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Visa Lietuva ginkluojasi atremti Isnky užpuolimą

TAUTŲ LYGA SPIRIA ko Sapiehos^ kursai būk yra 
sutikęs geruoju be jokią mūšią 
tartis su Lietuvos atstovais. 
Rugsėjo 29 dieną tuo tikslu jie 
yra kviečiami į Suvalkus. Vie
ni kviečia tartis, o kiti lenda 
vis tolyn fLietuvą.

Šios pinklės veikiai turės pa
aiškėti.

Lietuvos Inf. Biuras.

Paryžius, rūgs. 27. — Leon 
Bourgeois, Tautą Lygos Tary
bos prezidentas, subatoj pa
siuntė telegrafu Lenkijai pra
nešimą, liepiantį Lenkijai dėl 
savo gero atnaujinti prietelin- 
gus santikius su Lietuva. 
Taip-gį išreiškė nusistebėjimą, 
kad Lenkija pavedusi nesusi
pratimą išrišimą Tautą Lygai 
siunčia tuotarpu ultimatamą 
Lietuvai.

Bourgeois pasakė, jog para
ginęs Lietuvą tuoj susitarti su 
Rusija dėl evakuacijos visos 
Lietuvos žemės ir prašė Lenki
jos duoti Lietuvai laiką tą pa
daryti.

Jis taip-gi pasiuntė telegra
mą Lenkijai ir Lietuvai prane
šant, kad Tautą Lyga siunčia 
komisiją, kuri pabandytą su
formuluoti išrišimą.

LENKAI NEVA SIŪLO TAR
TIS, O FAKTINAI VER

ŽIASI GILYN LIE
TUVON. .

— jog
Lietuvos Valdžia yra sutikusi 
pavesti Tautą Sąjungai ap- 
sprendimą rubežią tarp Lenki
jos ir Lietuvos ir rengia stip- 
resnią mūšią, Lenką kariuo
menė vis veržiasi gilyn Lietu
von. Puldami ant Gardino, 
kurį bevaldė bolševikai, len
kai buvo1 pasiekę Druskinin
ką. Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra gavusi dvi nauji 
kablegramt Vienoj Balutis 
praneša, jog “lenkai eidami 
nuo Druskininką pusės pasi
rodė Nočioj ir yra užėmę Ro- 
dunę,” o kitoj Užsienio Reika
lą Ministeris, d-ras Puryckis, 

/duodamas visoms atstovybėms 
/ tam tikrą įsakymą dėlei pasą 

vizos, nurodo, jog “daug len
kišką agitatorią ir šnipą, ku
rie iš Lietuvos, bolševikams 
besiartinant, buvo išbėgioję, 
dabar grįžta atgal. ’ ’

Matomai, Lietuvos pakant
rumas, gal būt pateisinamas 
strategijos žvilgsniais, veikiai 
turės išsisemti. Lietuvos Val
džia yra išleidusi atsišaukimą 
į visus Lietuvos žmonės, šau
kiamas kiekvienas griebtis 
ginklo, kirvio dalgės, kad tik 
Lietuvą nuo priešą apgynus. 
Ruošiamos prie generalio’ mū
šio... Lenką melams matomai 
nebetiki nė pati Tautą Sąjun
ga, kurios pirmininkas Leo
nas Bourgeois stebiasi, kam 
lenkai yra besiuntę Lietuviams 
ultimatumą ir kodėl ant ją už
puolę, jeigu Lietuviai buvo 
sutikę atsitraukti iki tam tik
ros demarkacijos linijos, kuri 
buvo nustatyta Gruodžio 8 die
ną, ir pavedę visus ginčus iš
spręsti Tautos Sąjungai (Ly
gai). Be t oišame prie lenką 
rašte, L. Bourgeois nurodo, jog 
reikėtą palikti lietuviams ter
minas, iki kurio bolševikai 
turėtą išsikraustyti iš ją užim
tos Lietuvos teritorijos. Pa
žymėtina, jog ši žinia Asso- 
ciūted Press patilpo tik viena
me “The World,” o visi kiti 
laikraščiai šios žinios nepada
vė. Bet lenką kariuomenės 
vadai nepaiso a^t Tautą
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Varšava, rūgs. 27. — Lenki
jos užsienio reikalą ministeris 
Sapieha nedėlios vakare pra
nešė Lietuvos vyriausybei ,kad 
seredos vakare Suvalkuose bus 
lenką delegacija ir lauks Lie
tuvos atstovą vesti derybas 
taikaus išrišimo ginčo dėl ru- 
bežią. v ’

KARUI PRASIDĖJUS.e

Prasidėjus karui su lenkais, 
sujudo Lietūvią kolonijos rink
ti aukas Lietuvos Respublikos 
apginimui: perka boną, renka 
aukas Lietuvos Šauliams. Bal- 
timore rugsėjo 26 dieną mass- 
meetinge parduota boną virš 
ant dvieją tūkstančią ir su
rinkta auką Šauliams šimtas 
tūkstančią auksiną arba du 
tūkstančiai dolerią.

