valdininkais. O pir-( ^sorietu
mas pasažienų traukinys iš‘yisi 
Kauno į Vilnių ėjo tiktai 28 d.1 
rugpjūčio 8:30 vai. vakare. 
Ant to traukinio pakliuvau ir 
aš. Kartu važiavome su ame
rikiečiu Mikolu Norkūnu ir ke
letu iš Kauno lietuvių inteli
gentų ir valdžios atstovų. Va
gonai gražūs, vokiški, toki 
kaip Vokietijoje I ir II klesos. 
Traukinys eina labai greitai, 
nė kiek neprasčiau kaip kad A- 
merikos ar Francijos ekspre
sai.

Atvažiavome į Vilnių 2 va
landą ryto, dėlto kad Landva- 
rave prisėjo'ilgai stovėti.

Atvažiavus į Vilnių ant sto
ties radome mūsų lietuviškos 
kariuomenės sargybą, patikri
no mūsų leidimus ir įleido į 
stotį. Stotis neišgriauta, bet 
pusėtinai apleista. Visos iška
bos su buvusiais parašais nu- 
malevotos kaip kraujas raudo
nai. Sako kad tai bolševikų 
darbas. Jie sakydavę būk tai 
kad Vilniuje būsianti “kras- 
naja Litva” — raudonoji Lie
tuva. Ant vienos sienos dar 
matosi lenkiškas parašas 
“Niech žyje Pilsudskį,” o šeip 
daugiau nei ruskų, nei lenkiš
kų pėdsakų stotyje nesimato. 
Tarnautojai stengiasi kalbėti 
lietuviškai, nors kaip kuriems 
tai ir nelengvai atsieina. Nu
siskundžia labai ant bolševikų. 
Sako kad lenkai ir vokiečiai 
dar nebuvę taip blogais kaip 
kad bolševikai. Sako kad visi 
žydeliai buvę šnipais ir daugu
mas tų šnipų/ tarnavę ir prie 
rusi], vokiečių, lenkų, bolševi
kų, o patylomis pasako, kad 
kaip kurie iš jų jau prilindo Į 
tarnystę ir prie lietuvių...

Pargrjžusieji iš Žemiškojo

grįžtančių iš Rusijos pabėgė
lių, kurie gulėjo visur I-II-III 
klesos kambariuose ant grindų 
£ur kas pakliuvo. Vieni pus
plikiai, kiti pusnuogiai, išblyš
kę, išsišiepę, surūkę, sužvėrė
ję. .. Juos pamačius iš sykio 
matai, kad tie žmonės parva
žiuoja iš taip labai pragarsėju- 

~ j “rojaus.”
i»tik rumžiasi, kasosi, 
' spriangsi,' užkimusiomis gerk
lėmis ir indubusiomis krūtinė
mis kosi. Čia ant aslos guli 
išsitiesusi motina su 5 maži] 
vaikelių, iš kurių tik vienas 
teturi marškinėlius ir tie patys 
lopas ant lopo ir dar tame lope 
keletas skylių... ir būrys.'.. 
utė... Aš jau esu matęs pa
saulyje vargingai gyvenančių 
darbininkų, bet tokį skurdą 
pamačiau savo gyvenime pir
mu kart uir duok, Dieve, kad 
jo daugjaus nepriseitų matyt 
ir kad jo visiškai nei pasauly
je nebūtų.

Miestą karo stovis. Vakare 
nuo 9 vai. iki ryto 6 vai. neva
lia niekam vaikščioti po mies
tą. Tai ir mmus prisėjo iki ry
to prakvanksot stotyje.

Įsišnekus su viršminėtais 
pabėgėliais pasirodė, kad jie 
ištiesų grįžta iš Maskvos į sa
vo tėvynę į Gardino apylinkes, 
ir t'ktai dėl to sulaikyti Vil
niuje, kad apie Gardiną eina 
karas su lenkais. Ant rasų 
tvarkos labai nusiskundžia, 
bet yra tokių jų tarpe, kurie 
rusų^sovietų rublių turi gana 
daug, tik tame bėda, kad tie 
rubliai Lietuvoje negeliųoja. 
Jų nenori laikyti stotyje, tai , 
vakar liepę išsituštinti ir išsi- ■ 
valyti bolševikų apleistus ba- ■ 
rakus. Sako kad bevalydami 
iš smarvės kone susirgę, net 
buvę keletas pradedančių pūti 
lavonų. Tai verkdami atsipra
šinėjo, kad jų tenai į tuos ba
rakus nesiųstų. Bet vis-gi jų 
stotyje laikyt nebus galima

bolševikų 300-400 rublių, prie 
lenki] — 12-10 lenkiškų mar
kių, o brangiausia 20 markių.

Bulvių svaras, prie bolševi
kų — 200 rublių, prie lenkų 7 
markės.

Mėsos svaras, prie bolševikų 
— 1,500 rab., prie lenkų —50- 
60-65 markės.

Agurkas, prie bolševikų — 
20C rublių, prie lenkų — 15 
markių.

Svaras uogų ar obuolių, prie 
bolševikų — 300 rab., prie len
kų — 40 markių.

Malkų sieksnis 
markių.

Stiklas lango 
markių.

6000 lenk.

šibai — 100

F. Virakas.
(Bus daugiau)

DĖL KUNIGO TUMO 
STRAIPSNIO 

“KAUNO SODOMA.”
Kas Jūsų nėra nusidėjęs, te 

pirmutinis meta j ją akme
ni (Jon. XVIII).

Ko tu žiūrai j krislą aky 
brolio tavo, o rąsto savo aky 
nejauti. (Luk. VI. 41)

“Tautos” 41 Nr. vedama
jam straipsny ir kronikoj, yra 
eilė blogų išsireiškimų, taiko
mų mūsų inteligentijai ypač 
karo; įdėta daug papiktinan
čių faktų. Deja, visa tai liūd
na teisybė. Bet šių straipsnių 
tonas, faktų perdėjimas ir iš
pūtimas — kai kuriais atvejais 
aiški netiesa, ir nenorom ver
čia pagalvot, kas daro tėvynei 
daugiau žalos: ar netekę pro
to ir sąžinės atskiri inteligen
tai bei kariškiai, ar panašių 
tendencijų straipsnių rašąs ku
nigas Tumas, kurs dėl atskirų 
asmenų kaltės pila purvo kla
nus į visą inteligentiją bei ka
riškius. Nenorėdamas ginti ar 
redbilituot Miktlckį, ar kitus, 
straipsniuos paliestus asmenis, 
aš pasistengsiu analizuot tas 
straipsnių vietas, kurios liečia 
kariškius.

Atskiri kariškiai geria—tai 
tiesa. Bet galiu tikrint, kad 
labai mažas geriančių kariškių 
nuošimtis, jis kur kas mažes
nis, neg miestuos gyvenančių 
civilinių asmenų, nekalbant

gėrė ir neleistinai laikės, bet 
juk kunigas Tumas gerai žino, 
kad už tai jie nukentėjo ir pa
šalinti nuo vietų.

Dėl moters komendantas Mi
kuckis nukovė savo draugą ir 
gėrimų sėbrą; kai kurie gene
ralinio štabo - kariškiai buvo 
girti, ergo visa inteligentija, 
ypač kariškiai — yra niekšai. 
G kur gi tos kariškių minios, 
kurios šventai eina savo parei
gas?- Ar jų nėra? Kodėl apie 
juos nerandi nei žodžio?

“Ruskavo pošiba deržimor- 
da.” .“Nuolat skandalai, nuo
lat girtas, muštynės, mojavi
mai revolveriu, ištvirkusių 
moterį] gaujos aplink jį.” Taip 
kunigas Tumas atsiliepia apie 
MikuckĮ. Taip, Mikuckis ėjo 
negeru, slidžiu takų ir... su
klupo. Ir jį jau gulintį mušė 
kun. Tumas. O kodėl jis tylė
jo pirmiau, kodėl nenurodinė
jo to pavojo, kai Mikuckis tu
rėjo galios. Nenorom prisime
na Krilovo pasakėčios “Mirš
tąs Liūtas” posakis... ir aš jį 
spyriau.

Dėl “faktų,” kad Mikuckis 
nutęsė inteligentų klube pasi
linksminimą iki 1 vai. nakties, 
apie tai, kad jis sėdi savo bu
te, viršininko Merkio apstaty
tas kareiviais, kad jo negalėtų 
suimti ir pasodinti į kalėjimą; 
kad tardymo vis nėra, kad jis 
tegalįs gauti porą savaičių ka
lėjimo, kad Katchė, Nastop
ka ir Jakaitis buvę girti kely 
į frontą — į tą glima vieną 
tik tarti: prisipažink, kunige 
Tume, kad Tamsta giliai nu
sižengei aštuntam Dievo įsa
kymui; viešai nusižengei, tu
rėk Tamsta • pilietybės viešai 
tuo prisipažint.

“Visuomenė reaguok: tavo 
inteligentai tave pragers ir iš
šaudys, girti būdami!.. Ne
jaugi nejaučiat, kad šokama 
mirties šokis ant dinamito bo
so!” Taip rašo kun. Tumas. 
Tai tiesa, bet jei jie išlėks į 
orą, tai ar čia nebus kunigų 
Tumų kaltės, nes prie to boso 
jie kiša liepsnojantį žibintą. Ir 
nuo to sprogimo ar liks sveiki 
jie patys?

Patariu kun. Tumui pasi
skaityt Petrogrado Kar. Rev. 
comiteto įsakymą 1 Nr. ir dau
giau komunistų literatūros, 
:en jis ras tinkamų obalsių to- 
esniem tos krypties straips

niam, tik kur kas trumpiau 
įasakytiem.

Kunige Tume! Dievo tame! 
Tokiais sunkiais Tėvynei lai
kais Tamsta pamiršai Jo įsa
kymus. Vietoj skelbti artimo 
meilę, Tamsta skelbi neapy
kantą ir pyktį. Tamsta pa
miršai Kristaus žodžius: kas 
sėja vėją — vėtrą pjaus!” 

Kariškis.
(Kauno “Lietuva”)

TAUTŲ LYGA SVARSTO 
LIETUVOS KLAUSIMĄ.

pradėjo
Lietuvos ginčą su 
Lietuvą atstovauja 

Voldemaras, Lenkiją 
Belgijos delega-

Panedėlio rytą Tautų Lygos 
Taryba Paryžiuje 
svarstyti 
Lenkija, 
prof.
Paderewski.
tas Paul Hvmans perskaitė ra
portą nesutikimų tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Paderewski, 
prieš kurį antroje stalo pusėje 
sėdėjo prof. Voldemaras, sakė 
prakalbą, pabrieždamas, kad 
Lenkija visuomet geidusi tai
kaus gyvenimo su Lietuva. Po 

(jo prakalbos prof.
pakratė Paderewskio tiesiąją. 
Prof. Voldemaras pasakė tikįs, 
kad Tautų Lyga bešališkai iš
spręs lietuvių-lenkų klausimą. 