Jauną vyrą draugija Brook- 
lyne vakarienėj delei Vilniaus 
užėmimo parduota boną ir su
rinkta auką Šauliams 411 do
lerią.

Broliai Lietuviai, tat gražus 
pavizdys. Skubėkite su pagel
ba

Šiaurinėj Italijoj metalo 
dirbtuvią darbininkai referen
dumu nutarė apleisti pagrob
tąsias dirbtuves. Sutartis tarp 
darbdaviu ir darbininką atsto
vą valdžiai tarpininkaujant 
buvo padaryta Ryme. Toji 
sutartis leista per balsus ir 
132.000 darbininką balsavo už 
sutarties priėmimą, o 45.000 
prieš priėmimą. Darbininką 
viršininkai išleidinėjo įsaky
mus grąžinti dirbtuves savi
ninkams ir prieš tai jas išva- 
lvti. Darbai prasidėsią spalio 
4 d.

Kai didžiuma Italijos darbi
ninką nubalsavo pagrobtas 
dirbtuves tam tikromis sutar
timis grąžinti, tai dalis karš- 
tagalvią tam labai priešinosi. 
Neopolyje dviejose dirbtuvėse 
kilo dideli gaisrai. Virš lieps
ną plevėsavo raudona vėliava. 
Spėjama, kad tai buvo padegi
mas.

Turino mieste kvarbatką 
dirbtuvėj irgi buvo didelis 
gaisras, padaręs nuostolią už 
2.000.000 lirą. To miesto pa
grobtosios dirbtuvės tapo su
grąžintos. Apie dirbtuves bu
vo iškastos tranšėjos, aptver
tos dygliuotomis tvoromis. 
Prieš pasitrauksiant tranšėjas 
išgriovė, vielines tvoras nu
ėmė, bet ginklus išsinešiojo į 
privatinius namus.

Genuoj darbininkai atsishkė

EETVERGAS, RUGSĖJO 30 D., 1920.

DR. K. RUTKAUSKAS,
!

L. Raudonojo Kryžiaus Remją Dr-jos atstovas Lietu- 
oje, kur uoliai darbuojasi sanitarijos ir labdarybės rei
kaluose, sunaudodamas "datų patyrimą tose srityse A- 
merike. Dabar savo laiške į gerb. kum Petraitį, Liet. 
Raud. Kr. Rėmėją Dr-jos pirm.,, atrodo Lietuvos bied- 
nudmens baiisą padėtį ir kviečia Amerikos lietuvius su- 
justi eiti pagelbon tai biednuomenei.

Į DARBĄ VISI.
Vasaros karščiams praslin

kus, vėl kviečiu visus Raudo- 
i nojo Kryžiaus Rėmėją skyrius 

prie darbo. Pašalpos darbas 
pagal Federacijos Seimo nuta
rimo padėtas •pirmon vieton. 

■ Tas turės būt pildoma. Iki 
Kalėdą pasižadėjom $100.000 
surinkti. Dalį jau turime. Mū
są atstovas gerb. Df. Rutkaus-

• kas rašo iš Tėvynės: “Pini
gus, kuriuos gavome iš kuni
go Mikšio $4,000 ir kunigo

• Petkaus $2,000 jau-išleidau, 
nes negaliu atsiturėti priešais 
spaudimą auką reikalaujan
čią, kurie desperacijoj kovo
ja su mirtimi. .Kiek vargo y- 
ra, juodžiausio bevilties vargo 
mūsą tėvynėj, tai tiktai Die
vas težino! Lietuviai tyli ir 
tylėdami miršta, nes nežino ir 
netiki, tad kas juos jąją mir
tinoj nelaimėj gelbėtą. Prie
miesčiai į čigoną gaują virto. 
Tai yra luomas, kurį Anglai 
“scum” vadina. Tasai luo
mas — betikslią žmonią — y- 
ra mūsą Tėvynės priešą ran
kose kaipo spragamoji medžia
ga. 'Juos galima į 24 valandas 
paversti į alkaną vilką gaują, 
į bolševikus.

“Lietuvoj siaučia dar ligos, 
šiltinės, džiova, sifilis... Vil
niuje kolera plečiasi. Visa ka
rės šmėkla grūmoja. Graudu 
darosi rašant tuos žodžius.”

“Nuo maro, bado, karės iš
gelbėk mus Viešpatie” — le
kia malda atdūsią sparnais 
prie Sutvertojo. Dievas vei
kia per žmones; savo Meilės 
ir Bausmės apreiškimui su
naudoja žmones kaipo įran
kius. Juozapas iš Egypto gel
bėjo savo brolius bado metu. 
Apveizda gausiai apdovanoda
ma mus taip sutvarkė, kad 
mes tampame įrankiais Jo 
mielaširdystėš apreiškimui. 
Šelpti našlaičius, pavargėlius, 
tai mūsą krikščioniška, broliš
ka, tautiška priedermė.

Meldžiu tad Gerb. Kląboną 
pagalbos. Meldžiu skyrią im
tis darbo, kad kiekvienas sky
rius savo paskirtą dalį su kau
pu atsiąstą.

Pagal Seimo nutarimo, Lie- 
tuvią Rauodnojo Kryžiaus Rė
mėją Dr-ja rems taip-gi Lietu
voj naujai susiorganizavusią 
Šv. Vincento a Paulo Drją, 
kuri apima našlaičią ir pavar- 
gėlią šelpimo darbą. Plačiau 
apie tą draugiją prašysiu vė
liau. Skyriai norėdami pra
kalbas rengti teatsišaukia į 
Centrą žemiau padėtu adresu. 
Taupydami išlaidas, mes vie
toj sekretorijato' su $125, sam
dome darbininką už $60 ir 
daiktams sukrauti gauname 
vietą veltui šv. Kazimiero pa
rapijas svetainėj, sutaupyda
mi $40. Čekiai, money orde
riai užrašomi j. Tumasonio 
vardu siunčiami žemiau padė
tu adresu. Tuo pačiu adresu 
siąskite ir visus daiktus.

Su gilja pagarba,
Kun. J. Petraitis,

Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėją Dr-jos Pirm.

Visais reikalais kreipkitės: 
Rev. J. Petraitis,

147 Montgomery St., 
x ' Paterson, N. J.

PAPRAŠĖ IŠSINEŠTI.
Maxim Litvinov Rusijos at

stovas Danijoj ir Norvegijoj 
gavo pranešimą, jog jis tose 
valstybėse nepageidaujamas. 
I itvinov bandė užmegsti dip
lomatinius ryšius su tomis ša
limis.

ATMETĖ BOLŠEVIZMĄ.
Šveicarijos socijalistai at

metė tretįjį internacijonalą 
(bolševizmą). Nepatiko pri
gulėjimo išlygos, išdirbtos 
Maskvoje rusą bolševiką.

UŽMIGO IR NENUBUNDA.
Philadelphia, Pa’ — Viena 

mergina Joan Lippincott už
migo ir jau 45 dienas miegojo 
ir vis nenubunda. Daktarai 
nieko, neįstengia padaryti.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

RAŠO LIETUVOS ARMIJOS 
KAPELMEISTERIS.

Laišką su laikraščiais aptu
rėjau pabaigoje Liepos mėn. 
gulėdamas Alytaus apskr. li
goninėj. Sirgau dizenterija. 
Pagijęs, keturias savaites bu
vau atostogoje tėvyškėj 
Skliauščiuose, o dabar grįžau 
vėl pulkan ir taisomos keliaut 
link Lydos. Caro vyriausybė 
vesdama kvailą politiką, di
džiavosi blizgančia savo ka
riuomene, kurioje prisėjo ir 
man tarnaut apie 12 metą ka
pelmeisteriu. Dabar-gi rusą 
komisarai didžiuojasi ir gąsdi
na visą pasaulį su išbadėjusia 
ir neapsakomai » nudriskusia 
kariuomene.

Bevydami lenkus iš Vilniaus 
žemės, buvome įlindę užpaka
lin bolševiką, kurie it varnai 
pasipylė iš visą pusią besigin
dami lenkus ant Gardino. 
Mums nieko nedarė, tiktai kai- 
kurie kazokai buržujais ir bie- 
logyardiečiais pavardžiavo 
Tarp mūsą kareivią ir-gi pir
miaus buvo suklaidintą ir lau
kė rusą bolševiką. Bet pama
tę svieto lygintojus, visi ūmai 
atšalo ir suriko: “o tai ubagą 
vaiskas!” Ištiesą nieks nebū
tą tikėjęs jokiems raštams ir 
kalboms, bet parodymas bol
ševiką kariuomenės mūsą ka
reiviams išgelbėjo Lietuvą 
nuo bolševizmo. Teko matyt 
raitelius kazokus prie basą ko
ją prisisegus pentinus, mote
riškomis skrybėlėmis, šiaudi
nėmis kepurėmis, žieminėmis 
papochomis, prisikabinusius 
nulūžusias šobles, surūdijusius 
senovinius revolverius, vietoje 
bizūno — pagalys rankoje, su 
kuriuo daužė arkliui galvą, 
kurs iš bado vos ant koją sto
vėjo. Nespėjo prijoti kelioli
ka tūkstančią kazoką prie va
sarojo lauko, tuoj nusėdo nuo 
arkliu ir suginė pasiganyti. 
Kiti gi vijosi galvatrūkčiais 
bėgančius lenkus. Patys ru
sai—svieto lygintojai apniko 
plėšti nuo »žmonią maistą, 
pjauti gyvulius ir t. p. Kas drį
so atsiprašinėt, tas su paga