Tautų Lyga patarė dabar 
laikytis alijantų nustatytos de
markacijos linijos gruodžio 8, 
1919. Šita demarkacijos linija 
palieka daug lietuviškų žemių 
lenkams apie Kalvariją, Au
gustavą, Suvalkus, Seinus ir 
eina pusiatikelyje tarp Vil
niaus ir Lvdos.

Tautų Lygos posėdžių salėj 
buvo labai daug pašalinės pub
likos. Niekas netikėjo, kad 
kas gero' iš to svarstymo išeis. 
Bet kuomet prof. Voldemaras 
pakratė Paderewskio tiesiąją, 
tai trenkė aplodismentai ir vi
sų veidai nušvito.

Be lietuvių-lenkų ginčo Ly
ga svarstys dar finų-švedų ne
sutikimą dėl Alandų salų.

Francijos -atstovas Tautų 
Lygos Taryboj Leon Bourgeois 
pasakė, kad pavedimas Tautų 
Lygai lenkų lietuvių klausimo 
ir švedų-finų yra gera ženklu 
Lygos ateičiai.

Rusai panemunyje sutraukė 
dideles jėgas, daug karinės 
medžiagos, artilerijos ir šovi
nių. Trocki yra Lydoj ir jis 
varkysiąs užpuolimą ant Len- 
djos.

Mes didžiuojamės patys ir tikrai Į 
tikime SEALECT pienu, Į'.
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU I 

Delei virimo ir stalo jisai 
ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS | 

Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę K 
— Taųistos persitikrinsite. |

• Geresni Pardavėjai parduoda SBtdLECT Į4
Brand Pieną. Kf

Sheffield Condensed Milk Co., Ine. ™ 
A. H. MORSE A CO., Agente SHEFFIELD 
9 India St, Boston tScąĮįfeCČ”

LAIKRAŠČIAI Iš
LIETUVOS.
IŠSIRAŠYKITE._____

Utarninke, rugsėjo 21 d. atė
jo Kauno “Laisvė” rugpj 29 
ir 31 dieni].

Už 50c. siunčiame 15 ekz. į- 
vairių Lietuvos laikraščių, už 
$1.00 siunčiame 32 ekz.

Prisiuntusiems dolarinę, daž
niausia pasiunčiame tik dalį, 
nes retai kada turime tiek į- 
vairių laikraščių įvairių nume- 
rių už visą dolari. Kitą dalį 
pasiunčiame kai šviežių ateina.

DELEI DALYVAVIMO -• 
AMERIKOS LIETUVIŲ “» 
STEIGIAMOJO SEIMO . 

DARBUOSE. , —

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas)

Kai-kurios Amerikos lietui 
vių organiacijos yra pareišku- 
sios pageidavimą dalyvauti 
Steigiamojo Seimo darbuose. 
Šie pareiškimai buvo padaryti 
betarpiai pačiam Steigiama
jam Seimui. Lietuvos Atsto
vybei šios organiacijos nėra ži
nomos ir todėl šiuomi skelbia
mas yra viešai Steigiamojo 
Seimo atsakymas, kursai per 
Užsienio Reikalų Ministeriją 
tapo prisiųstas Lietuvos Atsto
vybei (liepos 12 d., 1920 m., 
N-2352):

“Steigiamojo Seimo prezi
diumas augštai gerbdamas ir 
įvertindamas Amerikos lietu
vių gilią tėvynės meilę jųjų pa
darytąsias ir daromas dėl 
Lietuvos Valstybės aukas, ap
svarstęs šį klausimą, priėjo 
prie neigiamą išvadų ir štai 
dėl ko.

1) Nėra absoliutingai jokios 
galimybės Amerikos lietuvią 
atstovus turėti Steigiamajam 
Seime, kaipo pilnateisius Sei
mo narius sprendžiamuoju 
balsu;

2) Įėjimas Amerikos lietu
vių atstovą į Steigiamąjį Sei
mą patariamuoju balsu kaip 
kad siūlo kai kurios Amerikos 
lietuvių organizacijos, vargu 
jau galėtą turėt poityvinės 
naudos. Toksai jų dalyvavi
mas varžytą ir pačius Ameri
kos lietuvią atstovifs. Tarptau
tiniu atžvilgiu galėtą susida
ryti komplikuota padėtis, ka
dangi Amerikos lietuviai for
maliniai skaitos Sujungtų A- 
merikos Valstybių piliečiais;

3) Prezidiumas mano, kad 
pačios reikšmingiausios Ame
rikos lietuvią partinės grupės 
Steigiamajam Seime atstovau
jamos, jąją partiniais vien
minčiais Lietuvoje. Jų dar
bui sustiprint Amerikos lietu
viai galėtų savo' partijų drau
gam siųst žmonių, kurie padė
tų jų darbuotei komisijose ir 
frakcijose. Amerikos lietuviai 
tokioj prasmėj savais patari
mais būtį labai naudingi ir y- 
ar laukiami.

(Pasirašo)
J. Natkevičius,

St. Seimo Sekretorius
A. Stulginskis, 

St. Seimo Pirmininkas

v •

dėlto, kad atsidarius gelžkellų'jau apįe palyginimą kaimui, 
judėjimui stotis reikalinga pa-|juk kariškiai — tie pat žmo- 
sažieriams. I nes, f [

Vilniaus pragyvenimo kai- netobulumų.
uos:

Th

turį savy visų žmogaus

Taip, kai kurie Generalinio 
tabo aukštesnieji karininkai

Tėmykite šį ženklųjį^3

J. Vileišis
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.
- .....— - -- —

' Worcester, Mass. — Sudegė 
rakandų sandėlis, 166-8 South- 
bridge St. Nuostolių už $20.- 
000.
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Rusijos Darbininką Judėjimo

aiaiBmamaiamaiaiaiBiai

Eina Iš South Boston’o utarninkals, 
ketv ergais ir subatomis. Leidžia 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

DARBININKAS
(THE WORKER)

The Lithuanian Tri-Weekly Paper.
Pnbllshed every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s LitK- 
voman R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly .................................................$4.00
Boston and suburbs .......................$5.00
Foreign 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 
of postage provlded for In Section 
1103, Act of Oct 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

PERDĖJO IR IŠPŪTĖ.

Visai nesenai “Darbininke” 
perspauzdinome iš Kauno 
“Tautos” straipsnį “Kauno 
Sodomą” ir apie Kauno ko
mendanto Mikuckio pramoni
ninko Dirsės nušovimą. Šia
me numeryje perspauzdiname 
iš Kauno “Lietuvos” tūlo Ka
riškio atsakymą “Tautai.” 
Kariškis sako, kad kun. Tu
mas, “Kauno Sodomos” auto
rius, perdėjęs, išpūtęs ir net 
netiesos pasakęs.

Plačiai Amerikos lietuviams 
žinomas F. Virakas savo 
straipsnyje (kurs sekančiame 
“Darb.” numeryje bus indė- 
tas) gražiai atsiliepia apie Lie
tuvos valdininkus, kareivius, 
o ypač karininkus.

Amerikos lietuviams malonu 
išgirsti, kad Lietuvoje nėra 
taip bloga, kaip “Tauta” su
šuko, bet iš antros pusės gai
la, kad Pažangos organas ir 
apskritai pažangiečiai taip įsi
drąsino perdėlioti ir pūsti 
iL’vtuyos netobulybes. “Tau
ta” labai aštriai kritikuoja 
Steigiamąjį Seimą. Koiistruk- 
tyvė kritika yra pageidauti
na, bet jei pasirodys, kad 
“Tauta,” St. Seimą peikdama 
nori save iškelti, tai. apsiriks.

Amerikos lietuviai katalikai 
pagatavi teikti moralę ir me
džiaginę paramą visoms krik
ščioniškoms partijoms. Prie 
remtinųjų yra Pažanga. Jei- 
gi pasirodys, kad pažangiečiai 
sav0 kritikoj -St. Seimo ir Lie
tuvos valdžios pereina rube- 
žius, tai Amerikos lietuviai 
katalikai nuo jos nusigrįš.

•v

Tokiose tai aplinkybėse. bė
gų Rusijos pabriko darbininko 
gyvenimas revoliucijos metu. 
Kaip kiekvienam anomališka- 
jam apsireiškimui taip ir re
voliucijos šmėklai atėjo galas. 
Šiandieną gyvenimo srovei su
grįžus senojon vagon neproša- 
lį manau bus aptarus, ką išlo
šė mūsų pabriko darbininkas 
tais sunkiais ir pavojingais ko
vos metais. Ar pasiekė, varg
šas, užmanytąjį tikslą, ar par 
taisė savo prakaitu sulaistytą 
būvį, ar gavo į rankas ką no
rint tokio, ko pirm revoliuci
jos nebūtų turėjęs? Jei ką iš
kovojo, tai koki tų jo pozitivi- 
nių laimėjimų praktiškoji ver- 
įtė?

Sulig žinomo prancūzų vi
suomenininko Gide’o moksliš
kų tyrinėjimų streikai visai 
neveizint į jų išviršinį būdą 
kas link savo galutinųjų pasek
mių šiaip paprastai dalinasi. 
20-25 nuoš. pasiseka darbo luo
mui, 30-35 nuoš. net iki 40 
nuoš. nusiduoda darbdaviams, 
likusieji gi 35-50 nuoš. nei vie
niems nei kitiems neatneša 
naudos, užsibaigia tankiausiai 
savitarpinėmis nuolaidomis. 
Gide’as tyrinėjo vien savo tė
vynės ir kaimyniškųjų valsti
jų streikus, bet-gi tie jo gau
tieji mokslo rezultatai galima 
drąsiai pritaikinti ir mūsų 
streikų klausymą gvildant. 
Tą priparodo dedamas mūsų 
pavyzdys. Viršutinė skaitlinė 
rodo streikus apatinioji 
kininkus.

strei-

KOLEGIJOS IR UNI- 
‘ VERSITETAI KU- 
> PINI.

Pereitą ir šią savaitę prasi
deda Naujosios Anglijos kole
gijose ir universitetuose moks
las. Patėmytinas stebėtinas 
apsireiškimas. Nors dabar 
buvimas kolegijoj ir universi
tete veik trigubai daugiau at- 
seina, negu prieš karą, bet ne- 
kuomet universitetai ir kole
gijos neturėjo tiek aplikantų, 
kiek šiemet. Amerikos jauni
mo veržimąsi prie mokslo ir 
šviesos yra didelis.