RENGIASI ATVAŽIUOTI 
KONCERTUOTI.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi žinią, jog Kau
no Katedros kun. Byla ir kom
pozitorius Naujalis abudu rū
pinos gauti pasus, kad atvyk
ti Amerikon koncertuoti. Pa
lengvinimui ją dvieją atvažia
vimui . Lietuvos Atstovybės 
tapo įteiktas prašymas Vals
tybės Departamentui. ,

Lietuvos Inf. Biuras.

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

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

— Tamstos persitikrinsite. 
Geresni Pardavėjai parduoda SEALECT 

Brand Pieną.
Sheffield Condensed Milk Co., Ine. 
H. MORSE & CO., Agente 

9 India St., Boston »

liu ar su kumščia į sprandą ga
vo. Kol prajojo korpusas rai- 
telią, per kelias dienas liko nu
ganyti javai, sušertas šienas, 
nurauti daržai, nukrėsti nepri
nokę obuoliai ir nukastos ro
putės. Tuoj visoj Varėnos 
(Oraną) apylinkėj tapo visi 
‘ ‘ sulyginti, ’ ’ ašarose paplūdę 
gyventojai.

Tiek to. Karo audra links- 
mvbią niekuomet nesudaro, 
bet žmonės neliūsta, nors so
džiai neteko visko, bet lietu
viai džiaugiasi, kad nukrito 
jungas lenką legijonistą, ku
rie nebuvo geresni už rusus. 
Tik mūs kareiviai juokavoja, 
užėję į tokią biedną šalį, saky
dami, kad visą Vilniaus gu
berniją atvaduojant nuo sve- 
timtaučią, neverta žuvimo 
nuo priešo kulkos vieno Lietu
vos kareivio. Ištiesi} žeme ko- 
blogiausia, smėlynas, kur rin
kas neauga ir kur vertėtą laiš
kus sodiąti, q žmones dangin
ti į Kauno rėd. dvarus. Ūki
ninkas menkas kurs teturi 200 
margą, triobos nuskurusios— 
senos, vos išmaitina vieną ark
lį ir telyčią.

Dar galiu priminti, jog 
mums vyksta kariauti. Nuolat 
turime nekviestus talkininkus, 
kurie padeda mums priešus 
sumušti. Pernai latviai su 
anglais (laivynas) padėjo iš
vyti vokiečius iš Žemaitijos 
pasivadinusiais kolčakininkais 
ipasivadinusiais kolčakininkais- 
bermontininkais ir t. p. O da
bar bolševikai nenorėdami 
padėjo sutriuškinti lenkus, o • 
pastaruosius, t. y. rusus-bolše- 
vikus dabar mes patys it tara
konus iš šilto užpečkio' viso
kiais būdais krapštome lau
kan svilindami degančia bala
na akis. Tikiuosi, jog pakol 
tas mano laiškas atplauks į A- 
meriką bus nuo priešą laisva 
visa etnografinė Lietuva.

Iš Rusijos jau beveik visi 
mokslo vyrai grįžo tėvynėn. 
Būt gerai, kad ir iš Amerikos 
pirmiausiai mokytieji, pini
gingieji, biznyje ir pramonėje 
apsukrieji lietuviai be vilkini
mo grįžtą ir savo patyrimais 
prisidėtą prie atstatymo1 Lie
tuvos, įvesdami amerikoną 
būdus.

Meldžiu, jei galima siunti
nėti “Darbininką” mano mu
zikantą komandai.

Juozas Gudavičius, 
lmo DLK. Gedimino p.

Kapelmeisteris.
Rugpj. 28, 1920.

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčią Naujosios 

Anglijos Apskričio 10-tas su
važiavimas bus 24 d. spalio š. 
m. 1-ą vai. po pietą Cam, 
bridge, Mass. Pageidaujama, 
kad kuopos prisiąstą kuodau- 
giausia delegatą, nes yra daug 
svarbią reikalą aptarti kas^ 
link tolimesnio veikimo. •

Pirm. A K. Ambrožaitis.

Ellis sala, New Yorke, jau 
pasidarė perankšta koncentra
vimui deportuojamą raudoną
ją į Rusiją. Dalis tą raudo
nąją bus atgabenta ant Deer 
salos, Bostone.
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GINKLAS PRIEŠ 
C. BOLŠEVIZMĄ.

Nuo pat įsisteigimo Rusijoj 
bolševikinės valdžios visos ki
tos valstybės į ją kreivai žiū
rėjo, tasai surėdymas ir bolše
vikai buvo niekinami, peikia
mi. Bet ilgą laiką visos vals
tybės neleido savo piliečiams 
lankytis Rusijoj, patirti, kaip 
ištikrųjų ten yra. Rusija bu
vo atkirsta nuo viso pasaulio. 
Pasirodo, kad iš visų atžvil
gių tai buvo klaidingas nusi
statymas. Visokio' susidūrimo 
su Rusija bijotasi dėlto, kad 
bolševizmui neleidus paplisti 
po kitas tautas. Pasirodo, kad 
kaip sykis susipažinimas su 
Rusijos bolševizmu, su jo tvar
ka ir viršininkais tik atstumia, 
atšaldo nuo bolševizmo. Vo
kietijos neprigulmingieji soci
jalistai, Rusijos bolševizmo 
pritarėjai buvo pasiuntę dele
gaciją Rusijon. Delegacija nu- 
.peikė bolševizmą ir neprigul- 
mingieji socijalistai atmainė 
nusistatymą link bolševikų. 

‘Francijos soeijalistų frakcija, 
Buvusi prielanki bolševizmui, 
nusigrįžo nuo jo, kuomet iš ar
ti jį pažino. Tos frakcijos va
das Henri Barbusse pasakė: 
“Turėkime teisybės drąsą, iš
drįskime, jei reikia, sudegin
ti tą, ką pirma gerbėme.” 
Anglijos Darbo Misija aplan
kiusi Rusiją, pakratė, rankas 
nuo bolševizmo. Anglijos mok
slo vyras Bertrand Russell, bu
vęs Rusijos bolševikų užtary
toju, perkeitė savo nuomonę 
aplankęs Rusiją.

Jau ir seniau buvome girdė
ję, kad lietuviai turėjusieji ar
timą reikalą su Rusijos bolše
vikais, ^pastojo jų didesniais 
priešininkais, negu prieš tai 
buvo. Juozas Gudavičius, 
1-mo p. DLK. Gedimino p. ka
pelmeisteris, raštelyje, kurs 
šiame “Darb.” num. indėtas, 
mini, kad Lietuvos tūli karei
viai ikšiol įsivaizdinusieji bol
ševikus karžygiais, žmonijos 
prieteliais, visai permainė sa
vo nuomonę pamatę bolševi
kiškos Rusijos kariuomenę ir 
jos darbus. Reiškia didžiau
sias ginklas prieš bolševizmą 
yra jo pažinimas iŠ arti.

KAS NESĄ GERIAU
SIUS DIVIDEN

DUS.

DARBININKAS

. f ■ *

Ir * ■

te savo pinigus iš mašnelių į 
vaikų galvas, leiskite į moks-

KATALIKAMS REIKIA 
ATSARGUMO.

Dabar po Amerikos lietuvių 
kolonijas visokios rūšies libe
ralai organizuoja Lietuvos Pi
liečių. Sąjungas, L. Valstybinio 
fondo skyrius ir Amerikos Lie
tuvių piliečius. Prie plenavi- 
mo, organizavimo, tvėrimo ir 
pamatų nustatymo šitoms or
ganizacijoms lietuvių katalikų 
veikėjai nebuvo' kviesti ir ne
dalyvavo. Į tokias organiza
cijas katalikai' neprivalo dėtis, 
nors tas organizacijas tvertų 
arba užgirtų dabartiniai L. 
Misijos nariai. Mes katalikai 
turime savas organizacijas, tu
rime savo fondų — Tautos 
Fondą ir veikime tose organi
zacijose ir dėl Tautos Fondo. 
Gi viršuje minėtos nekatalikų 
tveriamos organizacijos yra 
abejotino legališkumo, bet kas 
svarbiausia, tai jos trukdo Lie
tuvos bonų platinimą, kas y- 
ra svarbiausiu ir išganingiau
sių Lietuvai darbu. Ve dabar 
L. Misijos nariai Ž Vileišis ir 
Žadeikis važinėjo po' Naująją 
Angliją agituodami už L. Pi
liečių Sąjungą. Kadangi susi- 
pratusieji katalikai žino, kaip 
ta Sąjunga tveriama ir jai ka
talikai negali pritarti, tai L. 
Misijos narių per Jbonų prakal
bas agitacija už tą Sąjungą 
kenkė bonų platinimui.