Šv. Kryžiaus Kolegijon Wor- 
cesteryj įstojo 800 naujų 
moksleivių. Nekuomet per 78 
metus gyvavimo nėra tiek 
moksleivių įstoję. Daug ap
likantų dėl vietos stokos ne
priimta. Šiemet kolegija sta
tydins naują rūmą už $1.000.- 
000, kad kitais metais galima 
būt daugiau moksleivių priim
ti. Bostono kolegija, jėzuitų 
vedama, kupina. Vale ir 
Harvard, didžiausieji Naujo
sios Anglijos universitetai, 
studentų perpildyti.

Ar lietuviai jaunikaičiai ir
gi grūdžiasi mokslo įstaigos- 
na? Ar datfįg jų rasime aug- 
štesnėse mokyklose? Nelabai 
daug.

Amerikos jaunimo uolus 
griebimasi mokslo tepaakstina 
Amerikos jaunus lietuvius 
prie apšvietos.

SIŲSKITE . literatūros 
Lietuvos kariuomenei “Ka
riškių Žodžio” adresu.

Skaitlinės kaip ant delno pa
rodo, jog nuo 1905 m. darbi
ninko streikų laimėjimai eina* 
mažyn augant iš kitos pasės- 
kompromisams ir pramoninin
kų išlošimams: mat laisvės me
tu 70,6 nuoš. visų streikavusių 
proletarų išlošė, o jau 1908 m. 
nuošimtis nepasisekimų siekė 
68,8 nuoš1.

Neatsižiūrint į šias tamsią
sias Rusijos pabriko darbinin
ko kovos puses, kurias tik ką 
peržiūrinėjome, vienkart rei
kia pasidžiaugti, kad revoliu
cija įnešė jo vargingan būviu 
tūlas pozitivias, reales permai
nas, tulus pliusus. Visupirmu 
tat darbininks iškovojo sau ir 
savo vaikams streikų liuosy- 
bę, profesiales sąjungas ir vi
sai savarankišką politiškąją 
partiją, su kuria noroms ne- 
noroms turi šiandieną skaity
tis įsišaknėjusi biurokratija. 
Kalbant apie streikų liuosybę 
nevalia jos perdaug augštinti 
pav. lyginant su tokia pat 
streikų liuosybę užsienyje, nes 
pas mus ji dar toli gražu ne
pilna. Vienok žinant kaip vis
kas atrodė prieš revoliuciją 
neikiek nenustebsime išgirdę 
prof. Ozerov’ą 1906 m. rašant: 
“Sveikinu rusą darbininką už 
jo pažanginį darbą. Didelė 
darbo dalis jau nuveikta — po
litiškoji darbininko liuosybė 

. iškovota. Belieka vien su iš- 
I tverme darbuotis, kad ir eko-

SIŲ SKIT E knygų ir lai- nomiškąją liuosybę išplėšus ’ 
kraščių saviškiams Ltri^-1 žinoma, esant kitokioms aplin- 

-3 T® kybems toki maža duoklė ne-

būtų užganėdinus proletaro, 
tuomet gi ir mažas dalykas bu
vo labai dideliu daiktu. Ant
ra —negalima nepaminėti iš
kovoto 1905 m. profesialių są
jungų įrankio. Genetiškasis 
jo išsiviniojimas nėra perdaug 
supainiotas. Būtent daugu
ma didelės pramonės Rusijos 
miestų pamatą profesialinia- 
jam judėjimui sukrovė “ 
vės metu” 
čio mėnesyje 1905 m. Pačioje 
tik Maskvoje gan trumpame 
laike išdygsta kaip grybai po 
šilto rudens lietaus 50-60 įvai
rių profesialių sąjungų. Peter
burge 6 d. lapkričio darbinin
kų sąjungų buvo’ 14 gi po nau- 
jųjų mėtų jų skaičius pašoko 
iki 40 sudariusių vieną centra- 
linį profesialių sąjungų biurą. 
Sostinių pavyzdys padarė sa
vo įtekmę: į profesiales sąjun
gas kimba kiti valstijos mies
tai—Cliarkov’as, Odesa, Ž.
Naugard’as, Ekaterinoslav’as, 
Kiev’as, Saratov’as, Samar’a, 
Tomsk’as, Smolensk’as ect. 
Taigi reikėjo vien prašalinti 
kenksmingą biurokratijos slė
gimą ir kaip iš šaltinio tryško 
gyvata—atsirado iki šiolei ne
matytos iniciatyvos, darbo luo
mo pagalbon atėjo energijos 
pilni vyrai ir tt., žodžiu, kaip 
sako Pažitnov’as, liuosybė da
rė stebuklus. Užėjusi po kai 
kurio laiko reakcija nors ir ė- 
mėsi persekioti tas darbininkų 
organizacijas, visgi principia- 
liškai negalėjo jau jų iš gyve
nimo pavaryti, išginti. Nema
žą šios atmosferos dožą įdėta 
paskiau 4 d. kovo 1906 m. į 
“lyglaikinius draugijų ir są
jungų įstatus”. Užtenka vien 
akimi perbėgti pamatinius tų 
įstatų mintis, kad įsitikrinus, 
jog ištikrųjų jie eina prieš 
profesiales darbo luomo sąjun
gas. Pavyzdžiui visos teisės 
atidaryti ar uždaryti tą arba 
kitą sąjungą priklauso nuo už
mačios valdžios pastatytų at
stovų; susidėjus kelioms bei 
keliolikai vienos rūšies tokių 
sąjungų nevalia joms steigtis! 
centralės viešųjų reikalų apta
rimui valdybos — biuro etc. 
Trumpai sakant ant kiekvieno 
žingsnio statoma maži, tiesa, 
bet užtatai plieniniai, aštrūs 
kableliai. Neatsižiūrint į pa
našias represijas profesialis 
pabriko darbininkų judėjimas 
Rusijoje prigyja ir net giliai 
šaknis įleidžia, nes po dviejų 
metų t. y. 1907 m. pabaigoje 
sulig pabrikų inspektorato su
linktųjų žinių išviso legalizuo- 
’ta 904 profesiales sąjungos. 
! Apart to atsakyta 227 ir už
daryta 104 darbo luomo sąjun
gos. Kadangi nevisos sąjun
gos noriai prisiųsdavo savo 
metinias atskaitas pabrikų in
spekcijai, tai aiškus dalykas, 
jog daug žinių apie vidinį pir
mutinių draugijų stovį šian
dieną sunku ką tikro pasakyti. 
Trečiuoju pabriko darbininko 
laisvės metų uždarbiu yra, 
kaip jau minėjome, tikrai sa
varankiška politiškoji partija, 
kuri visuose viešojo visuome
nės gyvenimo darbuose užima 
šiandieną sau tinkamą vietą. 
Pirmą kartą kaipo toki ji vie
šai pasirodė rinkimuose I Val
stybės Dūmon, paskui pačio- 

i je Dūmoje kur turėjo kelioliką 
. savo pasiuntinių. Antrojoje 

Valstybės Dūmoje darbo žmo
nių atstovų buvo išviso 65 iš jų 
26 pabrikų darbininkai.

Viršuj išskaitytieji darbo 
luomo kultūrinėje kovoje pa
siekti laimėjimai paliečia tą 
luomą kaipo tūlą visuomenės 
individą visai neužkabinama 
jo naminio būvio ir artimes
niųjų gyvenimo sąlygų. O vė 
nėra abejojimų kad toki rimta 
ir aiški kova, kokią Rusijos 
visuomenė pergyveno 1905 
metais, nebūtų galėjusi atsi
liepti giliau — darbininko gy
venimo ir kovos už būvį reika
luose. Atsiliepti tikrai atsilie
pė bet ne visur ir ne vienokia
me laipsnyje.

lais-
s palių—lapkri-

Taip visupirmu — kiekvie
nas kas tiktai nors kiek yra ty
rinėjęs po revoliucijinį laiką 
gerai žino Rusijos pabriko 
darbininko darbo dieną pasku
tiniuoju laiku žymiai sumažė
jus. Ir ištikrųjų darbo dienos 
sumažėjimas perdaug yra žy
mus, kad jį paliktume arčiaus 
neaptarę.

Baudžiavą panaikinus, kaip 
matėme, pabriko darbininkas 
ilgą laiką neturėjo visai tam 
tikro apribuoto darbo dienos 
ilgio. Laikui bėgant kiek vė
liaus įvyksta tūlos permainos, 
kurios, deja, dalykų stovio ne
įstengė pakeisti, taip jog 80-jų 
metų pradžioje darbo diena 
svyruoja tarp 12 ir 18 valandų 
į parą. Dar kiek palūkėjus 
(1897 m.) darbo diena sutrum
pinta iki 114 vai. nors gyveni
me nežymu to visai: darbda
viai mokėjo pratęsti darbo lai
ką. " Šis valdiškai išleistas ir 
darbo laiką normuojąs įstaty
mas dar tebmatyti ir 1905 m. 
— beveik pusė (53 nuoš.) visų 
pramonės įstaigų jo prisilaiko, 
47 nuoš. tokiu būdu jau dirbo 
11-9 ir net 8 vai. į parą. Pra
švilpia dar meteliai ir pinigy- 
no ministerija va kaip apie 
darbo dienos ilgį atsiliepia: 
“1906 m. 114 vai. bedirba vos 
12 nuoš. pabriko darbininkų, 
10| vai. — 14 nuoš., 10 vai. — 
33 nuoš., 9 vai. į parą dirbo 
38 nuoš., likusieji 2-3 nuoš. 
triuši pasikeičiant dieną ir 
naktį. Kaip matome po revo
liucijos darbo diena nusistoja 
ant vietos ir vidutiniai visur 
viena ir ta pati — būtent 9-10 
valandų. Nuo tų ypatingų Ru
sijos pramonėje laisvės metų 
jokių didesnių permainij kas 
link darbo dienos ilgumo, ro
dos, neįvyko. Profesiales dar- nusisekė puikiai, 
bininkų sąjungos sekdamos 
užsienio proletarą mano ir Ru
sijoje su laiku iškovoti 8 vai. 
darbo dieną. Pakol kas jų dar
bas sutinka daug priešų. Ne 
taip dalykai stovi su ekono
miškuoju rankpelnio darbinin
ko padėjimu — kalbėti apie jo 
būvio pagerinimą vargu gali
ma. Apskritai kokie buvo* už
darbiai prieš 1905 m. tokie pa
siliko ir dabar; jei kai kuriose 
pramonės šakose uždarbiai pa
kilo 5 nuoš.-20 nuoš., tai iš ki
tos pusės žymus gyvenimo 
produktų pabrangimas viską 
sulygino, jeigu ir nepablogi
no. Tikrai taip esant matyti 
iš šios tabėlėsr
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KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONUOSE.
“DARBININKE” gaįi 

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

9
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WESTFIELD, MASS.
Myliu pasisukinėti po AVestfield, 

nes jo apielinkės primena man 
Lietuvos žemelę. Taip čia gra
žu ir malonu. Lietuvių katalikų 
veikimas sulyginamai didelis. Ma
žas lietuvių skaitlius, bet žiūrėki
me kiek jie gero padarė. Turi 
puikią, naują iš stokko pastatytą 
bažnyčią, gražią naują kleboniją, 
aplinkui viskas puikiausiai aptai
syta, o skolos kiek girdėjau turi 
tiktai $13.000.00. Čia pilna vi
sokių idėinių ir pašalpinių dr-jų. 
Tautos Fondas gražiai gyvuoja, 
sulyg jo apskaitymo lietuviai tau
tos reikalams yra čia tiek aukavę, 
kad skaitant nuo galvos, nors ir 
mažiausios, kiekvienam išeina a- 
pie $.00. Tai pavizdinga.