Amerikos lietuviai norėda
mi kuolabiausia prisidėti prie 
Lietuvos valstybinių reikalų 
turi pirkti ir platinti Lietuvos 
bonus.

PASVILINO AKIS.
“Garsas” pasvilino tauti

ninkams akis. Jų laikraščiai 
ir kalbtėojai be paliovos pri
kaišioja katalikams nerėmimą 
ir net kenkimą Lietuvos reika
lams ir Lietuvos Laisvės Pa
skolai, o jų tarpe darosi tokių 
darbelių, kad reikia tik šlyk
štėtis iš jų prikaišiojimų, da
romų katalikams. Antai rugpj.

d. tautininkų susivienijimo 
SLA.) 9-to apskričio, laiky

to Benld, Ilt suvažiavime pri-. 
imta rezoliucija priešinga Lie
tuvos Laisvės Paskolai. Rezo- 
iucija tokia:
“9-to apskričio nepaprastas 

suvažiavimas rekomenduoja 
?ildomąjai Tarybai, kad ne

pirktų Lietuvos Paskolos Bo
nų už SLA. pinigus. Išleidimai 
pinigų ant valstijos bonų nuo
stolių daro, nes bonai nustoja 
savo vertės, o šiandien Lietu
vos valdžia dar nėra pripažin
ta ir jos padėtis yra kritiška. 
Priimta.”

Tai tau ir tautininkai. Kad 
Lietuva nepripažinta ir jos pa
dėtis kritiška, tai jų išrokavi- 
mu neverta bonų pirkti. Ge
ri patriotai SLA. nariai.

Ir minėta rezoliucija be pa
stabos buvo indėta “Tėvynė
je” SLA. organe!

bai dideles, bet didžiumą anų pra
šalino. Einant visiems ir toliaus 
tokioje gražioje vienybėje, gali
ma tikėtis Lietuvos nepriklausuo- 
mybės pripažinimo klausimas bus 
pasekmingai išrištas,

Audijeneija Suv. Valstijų Pre
zidento ruimuose — Baltamjame 
Name labai nusisekė. Tuo sma
gesni jautėmės, kad sunkiai dirbo
me, kad prašalinome kliūtis su
tiktas. Suvažiavimo memoran
dumas įteiktas Prezidento 'sekre
toriui Prezidento Wilsono nors 
sergančio, atyda atkreipta į mū
sų reikalą ir dar padaryta presija 
į Statė Departamentą iš paties 
Baltojo Namo,

Pačiame Statė Departamente 
p-nui Colby suvažiavimo memo
randumas su visų įgaliotų atstovų 
parašais įteiktas, nors ir be cere- 
monijalo. Pareikalauta milijono 
surinktų parašų priėmimo dienos 
nuskyrimas ir gauta prižadėjimas 
veikaus atsakymo.

Delegatų didžiuma su džiaugs
mu išsiskirstė į namus, bet nema
nykime, kad jau atlikta visa mū
sų užduotis kaipo Lietuvos nepri- 
klausuomybės bičiuolių. Nerei
kia pamiršti, kad mūsų tėvynės 
priešai skaitlingi ir galingi, taigi 
nenustokime pabaigę darbo.

Sengkimės, broliai lietuviai ir 
sesutės lietuvės, kad milijoną ’A- 
merikos piliečių parašų, reikalau
jančių Lietuvos nepriklausomybės, 
galėtume įteikti Amerikos valdžiai 
pasirodydami nevien kuodidžiau- 
sioje vienybėje, bet ir su didžiau
siu mūsij pačių ir kitataučių, ti- 
rinčių į Lietuvos laisvę skait- 
iumi.

Tadgi rengkimės Washingtonan 
ne šimtais, bet tūkstančiais ant 
dienos kada bus įteiktas milijonas 
parašų. Visi mūsų profesijona- 
ai, netik kunigai, bet ir daktarai 

ir advokatai ir biznieriai, ypač 
turtingesniejie, nevien lietuviški 
>et ir svetimtaučiai tebūna tą 
dien su mumis Washingtone ir 
padeda mums Lietuvos nepriklau- 
suomybės pripažinimą išgauti. 
Gaukime, kokius tik galime, įtek
mingus valdininkus, mokslininkus 
atsižymėjusius šios šalies piliečius.

Visi, už laisvą, neprigulmingą 
Lietuvą stokime, o išties bus grei
tu laiku pripažinta ir Washingto- 
no valdžios nepriklausuoma.

Į darbą Amerikos piliečiai 
Jurgio Washingtono idealai tebū
na ir Lietuvoje įvykinti.

Kun. A. Milukas
Komisijos narys.

P. S. Diena parašų įteikimo bus 
pagarsinta, kaip veik gausime ži
nią iš Washingtono.

GARY, INDIANA

Rugsėo 13 d. parapijos salėje į- 
vyko dvigubos iškilmės k. t. iš
leistuvės kun. Daniuno ir sulauk- 
tuvės kun. Martišiuno. Vakarie
nę rengė L. Vyčiai ir choras.

Nors nebuvo pagarsinta, kad 
yra rengiamos išleistuvės, suėjo 
daug žmonių. Rengiami baliai, 
vakarienės būdavo čia visuomet 
linksmus, bet šį sykį kitaip atro
dė tos iškilmės. Kaip visuomet 
išleistuvėse atsisveikinimai esti 
liūdnus taip ir šį sykį buvo.
• Vedėjas buvo A Šlapelis. Pats 
truputį pasakęs tikslą tų iškilmių, 
paskui paprašė pakalbėti naujo 
klebono. Jis padėkavojęs už to
kį gražu sutikimą ir užuojautą 
rengėjams. Paskui ilgiau kalbė
jo kun. Daniunas. Priminė kaip 
gražiai perniai buvo priimtas ir 
kaip gražiai šiandien yra išlydžia- 
mas. Dar sykį padėkojo jaunuo- 
meniaj už bendrą veikimą per 15 
mėnesių čia begyvenant. Primi
nė, kad apleidžia parapiją nedel- 
to, kad pasiieškoti geresnę vietą, 
bet kad sugrįžo savas kunigas. 
Sakė, kad gyventi Gary buvo la
bai gerai ir linksma. Tiesai, ir 
žmonės išvien su ^juo dirbo. L. L. 
Paskolos bonų išparduota už apie 
$8.000.00. Jam sękėsi, kaip tau
tos, taip ir tikybos reikaluose, nes 
virš $2.000.00 išmokėta skolos ir 
parapijos skaitlius pasididino. .

Nors gaila skirtis bet ką pada
rysi, mes nelikome be kunigo, o- 
gavome jauną veiklu kun. Marti- 
šiuną, kurs beabejonės dirbs vie
nybėje ir sutartyje su visais Ke
turiais bendrą Tėvynės darbą.

Gerietis*

Jeigu ne jis, būt viskas geriausiai 
nusisekę. K. Vaškas patėmyjo, 
kad visai netiesa. Bielskis buvo 
atstovu kaip ir kiekvienas, ir vei
kė tą, ką susirinkimas paliepė. 
Susirinkimas pastebėjo, kad Am- 
brozevičius žiurėjo į ypatą, o ne 
į darbą.

Atstovai išlaidų padarė virš $70. 
Padaryta kolekta ir surinkta vos 
$25. Nutarta likusią dalį rinkti 
būsiančiuose viešuose susirinki
muose, pramogose. Susirinkime 
pastebėta, kad darant kolektą mū- 

įsų karštas patrijotas laisvamanis 
nedavė nė cento, nors prisispyrus 
moterėlė prašė.

Išnešta protesto rezoliucija prieš 
anglų spaudoje telpančius raštus 
p. Simonds, prieš Lietuvos laisvę. 
Prisiminta apie paskolos bonus. 
To vakaro valdyba įgaliota šauk
ti viešą susirinkimą. Viena mo
teris pasakė: kam mums taip sku
bintis su paskola, kad mūsų biz
nieriai neperka už daugiau, kaip 
už $50 dolerių.

Prakalbos.

HARTFORD, CONN*.

Lietuvių judėjimas.

Rūgs. 12 d. įvyko LDS 6 kp.. 
susirinkimas kur buvo išklausy
tas raportas P. Mikalauskio iš bu
vusio LDS Seimo. Raportas bu
vo aiškus ir visi Seimo nutarimai 
priimti Spalio 9 d. šį kuopa ren
gia didelį balių ant Kennedy’s 
svetainės.

Garsusis Amerikos vyras : 
Franklin yra pasakęs: “Jei 
žmogus ištuština savo mašnelę 
į galvą, tai niekas iš ten nega
li pavogti. Pinigų investini- 
mas į mokslą visuomet neša 
geriausius dividendus.”