Šiuom laiku daugiausia darbuo
jasi Raudonojo Kryžiaus, skyrius, 
kuriam vadovauja Ant. Atkočai- 
tis, renka Lietuvos kareiviams 
dovanas. Sekasi grai.

Politiškame lietuvių veikime ga
lima pastebėti labai didelis susi
pratimas. Pakalbėk su katruo 
nori, o gražių nuomonių išgirsi. 
Matyt visi tuose klausimuose įsi
gilinę. Aną nedėldienį sulyg Fe
deracijos atsišaukimo, atsibuvo 
politiškas susirinkimas. Viskas 
buvo tvarkiai, apart dviejų Vy- 
tautinių naktinės laidos prisigėru
sių. Išnešta protestas prieš len
kus ir išrinkta delegatas į Wash- 
ington, D C.‘ Kviečiamąjąm po
litiškam susivažiavimui, į delega
tus kliuvo Kun. K. Vasiliauskas.

Lietuvos Paskolos reikalai irgi 
Paskolos kata

likai surinko $4.000.00. Turime 
paimti domon, kad čia yra tik 120 
šeimynų ir keletas vienučių. Šv. 
Kazimiero dr-ja viena paėmė už 
$200.00. Žiūrint į katalikų vei
kimą nenoromis turi pripažinti 
kreditą. Į lasvamanių-bolševikų 
veikimą nežiūrėčiau, bet kad pa
stebėjau laisvamanių laikraščiuo
se būbnijimus apie Westfieldo 
bolševikų veikimą, šį kaTtą atsi
lankęs norėjau ištirti, nes nieka
dos nemaniau, kad Westfielde ga
lėtu būti bolševikai. Kad jų dar
bą ištyrus, reikia paieškoti vadų. 
Klausinėjau, kas iš čia rašinėja į 
laisvamanių laikraščius. Vienas 
atsakė man, kad tai jautis-Žalis. 
Kaiptaf?! surikau, tai' negalimas 
daiktas kad jautis galėtu rašyti! 
Aš suprantu, kad tie jų rašymai 
melagingi, beprotiški šmeižtai, gy 
vuliškų jausmų apsireiškimai, bet 
visgi jautis-gyvulys to parašyti 
negalėjo.
jautis-Žalis rašo,” pakartojo man 
žmogelis ir nusijuokė. Įsižei
džiau ir apsisukęs nuėjau/ Bet 
mislis iš galvos neišėjo. Atsimi
niau, kad kitados Lietuvoje ariau 
su jaučiais, vienas ištikrųjų vadi
nosi žalis, aš su juo ariau, bet vis
gi jis rašyti nemokėjo. Nuta
riau atrasti tą stebėtiną jautį. 
Perėjau visus tvartus, bet nera
dau. Vėl grįstu prie to žmoge
lio, prašydamas, kad jis man tą 
jautį parodytu. Sutiko. Eina- 
va. Beinant jis man pašnabždė
jo, kad tai ne jautis keturkojis, 
bet dvikojis, panašus į žmogų, tik 
jautišką protą turi. Tada tik 
supratau kame dalykas. “Su
stok,” staiga riktelėjo mano drau
gas, “antai patvoryje stovi jautis 
-Žalis.” Kur? — užklausiau. 
“Antai patvoryje tas mažiukas” 
— parodė ranka draugas. “0, 
tai tas.” Matau, matau. Tai 
ne jautis, tai tik veršis, teliukas. 
“Atrodo kaip veršis, bet velnio 
ragus pasiskolinęs katalikus bar 
do,” — pratarė mano draugas ir 
nuėjo palikęs manę vieną. Priė
jau prie minimojo jaučio-Žalio, 
tai buvo mano senas pažįstamas. 
Net mudu kitados drugavę. Na, 
tariau sau, čia tai viską sužinosiu. 
Išpradžių jautelis gyrėsi, pūtėsi,
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bet galutinai prispirtas pradėjo 
prisipažinti, kad prasta viskas ei
nasi. Sako: “Turime ašiupėju- 
sią Vytautinę, kurioje priguli 5 
laisvamaniai, 5 šiaudiniai katali
kai ir 9 katalikai, kurie už dolerį 
pasirengę yra pasikarti ir dėl to 
tik priguli, kad ten porą dolerių 
•seniau jau įmokėjo. Sutvėrėme 
atskirą Lietuvos bonų komitetą, 
bet pardavėme tik už apie $500. 
Daugiausia, sako, aš darbuojuos. 
Stengiamės aptemdyti katalikus, 
juos prigauti, rengiame prakal
bas, tveriame visokias apgavingas 
draugijas, kliubus, fondus, bet 
nieks nesiseka. Net Lietuvos Mi
siją į pagelbą kviečiame, bet gal 
ir tas nieko negelbės. Mat čio
nai yra perdaug miklus klebonas. 
Jis mums viską sugadina. O ka
talikai ir-gi perdaug susipratę. 
Laikosi tvirtai savo parapijos, 
bažnyčios, savo draugijų, tai tu 
žmogeli, nors pirštus nusikąs, o 
nieko nepadarysi. Galutinai į 
savo tarpą pasikvietėme ir polic- 
moną, bet ir tas nieko negelbsti. 
Mat čia ne Rusija, lietuviai žan
darų nebijo. Abelnai prastas gy
venimas, turbūt reikės į kitą mies
tą važiuoti. Ha, ha, ha! nusi- 
juokiaiu, graži tavo išpažintis, 
man bus naudinga, tik žinok, kad 
aš jau ne tavo draugas, nes neno
riu būti išgama, griauti šventą 
darbą, būti tautos priešu, kaip 
kad jūs čionainiai’ laisvamaniai 
susidedate su mūsų priešais len
kais, remiate jų “poliškos nezalež- 
nos vieros” judėjimą ir tt. Esu 
lietuvys katalikas, ir su tokiais 
žmonėmis kaip tamsta nenoriu jo
kio reikalo turėti. Lik sveikas. 
Mano jautelis tik išsižiojo, bet ne
buvo kada ką pratarti. Grįžda
mas namo užsimislij’au. Kaip tai 
nelaimingi tie žmoneliai išgamos. 
Pameta tikėjimą, sąžinė juos grau
žia, nerimsta į kiekvieno veidą 
kaip pažiūri tai rodos peklos dug
ną matai. Kenčia, o tik per sa
vo kvailumą. Skriaudą daro sau 
visuomenei, ir tautai. Užmiršta 
kad kaip prieš vėją nepapūsi, taip 
neatsispirsi prieš katalikiškąjį vei
kimą. Iš antros pusės smagu pa- 
mislyti, kad katalikai gerai dar
buojasi, jokiems subolševikėjiems 
nepasiduoda. Lai Dievas jiems 
padeda darbuotis ir laisvamaniš
kiems gaivalams nepasiduoti.

Artojas.

NEWARK, N. J.

Slapukų darbas.
Rugsėjo 15 d. vakare 5 libera

liški slapukai su trimis padėjėjais 
vietinėje svetainėje tylomis bandė 
sutverti p. Vileišio pageidaujamą
jį “valstybinį fondą.” Bet tuo 
laiku pasitaikė būti 7 žmonėms. 
Tiems svečiams pasirodė labai 
keista, neaišku. Juk kaip 5 par- 
tyviškiausioms ypatoms savinties 
ir pradėti bendrą visuomenišką 
darbą, o dar pasislėpus, čia kas 
nors turi būti nepaprasto. Pra
dėjo kelti klausimus. Ant tų 
klausimų rėžia visi penki, Lazdy
nas, Trečiokas, Pempė, Podžiūnas 
ir Truska atsakymus, kurie nuo 
viens kito neikuom nesiskyrė. 
Girdi jau 4 mėnesiai kaip Vileišis 
reikalauja šio fondo. Nieks juo- 
mi nesirūpina ir dar jus norit 
laukt! Žiūrėti visubmenės ir 
tuomi trugdyti valstybės budavo- 
jimo darbą! Tiktai vien tėvynės 
priešai, parsidavėliai, išgamos to 
gali norėti! Jūs visi, kurie einat 
prieš šį bendrą valstybinį fondą, 
esate išmatos-tamsūnai, bemoks
liai. Nuolat it žalčiai slaikio- 
dami pokampiais, užniatę kur dir
bama naudingas tėvynei darbas 
norite sugriauti (V. Podžiuno žo
džiai) ir tt. Po tokių atsakymų 
nubalsavo 8 prieš 6. Viso buvo 
14 ypatų. Sumokėjo $7.25. Iš
sirinko valdybą iš minėtų ponų, 
ir jau įvykdintas bendras valsty
binis fondas. Dabar tik aukų, 
aukų, katalikai duokit “bend
riems valstybės reikalams.

L. Pilietis.

BALTIMORE, MD.
Nepadorus įtarinėjimas.

“Darb.” num. 105 buvo rašte
lis antgalvių Koncertas. Rašo
ma, kad dainininkė ant estrados 
pasirodžius su perdaug apnuogin
tu kūnu. Bet nepažymėta kur 
ir kas taip padarė. Todėl mūsų 
mieste tūli teisia mūsų gerb. so
listę ponią M. Čizauskienę. 
di ji tą darius Lawrence, 
per Vyčių Seimą.

Tai nepadorus intarimas 
solistės p. Čižauskienės.
met čia kuopadoriausia pasirodo 
ant estrados ir jokio pamato nėra 
intarmėti gerb. solistę.

Vietinis.

Gir- 
Mass.

gerb.
Visu o-

“Užtikrinu tavę, kad

re Ž S £ — O Z g

Apart gyvenimo produktų 
pabrangsta dar bustai, avali
nė, o valdžia japonų karės iš
laidoms padengti kaip tik tuo 
laiku pakėlė muitą ant cuk
raus, degtukų, tabako, degti
nės ect. Iš. čia nauja išvada— 
šiandieną ruso pabriko darbi
ninko būvis nedaug kuo tesi
skiria nuo to, kokiuo matėme 
esant prieš revoliuciją; ypač 
pradėtąjį ekonęmiškąjį prole
tarų išsiliuosavimą suturpjo 
kilęs prieš keletą metų, nežmo
niško to luomo 1905 spėkų į- 
tempimo dėlei, reakcijos smū
gių, kuri, reikia pripažinti, te
besitęsia ir dabar. Streikai vie
toje įgyti tvirtas pilietiškas 
teises atsikartoja kas metai vis 
rėčiaus ir rėčiaus. Pabriko 
darbininkų sąjungos ir rateliai 
negęsta tiesa, bet nematai juo
se to gyvumo ir elastiškumo 
ką taip stebino visus pirmo
siose savo gyvavimo valando- Į išvengus, 
se. Žodžiu matai visur pavo-

DETROIT, MICH.

Iš L. R. K. Sąjungos veikimo.
Lab. Sąjungos 19-ta kuopa dar 

jaunutė. Pereito mėnesio- buvo 
laikomas susirinkimas. Kadangi 
mūsų kolionijoje randasi keletą 
šeimynų gyvenančių didžiausiame 
skurde, todėl ir buvo daugiausia 
svarstoma, kokiu būdų būt gali
ma suteikti joms pagelbą. Pa-

BALTIMORE, MD.

Jau vasaros metas praslinko, o- 
ras pradeda atvėsti. Visi pasi
linksminimai parkuose ir šiaip į- 
staigose užsidaro. Visi it gulbės 
pradeda puikuotis ir traukt^ į 
miestą ir tenai jau žiemavoiį. 
Veikiantieji neužsiganėdina ir ne-\ 
atisduoda vien tik išnykstančiai L 
linksmybei, nes visą tą laiką pra
leido ant naudos, bet ruošiasi prie 
platesnio veikimo.

aiškėjo, kad yra našlė, kuri turi Štai Draugystė D L. K. Vytauto 
septyniatą vaikelių ir pati menkos renkia puikų pasilinksminimą dėl 
sveikatos. Pranešta, kad minėta naudos Lietuvos karžygių. J. 
našlė ne tik kad neturi ką. vai- Čižauskas su savo choru rengiasi 
kams duoti, bei juos apdengti, bet | P”e koncertų ir teatrų.
neturi nei už stubą užmokėti Šį 
mėnesį buvo jai pranešta, kad bus 
išmesta ant gatvės. Nariai iš
girdę apie tokį padėjimą, užsidė
jo net sąvaitinius ir mėnesinius 
mokesčius, kad tik vargšei suteik
ti kokią nors pagelbą.

Mūsų kuopa nutarė surengti a- 
gitatyviškas prakalbas pabaigoj 
šio mėnesio,* todėl Detroitiečiai 
nepraleiskit tą progą, nes bus aiš
kinama plačiai apie L. S. tikslą. 
Visas pelnas skiriamas našai- 
čiams.

Daugiausia atsižymi darbe ir 
aukomis mūsų pirm, p-ni Permi- 
nienė, kuri aukavo $25.

Korespondentė.

L. Vy
čiai ir Motenj Sąjunga, taipgi va
ro veikimą pirmin. LDS Sąjun
ga ritasi it kulis ir rengiasi visus 
sukirsti. Vienybė Katalikų ir 
Tautos Fondas irgi nesnaudžia. 
Vienu žodžiu viskas it virte verda. 
Visi mano turėti išveikinio naudą 
ir vis dėl brangios Tėvynės Lietu
vos. Valio Vyrai! Jaunikaičiai 

Mergaitės ir Moteris visi prie 
darbo.

Pinavijaa.

jingą įsigilinimą į tuos princi
pus, kurie pašvietę vienus- 
antrus metus tik paglostė 
vargšo širdį ir vėl pranyko ap
gaulingai. Maž šitoje tyloje 
ir slepiasi ruso proletaro indi- 

| viduališkumas — gerai per
mąstę® kas buvo, žinos, kas 
reikia daryti, idant klaidas

C. BROOKLYN, N. Y.
Vyčių 49 kuopa rengia puiku 

nepaprastą balių. Bus 2,dieną 
spalio 1920 m., 7 vai. vakare, 207 
York St., parapijos svetainėj.

Komitetas.

(Galas)

E. ST. LOUIS,
Rugsėjo 29 d. čia kalbėjo Maj. 

Žadeikis. Bor.ų parduota už ke
lis šimtus. Žmonių buvo pilna 
salė. 1

Vietinė parapija rengia bazarą. 
Bus rugsėjo 25, 28, 30 ir spalio 2 

į dieną. Bus parapijos salėj va
karais. • Parapijona*-

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu gerbiamiems 

A. L. R. K. Federacijos na
riams ir Amerikos Lietuviškai 
visuomenei, kad nuo rugsėjo 
10 dienos š. m. Federacijos raš
tinės darbą ir knygas paėmiau 
savo rankosna ir atradau visą- 
ką tokioje tvarkoje kokioje tas 
viskas buvo vedama mano 
pirmtakūno p. J. E. Karoso...

Taipo-gi pranešu, kad nuo 
šio laiko visais reikalais Fede^ 
racijos raštinės reikia kreiptis 
sekančiu antrašu: Federaci
jos Sekretorijatas, 222 South 
Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

‘.Antanas J. Valantiejus,
Federacijos Sekretorius.



PROTOKOLAS.

■ ■ ■

atsisakė mokėti, 'tai išbrauktas 
Juo yra Juoz. Gregiškis.

Vijurkas.

DARBININKAS >

15-tas New York ir New Jersey 
valstijų L. D. S. apskričio.

Suvažiavimas įvykęs rugpiučio 
8, 1920 m., 3 vai. po pietų, Har
rison, N. J. lietuvių bažnytinėj 
salėj kampas Davis ir North Str.

Neatsilankius vietos klebonui, 
suvažiavimą atidarė gerb. vice- 
pirm. A. Kazlas su tam tikrų mal
delę. Jis pakvietė valdybų aiš
kindamas jog šiandiena J. Pelutis 
apskričio pirm, nepribus todėl iš
rinkite kitų šiai dienai. Delega
tai maloniai patvirtina vedėju vi
ce pirm. A. Kazlų. Į mandatų 
peržiūrėjimo komisijų: V. Sereika 
ir P. Savickas. Dalyvavo šešių 
kuopų arti 20 atstovų. Vedėjui 
užklausus ar randasi be mandatų, 
pasirodė p. A. Zuikiutė iš Brook
lyn, N. Y. 12 kp. ir p. D. Begans- 
kis. Jiems suteikta balsas.

Dalyvauja sekančios kuopos:
Harrison ir Kearney N. J. 15 

kp. V. Sereika, J. Volikas. Eli
zabeth, N. J. 16 kp. M. S'tapins- 
kas, P. Savickas, J Matuza, A Uš- 
kutis, Balčiūnas. Paterson, N. J. 
18 Ap. Jokubaitė, V. Sasnauskas, 
J. Zdanys. Newark, N. J. V. 
Antulis, A. Kazlas, J. Volikas, J. 
E. Žemaitis. Linden, N. J. 73 
kp. V. Guzevičienė, J. K. Butkus, 
P. A. Mikšys. Brooklyn, N. Y. 
12 kp. D Beganskis, A. J. Dymta. 
New York, N. Y. 9 kp. D. Kašėta.

Valdybos raportai: Vice-pirm. 
A. Kazlas kaipo antspaudos komi
sijos narys pažymėjo, kad dar ne 
nupirko. Patarta tai pačiai ko
misijai užbaigti darbų Kores- 
podento ir organizatoriaus rapor
tuose nieko svarbaus nepatėmyta. 
Org. S. Misiūnas išvažiavo į Lie
tuvą. Jo vieton išrinktas V. Se
reika. J. Liudvinaitis apskr. 
iždininkas savo raporte nudžiugi
no delegatus, nes jo kasa gerokai 
pasunkėjo nuo buvusio apskr. pik
niko. Jau turįs $128.62. Todėl 
apskritys liko dėkingas visiems 
pasidarbavusiems jo surengime, o 
ypatingai p-lėms Kazlaitėms, P. 
Žemaitienei ir p. Raugaliutei iš
reikšta padėka delnų plojimu.

Pikniko komisijos raportas bu
vo ilgas. Raportas priimtas. To- 
liaus sekė kuopų raportai. 73 
kp. turėjusi gražų koncertų, kuris 
gana puikiai nusisekė Pirko L. 
L. Paskolos Bonų už $50. L. R. 
Kryžiui aukavo $15. Į apskritį 
nuošimtį paskyrė. 14 kp Newark, 
N. J. pirko L. L. Paskolos Bonų 
už $50; LDS Namo bonų už $25. 
Narių turi 132. Reikia tik gėrė
tis ir džiaugtis tokiais kuopos
gražiais darbais ir keltis toms, ku- Nutarta padaryti ineigų nors ant 
rios dar tebemiega. $10 vertės. Nutarta paduoti or-
Nutarimai: derį spaudon ant 125 sieninių ka

lį nutarta siųsti LDS seiman lendorių 1921 metams, iš kurių 
bus duodama nariams dovanai, o 
kitus pardavinėti. Nutarta pirk
ti LDS namo bonų už $25.

Išdavė raportų delegatai iš LDS 
N. Y. ir N. J. apskričio suvažia
vimo, kuris buvo rugsėjo 8 d. 
Harrison, N J. Raportas priim
tas su užgirimu. Prisirašė nau-

keti $30 kelionės lėšas už atstova
vimų apskričio reikalus.

V. Sereika apskričiui paaukavo 
knygų “Kudirkos raštų.” P. A. 
Mikšys paaukavo išlaidas, kurios 
buvo padarytos rengiant apskri
čio piknikų. Už kų jiems ačiū.

Sekantis suvažiavimas nutarta 
laikyti už trijų mėnesių Paterson, 
N. J. Šiuomi 15-to apskričio su
važiavimų uždarė 6 vai. vakare 
su tam tikra malda apskr. vice 
pirm. A. Kazlas, rašt. A. J. 
Dymta.
Iždo stovis:

Šiuo tarpu pas iždininką J. J. 
Liudvinaitį randasi turto $128.62.

NEW YORK CITY
LDS 9 kp. ekstra susirinkimas 
įvyks ketverge, rugsėjo (Sept.) 
23 d., 8 vai. vakare. Bus išduo
tas raportas delegato ir taipgi 
kas buvo nutarta seime ir patvir
tinta.
būti.

Kiekvienas narys privalo 
Bus daug naujų nutarimų. 

D. Kašėta.

ELIZABETH, N. J.
LDS 16 kuopa laikys mėnesinį 

susirinkimų 26 d. rugsėjo, 4 
vai po pietų bažnytinėj svetainėj 
Užkviečiami visi nariai pribūti 

užsimokėti mėnesines ir naujų 
atsivesti prisirašyt.

RIEBUS, RAUDONAS 
KRAUJAS

reiškia sveikatą. Nuga Tone yra ste
bėtina gyduolė delei dirbimo riebaus, 
raudono kraujo, stiprią, tvirtą nervą 
ir sveiką vyrą ir moterų. Per 30 me
tą tūkstančiai žmonią naudojo j| su 
pasisekimu. Padirbtas iš aštuonią gy- 
duolią kurios veikia ant įvairią kūno 
dalią. 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 valsttnyčią, ir 
gauk butelį Nuga-Tone, vartok keletą 
dieną ir jei Tamstos nebusite užganė
dinti, grąžinkite nesunaudotą dalį bu
teliuko vaistininkui ir jisai Tamstoms 
sugrąžins pinigus.

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

MOTERS IR VYRAI
KLAUSYKIT

KĄ SAKO PROGRESS 
SHOE MFG. CO.

Valdyba.

TJETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(INKOSPOBUOTA MASS. VALSTIJOJE)

KAPITAL STOCK $1,Broliai ir sesers! Jau keliose lietu
vių kolonijose, mes. Progrese Shoe 
Mfg. Co. pirmutiniai atidarėme avalų 
krautuves, kuriose yra sudėti tikri lie
tuvių darbininkų padirbti avalai. Mes 
atidarėm tas krautuves ne su tuo tiks
lu, kad grobti didelį pelną arba kitus 
darbininkus Išnaudoti, bet mes jas ati
darėm dėlto, kad patarnaut jums tei
singai, duot už jūsų pinigus tikrą ver
tę tavoro, ir apsaugot nuo išnaudoji
mo per perlrapčius. Persltikrinkit pa
tys; už tokius ėeverykus, kur jus mo
kėsit kitose krautuvėse $14-$15 arba 
net $18, užtikrinam kad pas mus gau
sit tokius pat arba da geresnius už $8, 
$9 $10 iki $12. Bet mes čia kalbame 
tik už geruosius avalus, pas mus yra 
čeverykų už $6.50 Iki $7, kur už tokius 
pat arba mažesnės vertės kitose krau
tuvėse mokėsit $8.50 ir $9. Todėl ger
biamieji, pasitėmykite tas kalnas ir 
patys persltikrinkit ,kad pirkdami pas 
mus, t y. Progrese Shoe Mfg. Co. ava
lus, pačių lietuvių Išdirbtus ir musų 
pačių krautuvėse, jus sutaupysite nuo 
kiekvienos poros avalų nuo $2 iki $5 ir 
daugiau.

BERNAIČIŲ AVALAI, padirbti iš 
tvirčiausios skūros, su viduriniu padu 
(inersole, tvirtais užkulniais, kurių 
padarymas gana brangiai apsieina, sai- 
zo 9 iki 13 ir pusę, po $5, nuo 1 iki 
5 saizo — $5.50. Atminkit kad pa
minėti musų avalai yra gvarantuoti, 
lengvai ir gerai nešiojasi.

Visokius avalus galite užsisakyti ir 
Iš toliau, mes prisiųsim jums j namus. 
Užsisakydami avalus turite nurodyti 
kokio ilgio, ir kiek pločio. Kokios iš
vaizdos: nusmailintus, vidutiniškus ar 
plačius ir kokios skūros—juodos ar 
geltonos; kokios prekės.

Apielinkės lietuviai užeikit persitik- 
rinkit patys.

PROGRESS SHOE 
MANUFACTURING CO.

Antanas Yakavonis
377 West Broadway,

South Boston, Mass.

000,000.00 
korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančią Lietuvon Lietuvią reikalą. 
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 SASONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
13 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 Liepoją 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 tą salią kon- 

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

Mes pasitinkam kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotą į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

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

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
361 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksini; $22.50.

Tai geriausia dabar siųsti pi
nigus į Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortes, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokių do
kumentų. Rašydami pridėkit 
2c. štampą. Pinigus siųskite 
per Money Orderi.

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

NEW HAVEN, CONN.

LDS 28 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėloj 26 d. 
rugsėjo, 1-mų valandų po pietų 
bažnytinėje svetainėje 295 St. 
John Str. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

UNDEN, N. J.

Laivynas

/

LAUKAMS POPIEROS

Atsiveskite naujų narių.
Kviečia Valdyba.

NEW YORK IR NEW JERSEY 
APSKRIČIO VALSTIJŲ VALDY

BOS ANTRAŠAI

Keturių lapelių laiškams popiera 
su paveikslėliais ir eilėmis: O tu 
sakai sakalėli. Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli, Apgailesta
vimas Lietuvos, Pas pačią Ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams po 
pieros rankios tiktais $1.00. Siųsk 
money orderi: Royal Sala Co., Dept. 
11, Box 59. Sta. O. New York City.

PLAUKAI! j
Nušipę, praretėję, plaiskanuo, 

ta galva, niežėjimas, žllimas ir' 
kitos odos galvos ligos pasek- i 
minga! prašalinama. '

Persitikrinimui gausite prabai. 
gyduolių jei prisiusite 24c. po d«

Valdyba.

KUR

PirmininkasJ. A. Pelutis 
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
Vice-pirm. A. Kazlas

56 Neąv York Avė., 
Newark, N. J. 

Raštininkas Aug J. Dymta 
222 So. 9-th St., 

Brooklyn,. N Y.
Organizatoriai P. Savickas 

238 Pine St., 
Elizabeth, N. J. 

ir V. Sereika
139 Toppan St.,

, Kearney, N. J.

TRENTON, N. J.
LDS’ 82 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėloj 26 d. 
rugsėjo Lietuvių Politikos Kliubo 
salėj 32 Dickinson Street. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti ir 
gerų naujų narių atsivesti.

LDS 73 kp. susilaukė 2 meti; 
sukaktuvių nuo susitvėrimo 4 d. 
rugsėjo. Per tuos du metu gy
vavo pusėtinai ir veikia uoliai, 
kad tik supažindinti vietos lietu
vius su tokia garbinga organiza
cija. 73 kp. turėdama savo tar
pe keletą gabių veikėjų, buvo su
rengta keletas pramogų, kurios 
davė gerų pelnų. Paipgi surengė 
dvejas prakalbas, kurios pusėti
nai pavyko. Negana to, dar 
daug išplatino katalikiškos litera- 
tūro ir tt. Nors per tų laikų pri
sirašė narių į kuopų virš 20.

LDS 73 kp. laikė savo mėnesinį 
susirinkimų rugsėjo 12 d. Šis su
sirinkimas pavyko gana puikiai, 
nes buvo nariai susirinkę visi su 
gerais norais veikti delei organi
zacijos labo. Buvo nutarta ke
letas punktų, kure duos naudų 
kuopelei ir visai mūsų organiza
cijai. Nutarta steigti vakarinius 
kursus. Parsikviesti iš artimos 
kolionijos mokytojų. Tam reika
lui išrinkta komisija iš J. K. But
kevičiaus ir J. J. Liudvinaičio.

ALBANY, N. Y.
LDS 67 kp. Susirinkimas.

Ketverge, rugsėjo 23 d. 7 vai. 
vakare ant Noth Bulvark Gralai- 
čio. Širdingai kviečiame visus 
narius ateiti. Taipgi atsiveskite 
ir naujų. Šiame susirinkime tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

- LDS 67 kp. rašt. J. Pasausis.

CHESTER, PA.
L. D. S. 19 kp. mėnesnis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, paprastoj 
vietoj 622 Morton Avė., 2:3® vai. 
po pietų. Visi nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptar
ti.

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 26 d. 
rugsėjo tuojaus po pamaldų, pap
rastoj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atves
kite ir naujų narių.

Valdyba.

Lietuvos

AR nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių?
AR nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon?
AR įdomauji už jūrine pirklyba?
AR nori, kad siuntiniai tavo ir pinigai greitai pasiektų 

Gimines Lietuvoje?
AR nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti ge

rų pelnų?
JEIGU tas viskas tau patinka, tai skubinkis pirkti akci

jas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
AKCIJA su surpliusu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos 

duoda vienų balsų Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
reikaluose

VISAIS laivino reikalais reikia kriepties pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentų:

DR. J. ŠLIUPAS, 1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių, iš Lietuvos. Už 

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. o
00000000000009099000990009990900900009900099999900999

CLEVELAND, OHIO
Šiuomi pranešama, kad LDS 51 

kp. susirinkimas bus 26 d. rugsė
jo, Good Rich salėj, tuojau po su
mai. Malonėtut visi nariai atsi
lankyti, nes komisija yra sutvar
kius pereitų metų visų mokesčius 
ir ant susirinkimą paaiškys, kurie 
iš kokios priežasties buvo suspen
duoti LDS 51 kuopoj.

Rašt. A. Ivinskas.

UŽRAŠYKITE saviš
kiams Lietuvoje “Darbinin- 
ką” ir Lietuvoje einančių 
laikraščių.

DETROIT’ MIGHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

Važiuojantiems | Lietuvą Įšerto roja pasportus Ir sąžiniškai 
siunčia | Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČURLANIS,
2320 J oa Campaa (Hamtramck) Detroit,

Oyresfaao vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKHT 2910.

delegatų. 2) Kad Centro valdy
ba smulkmeniškai atskaitų išduo
tu du sykiu į metus. 3) nutarta 
rengti paskaitas darbininkų klau
simų gvildenimui. 4) nutarta 
varde N. ir N. J. valstijų apskri
čio pirkti L. L. P. Bonų už $50 
ir LDS Namo bonų už $25.
5) organo kaina ta pati. 6) kad jas narys B. Sadzevičius, kurį 
ant kiekvieno “Darbininko” pus- sivedė J. K Butkevičius, o vienas 
lapio būtų pažymėta diena, mė- persikėlė į mūsų kp. iš 14 kuopos 
nuo, metai. 7) LDS minėto ap- Newark, N. J. Kaz. Kašėta. Vi- 
skričio labui leisti kų nors ant iš- so narių pilnų yra 15, o vienas 
laimėjimo. 8) Delegatui apmo- skolingas už penkis mėnesius ir

IGŠ
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9
9

Vilniuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj i

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. Bankam Ten 
gausi

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas a- 
pie susidėjimą banke duoda Banko agentūros 
vod.p'i <is
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J

S
B

GERIAU?!
Ar £>as svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

4V|o
Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius me
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio _ .

. -—j. - • •

6%

J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Englneers Building 
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2088 Ir Centrai 1690 
Vakarais ofisas: 

6127 St Clalr Avė.
— Roaedale 2048

LIGŠIOL NEMATYTAS DALYKAS! 
SVARBI NAUJIENĄ!

AMERIKIEČIŲ DŪMEI!
KLAIPtDA, vyriausias ir vienatyjas Lietuvos uosto miestas, 

žada ateity pastoti didus prekybos ir pramonės bei Industrijos 
centras, kuriame susiburs visokie užsiėmimai. Visoks susisie
kimas su Lietuva eina ir eis tik per Klaipėdą, dėlto ji yra labai 
svarbi visiems vieta. •

Į Tai Vyriausiai Atsižvelgdami Išleidom 
GRAŽŲ KLAIPĖDOS ALBUMĄ 

kuris talpina 10 labai įdomius iš Klaipėdos ypatingesnių vietą 
vaizdus. Išspauzdlnta ant geros popieros ir gan dailiai. Yra lš- 
tlkro kuo gėrėtis. Kožnas albumas yra su 10 išplėšiamomis at
virutėmis.

Nei Vienas Lietuvis Neturėtų. Likti be Šio 
Gražaus Albumo I

Kadangi kartu išspauzdlnta didis egzempliorių skaičius, to
dėl kaina Išpuolė labai žema. Jeigu spausdinti naują laidą, (kas 
laikinai vos eina kaina butą visai negirdėta. Bet Ir ši skait
linga laida po kokio laiko nebebus gaunama. Tat rodo, kad albu
mas pas lietuvius rado ir randa dldą pr Įlinkę j imą.

Dėlto amerikiečiai! DAR ŠIANDIEN rašykite į mus užsisa
kydami albumą! O ne tik sau, bet ir draugams bei pažįstamiems, 
o mes prisiųsim kuo skubriausiai. Siunčiama nemažiau 2 egz. 
KAINA: 2 egz. tiktai 1 dol. Prie 20 egz. dovanojam 2 albumu. 
Toliau parduodantiejl, pirkdami nemažiau 260 egz., gauna 40 
nuoš. rabato. Prlsluntimo išlaidas pirkėjas neprivalo mokėt

Pinigus reikia siųst drauge su užsakymu; prie didesnės su
mos velytina siųst per by kokį Lietuvos ar Vokietijos Banką.

Tuojau rašykit padėdami šį antrašą:

E. JAKUŽAITIS,
Klaipėda, (Memel) Park str. 2-3 Hofgeb.

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

DIREKTORIAI:

Ad. Kalasnnas, 
ProTldence, R. L

Tralnarlčius, 
Brighton, Mare.

CENTRAMS 
BENDRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

PreKdento*

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

DIRBKTORIAI:

S. Knduna, 
Mashza, N. H.

J. Lapėms, 
Korvood, Mass.

Centras:
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS



PAIEŠKOJIMAI IBVIETINĖS ŽINIOS.
REIKALAVIMAI. SEYMOUR

$519,223.32Viso v

BENDROVĖ «

galėtų maž-daug vesti chorų ir

Viso
z

PROGA i
i

LONDONO LIETUVIAI:
B

e

PIRMOS KLESOS
• y

Visą darbą gvarantuojame

kait- M

PIRMAS

KONCERTASI

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA

DAKTARAS MORONEY
v. •'

.59.064.S6

.11,100.00 

. .5,200.00 
431,301.12 
. .1,816.00 
..5,563.74 
..5,177.60

.57,778.29
458,260.43 
....450.00
..2,650.00

........ 84.60

I

REIKALINGAS BUČERIS.
Brightono Lietuvių Kooperatyviška 

bučemė paieško darbininko. Turi mo
kėt gerai bučerio darbų. Darbas ant 
visados. Mokestis gera. Meldžiam at
sišaukti tuoj šiuo adresu: Brightono 
Lietuvių Kooperacija, 24 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Kreipki

..................................$519,223.32 
Sekretorius S. ZABORSKIS.

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

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

Kviečiame visus narius 
Taip-gi atsiveskite naujų.

VINCENT A. JENKINS INO.

SUIMTAS TURTAS.
Bėgantis Kapitalas ir nuošimtis ................
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis ............
Neištraukiamas kapitalas ...........................
Taupymo ir nuošimtis (Deposit) ................
Atsargos Fondas .............................................
Neišdalintas Turtas .......................................
Uždarbis per Liepoj ir Rugpj. mėn..............

Ieškau savo švogerio Mikolo Car- 
kausko ir jo žmonos Mikalinos. Prieš 
karų gyveno Mechanicsviile, N. Y., tu
rėjo savo namų ir saliunų. Meldžiu 
atsišaukti: Helena Kšyievič, Kauno 
rėdybos, Kėdainių apskr., Datnavos 
valščius, Kol. Adamova. LITHUANIA

Rugpjūčio (August) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS. 

Dėk 20c. į konvertų, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintelį anglų 
kalboj ' lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:
The Lithuanian Booster

395 Broadway, Boston 27, Mass.

Paieškau Juozo Martišausko. Paei
na iš Lietuvos Sudargo parapijos, 
Norkviečių kaimo. Kitusyk gyveno 
Grand Rapids, Mich. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

PRANAS DAGILAITIS.
1419 E. 25th St, Cleveland, Ohio.

T«L So.' Boatoa.270
DR. JOHJI MacDONim, N. D. 

stuihMsti ir UttuvhshM
Ofise valandos:

Ryt da iki 9 vai 
Popiatųl iki 3 
vakarai* 6 iki 9

536 Bmą^yay, So. Boetoo,

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

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

Mokytojas A. GRUBIS, 
S3Q Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškomas ADOMAS VEKRITIS 
arba Martinaitis. Apie 35 m. kaip gy
vena Amerikoje, 57 m. amžiaus. Paei
na iš Kauno rėd.. Kėdainių parapijos, 
Nočynų kaimo. Kadaise gyveno New 
Yorke. Kas žinotų apie jį arba jis 
pats meldžiami pranešt, busiu didžiai 
dėkinga,

SESUO MARIJONA MATAUŠIENŽ 
VIšNIAUSKIENE.

96 Adelaide St, Hartford, Conn.

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

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

DAKTARAS NAMUOSE.
Kų tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaiutiškas žoles. 
Šaknis, žiedus ir tt, nuo .kokią ligą Ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais užvar- 
dyjųnais .taip^ kad kožnas gali jas gau
ti blle aptiekoje. Apart to, yra daugy
bė gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. žukaitis,
451 Hudson Avė., Rochester, N. T.
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LIETUVIAI, NAUDOKITĖS 
ŠIĄJA PROGA!

Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Priežas
tis pardavimo — savininkas persenas 
tam bizniui. Norintieji pirkti, kreip
kitės pas:

T. DRUZDIS,
276 3rd Street So. Boston, Mass.Šv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 

Draugijos Valdyba 
So. Boston, Mass.

oninkas — Motiejus žtoba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

"■S-Pirmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėldienį kiAvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkins

Laikęs ofisų: 224 E gatv. 
Persikėlė į

556 Broadway, South Boston. 
VALANDOS: 

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

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

DANTISTAS
Dantys ištraukiami Ir pripildomi 
visa! be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

T1INGIAU8IA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKAAPTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
apdėta Bostone Ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gani, kokios tik pasaulyj yra 
vartoj a mos. Galit reikalaut per 

5 laiškus, o aš prisiųsiu per es* 
į presų

K SIDLAUSKAS, 
J Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. 0 SL, 
South Boston, Man.

I TeL B. Boston 21014 ir 21018

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ▼. ryte iki 4 v. po pietų ___ __ _$ ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. 220 Tremont St.,

<£ nedaliomis IR šventomis: . Boston, Maą.
J Nuo 10 vai. ryte iki 2 V. p. p. PneS Mąjestie Teatre.

- — - — » . >-. — - 1

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

• 9—10 vaL rytoPnėmimo vai.. „ vakar0
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass.

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

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

k

LIETUVIS
' Į Gydytojas ir Chirurgas.
j J Gydo a&triaa ir chroniškas ligas

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rubšių, visi keturi 
sūnus Adomo Rubšiaus iš Kvedarnių 
valščiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalų. Jeigu kas žino, ar 
anie patys, teatsiliepia ant šio antra
šo: LITHUANIA. Kaunas, Pašto 
Valdininke Zofija Rupšytė.

Ieškau sunaus Antano Liubanco. Ki
lęs iš Raseinių apskr., Nemakščių par. 
Mosteikių kaimo. Meldžiu jo atsi
šaukti, arba jį žinančių pranešti. Mo
tiejus Liubancas.

Dr. Peni J. JaAmauh
(Jakimavičius)

Prl—tmo nlmiter
Nao» Iki» popiet. Naa 7 Od • vakan 

IWW B0ADWAT Cer. ST SO. BO8TOM.
TMm&a
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INDžTAS TURTAS.
Bankoj ant čekių ...........................................
Paskolinta ant Morgičių .............................
Paskolinta ant Akcijų ...................................
Liuosybės Paskola (U. S. Bonds) ..............
Karės ženklai (W. S. S.) .............

| my PREKYBOS į
J:

1

i!
H 
i! 
J!

i Siunčiame Finišus Lietuvon : 5

• doleriais arba auksinais pagal
• dienos kursų.

! -Parduodame Laivakortes
i»
. ; Išrūpiname leidimus amerikie-
i į čiams Lietuvon fr iš Lietuvos A- 
j į merikon. Tų padarome vietiniams 
. J ir kitų miestų lietuviams be at-
i * važiavimo Bostonan.
j į Persiunčiame amerikiečių dova-
< J nas giminėms Lietuvoje.
<. Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
j I Dėl platesniu paaiškinimų rašy-
• j kitę adresu:

; Į Lithuanian Sales Corp.
<! 414 W. Broadway,
j I So. Boston 27, Mass.

kuris 
patarnauti kaipo akrastijonas. Su iš
lygomis meldžiu kreiptis ant sekančio 
antrašo:

KUN. S. E. KOLESINSKIS,
914 N. 15th St, E. St Louis, III.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

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

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

vyrų, moterų ir vaikų. ■ ( 
i . Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, ’

• J ratorljoj.
<. Suteikia patarimus laiškais kitur 

gyvenantiems
Adresas:
366 B’v&y, So. Boston, Man.

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

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

LDS 1 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėloj 26 d. 
rugsėjo tuojaus po sumai L. D. S. 
kambariuose , 366 W. Broadway. 

ateiti.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
PRAKALBOS.

Utarninke, rūgs. 21 d. š. m. 
bažnytinėje salėje buvo prakal
bos ir susirinkimas.

Vedėju buvo J. Glineckis 
“Kataliką Vienybės” iždinin
kas.

Pirmiausia perstatė J. Čer- 
voką atstovą nuo So. Bosto
niečių į AVashingtoną. Jis la
bai aiškiai ir žingeidžiai savo 
raportą išdavė, kuo visi buvo 
patenkinti.

Po juo perstatė B. Ajauską 
atstovą nuo Brightono lietuvią 
į "VVashingtoną, kuris pridūrė, 
kad mes Amerikos lietuviai tu
rime nuolatos klibinti į Ame
rikos valdžios duris reikalau
dami pripažinimo Lietuvai ne- 
prigulmybės.

Keletą žodžią pratarė gerb. 
vietos klebonas kun. K. Urbo
navičius. Jis priminė svarbią 
nuotikią Lietuvoje su lenkais. 
Ragino pirkti L. L. P. Bonus.

Išlaidoms padengti padary- 
‘ ta kolekta. Surinkta apie $41.

Po tuo kalbėjo A. F. Knei- 
žis. Jis priminė apie Lietuvos 
taiką su Lenkais, apie Lietu
vos Steigiamojo Seimo darbus. 
Perskaitė tabelę, kaip Lietuvo
je dalinama žemė kariškiams. 
Taip-gi prisiminė apie Ameri
kos lietuvią laisvamanią dar
bus. Kaip, jie, pasinaudoda
mi dabartiniu laikotarpiu, pri
sidengę , patrijotizmu, eina į 
minias žvejodami sau narius į 
“Piliečią Sąjungą.”

Laisvamaniams Pratapui ir 
Co. nepatiko ir jie mėgino su
kelti triukšmą, bet nepavyko.

Po tuo, antru atveju J# Čer- 
vokas aiškino įspūdžius iš 
Washingtono. Sakė, kad lie
tuviams nuvažiavus į Wash- 
ingtoną ir pradėjus kalbėti a- 
pie 14 punktą, prezidentas ap
sirgo, ir lietuvią atstovybė ne
galėjo matytis. Nors, sako, 
taip atsitiko, vieno k apie Lie
tuvą turės rimtai pagalvoti ir 
prabilti. Sako, būtą kiek sun- 
kiaus buvę įsigauti į Bal
tuosius rūmus, jeigu ne gerb. 
kun. Zindžiaus laiškas nuo žy
maus Amerikos generolo, ku
riame buvo prašoma įsileisti 
lietuvią atstovybę.

Susirinkusieji raportu ir pra
kalbomis pilnai buvo paten
kinti, išskyrus keletą.

Buvęs.

Bolivija, Pietinės Amerikos 
respublika yra 12.740 pėdą 
augščiau jūrės lygmalos. Re
spublikos sostinėje ant tur
gaus išstatyta pardavimui le
das iš šiaurinės dalies, o šalę 
ledo orendžiai iš pietinės ir ry
tinės respublikos dalies.

» .•— » •—• • •
Pyčią kaulai daugiau 

ros duoda, negu anglis.

CLEVELANDO LIETUVIŠKOS NAMŲ IR 
PASKOLOS DRAUGIJOS (BANKOS)

Superior Avė. & E. 68th St., Cleveland, Ohio.

BE ABEJONĖS KIEKVIENAS NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVYS ŽINO APIE

REAL ESTATE BENDROVĘ,
kuri jau per kiek laiko varo bi znį Boston ’e ir apielinkėje pir
kime ir pardavime namų, farmiĮ, ir taip visokiij. biznių, 
taip-pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudinamo
jo turto mortgičių.

Ši bendrove Rugsėjo 1-mą, 1920 tapo inkorporuota 
po Massachusetts Valstijos teisių ant $100,000 ir štai in
korporavimo priežastįs:

PIRMA;
Kad didis biznio augimas priverčia šią bendrovę ieš

koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuvams 
taip pat svetimtaučiams pirkime, pardavime ir aprūpi
nime morgičią ant namą, nes mūsą teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingą pasi

sekimą šiam biznyje, Boston’e.
ANTRA;

Kad Lietuviai taip pat svetimtaučiai kreipiasi prie 
mūsą ne tik iš svetimą miestą, bet net ir iš svetimą val
stiją, dėlto mes esame priversti ieškoti ir atidaryti tinka
mus skyrius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lawrence, 
Worcesteryje, Montello ir tt.
TREČIAS;

Inkorporavimas reiš kia daug tvirtesnę sielą. Kad 
Lietuviai, yra priversti suorganizuoti, kotviričausia 
REAL ESTATE AGENTŪRĄ, kurios teisingas patar
navimas juos apsaugotą nuo visokią plėšiką.

Povilas ir Barbora Bastauskai 
šaukiasi prie giminią ir pažįstamų 
Amerikoje, prašydami pageltos. 
Ilgų metų darbą sukeliomis va
landomis ugnią, prarijo: sudegė 
treji namai ir priekės su lentomis. 
Liko žmonės be pastogės ir iš nu
siminimo sunkiai serga.

Reikia kreiptis į Elzbietą Ras- 
tauskaitę, Panevėžys. Vartotojų 
Draugija. LITHUANIA1

JBANKIERIAI
Į Teisingai Tarnaujame 
j ^Lietuviams.
■ Siunčiamų Pinigus Lietuvon :

n n $

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, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pintą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS.

Ieškau savo draugės ONOS ALI- 
JAUSKAITĖS. 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, K6- 
dainią apskr. LITHUANIA.

Marė Ūsytė, Jurgis Parulis, 
Kazys Banilis prašo M. NAR- 
JAUSKO kuogreičiausiai pra
nešti jiems apie PINIGUS, ku
riuos jisai nuo ją paėmė prieš 
Velykas ir pasižadėjo pasiųsti 
Lietuvon ją giminėms. Adre
sas: London, 21, The Ovai 
Hackney Rd. E, 2 K. Matulai
tis.

DR. F. MATULAITIS
Gtydo tnaokios Zi0<M Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St„ 

Worcester, Mass.

IŠĖJO! IŠĖJO!

THE 
LITHUANIAN BOOSTER

-------- Rengia---------  
Lietuvos Vyčią 17 kp. ir S. G.

-------- Atsibus---------
NEDĖLIOJ, RŪGS. 26, 1920

Šv. Petro
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

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

Šis koncertas susidės iš so- 
lią, duetą ir kvartetą, ku
riuos išpildys šie dainininkai: 
A. Narinkaitė, A. Kiburiutė, J. 
Varaitis, P. Milius, K. Vasi
liauskas ir D. Antanavičius.

Apart dainą, bus perstaty
tas trumpas, bet juokingas 
veikalėlis su dainomis:

“TĖTĖ PAKLIUVO.”
Nei vienas nepraleiskite tą 

vakarą, nes tokią vakarą re
tenybė. Įžanga daroma ko- 
mažiausia, kad visiems būtą

Suprantama, atidarant skyrius tolimesniuose mies
tuose ims daug kapitalo veikime kiekvienam skyriui se
kantiems biznio dalykams:

Pirma PIRKTI NAMUS, FARMAS, arba BIZ
NIUS. Antra, SKOLINTI PINIGUS ir MORTGIČIŲ. 
Trečia PIRKTI MORTGIČIŲ, NOTŲ (atpirkti mortgi
čių) nuo publikos norinčios parduoti.

Viršminėtais dalykais ši bendrovė dabar užsiimdinė- 
ja ir varo biznį todėl tikisi ir ateityje taip darbuotis.

Lietuviai! štai jums proga prisidėti prie korporaci
jos kurios biznis jau puikiai išdirbtas ir dar didžiau plati 
naši. Štai kaip jūs galėsite pasinaudoti nusipirkdami ke
lis Šerus šios korporacijos.

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote 
kada pirkti. Kurie turite namą arba biznį, norėsite ka
da parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacijos būsite pa
tys savo agentais, nes jūs gausite nuo šios korporacijos 
naudingą patarimą kaipo nuo savo biznio ir jūs pirkimas ar
ba pardavimas per šią agentūrą reikš biznį ir uždarbį jums 
“DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant savo pinigą.

APSISAUGOKITE LIETUVIAI! nedasileiskite 
visokiems plėšikams save apgaudinėti pirkime arba par
davime namą, bet tapkite šėrininkais šios korporacijos 
ir pastatę šią korporaciją kaipo didžiausią visam Ameri
ke REAL ESTATE (Nejudinamo Turto) AGENTŪRĄ 
ateityje turėsite teisingus patarėjus ir patarnautojus.

ŠĖRAI PARSIDUODA PO $25.00.
Nelaukite, bet užsirašykite kelis šėrus šiandiena. Siųs

dami pinigus adresuokite:

VINCENT A. JENKINS INC.
REAL ESTATE

395 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. I

V. A. JENKINS (JANKAUSKAS) 
Prezidentas ir Iždininkas.
GEO. F. SULLIVAN, V ice-P rezidentas. 
Wn N. BRUHMULLER, Sekretorius, 
F. A. ZALESKAS, Antras Iždininkas.

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

TIESIAI Į 
HAMBURGU 

TREČIOS KLASOS

Paieškau brolio Kazimiero ir Petro 
Andriuškevičių, sesers Onos, po vyru 
Ivanauskienė-Norbuto ir Agotos, po 
vyru Usevičienė. Kazimieras gyveno 
Davalgonų dvare Karmėlavos par. Pet
ras gyveno Amaliuose, Rumšiškių vai., 
Karmelitų par. Ona gyveno Pamie- 
rių dvare, Rumšiškių pstr. Agota gy
veno Kaune ant 5 versto netoli Girs
tupio, pačioje paplentėje. Taip-gi švo
gerio Romaldo Usevičiaus ir sunaus 
Barnaso. Jie patįs ar kas kitas ma
lonėsite pranešti šiuo adresu:

JUOZAPAS ANDRIUŠKEVIČIUS, 
140 Bowen St, Boston 27, Mass. 

U. S. A.

TIESIOG Į LIEPOJĮĮ. |
Laivakortė kainuoja 

$145.00; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 lovomis 
visiems; bagažai čekiuo- 
jami stačiai į Liepoją.

Laivai išplauks: Rug
sėjo 30; Spalio 14 ir 21; 
Lapkričio 4 ir 18; Gruo
džio 2, 9 ir 23.

Rašykite delei lietu
viško paso blanką ir 
pridėkite 2 et. štampą, 
pas

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, N. Y.

DR. W. T. REILLY

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

469 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

(Prie Dorchester St.)

i
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I

Egzaminacija DYKAI
Dėl Vieno Mėnesio

Ar nenusibode sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi- 
V bodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums įi padėti. Aš turtu suvirš 26 meta' praktikos medicinoje ir gydyme skau- 
y džių. kranISkų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir moterų. Jiesns tas 
K gali pagelbėti, nes aš ypatlškai išegzamlnuoju jus kiekvienų sykį. Aš 
n vartoju santlpiškus elektrlkos ir medicinos įtaaus, gydyme kraujo, odos 
y ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išegzaminnoju kraujų, seiles ir vldu- 
« rlus. Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. *
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite 

¥ kitu prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurią arba j almą li- 
gomis, režlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. 
Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku
sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skaus
mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė
je, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu Ikišlol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. 
Tamsta sutaupysi laikų, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto
jaus pritfnt-ėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukit® vienuoliktos valandos, nes gali bnti 
pervėlu. Egzaminavimas dykai*.

RATA 1120.00
Su dadėliu $5.00 karės taksą.

- ' a- * ‘ įs.’ tfcį® <■
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