Tėvai besirūpindami savo 
vaikų likimu stengiasi palikti 
jiems nuosavybių, turtų. Šito- 
kruo aprūpinimu vaikai tik’ iš- 
dykinami. Tokių tėvų vaikai 
tik ir laukia tėvų mirties, kad 
apvaldyti jų turtus. Paskui, 
pagrobę tėvų palikimą dyki
nėja ir praleidinėja tėvų sun
kiai sukrautus turtus. Žinoma 
ne visuomet taip yra, bet to
kie atsitikimai yra paprasti. 
Visai kitaip esti, jei tėvai ne
sirūpina, kad vaikams turtų 
palikti, o kad juos gerai išauk
lėtos, davus jiems mokslo. 
Tuomet tokie vaikai patys sa
vo pastangomis ingys turtų ir 
tokis turtas bus branginamas. 
Paliktas testamentu turtas nė
ra branginamas. Tai-gi ne
kraukite turtų tuo tikslu kad 
jį vaikams palikti; o tuštinki-

Rugsėjo 17, 1920 m. L. R. K. 
Federacojos sušauktas suvažiavi
mas Washingtonan Lietuvos ne- 
priklausuomybei apginti įvyko, 
nusisekė kuogeriausia..

Įvairių įvairiausių nuomonių 
mūsų tėvynmyliai Amerikos pilie
čiai iš visų Amerikos kraštų at
siuntė apie 100 atstovų, kurie 3 
atsidėję kariavo prieš kliūtis lais
vai Lietuvai daromas.

Smagu buvo išvysti uolių Lie
tuvos laisvės ir nepriklausuomy- 
bės apgynėjų eilėse ir mūsų soci- 
jalistų atstovus. Man, Amerikos 
Liet. Kat. Kunigų Vienybės pirm, 
griaunant sunkiausias mūsų dar
bui pastatytas kliūtis teko turėti 
pagekrininkais asmenis, kurie iki- 
šiol Amerikos lietuviams buvo ži
nomi kaipo uolus socijalistai ar 
laisvamaniai-tautininkai.

Suvažiavime sriovių ir luomų 
ginčai buvo pamiršti.. Katalikai 
dirbo greta laisvamanių daktarų, 
advokatų, kunigai lygiai nešė naš
tą su dabininkais, saliunininkai 
su blaivybės platintojais, žodžiu 
visi dirbo kaip vienas, gindami 
Lietuvos nepriklAusuomybę.

. Suvažiavimas sutiko la-

VALDYBŲ SUSIRINKIMAS.
Kadangi momentas yra ne

apsakomai svarbus klausime 
sietuvos nepriklausomybės ir 
cadangi visokeriopa pagalba 
Lietuvai DABAR yra reikalin
ga, todelei, remdamasi buvu
sių Waterburyje A. L. R. K. 
Federacijos Seimo nutarimu, 
šaukiu Tautos Fondo, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Draugijos, Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos Valdy
bas ir New Yorko apielinkės 
lietuvius veikėjus bei darbuo
tojus konferencijon 7 dieną 
spalio, 9 valandų ryte, nustaty
mai pienų didžiajam vajui, tei
kimui pagalbos Lietuvai. Ma
lonėsite viršminėtieji rengtis 
iš anksto šion konferencijon, 
kad ji būtų kopasekmingiausia 
labui mūsų Tėvynės-Lietuvos.

Vieta konferencijai paskir
ta, Federacijos Raštynė 222 
South Ninth Street, Brooklyn, 
N. Y.

Tautos Fondo ir L. Raudonojo 
Kr. Rėmėjų dr-jos prakalbos įvy
ko 12 <L rugsėjo parapijos svetai
nėje. Publikos buvo pusėtinas 
būrelis. Kalbėtojais buvo iš Wa- 
terbury’o kun. Bakšys. Gerb. 
kalbėtojas pirmoje savo kalboje 
paaiškino šių organizacijų nuveik
tus darbus ir ragino prisidėti au
komis ir toliaus prie Tautos Fondo 
ir L. R. K. Rėmėjų draugijos.

19 d. rugsėjo L. Vyčių 6 kuopos 
susirinkime kuriame nariai išsi
reiškė pradėti smarkesnį veikimą. 
Nirs tuo tarpu šį kuopa nariais 
neskaitlinga ir finansiškai nekaip 
bet iš komisijos peržiūrėjime kny
gų pasirodė, kad kuopa nejudino- 
mo turto knygomis, Šerais, Bonais 
teatraliais drapanais ir kitokiais 
rakandais turi virš $1,300.00.

.Spalio 2 d. Teatrališkas Ratelis 
rengia linksmą jaunimo vakarą, 
ant Kennedy’s svetaines. Jau 
rengiasi pastatyti puikų veikalą, 
“Rytų Pylis.”

Paulina Geležiutė delegatė L. 
Vyčių Seimo išdavė raportą, ku 
ris buvo priimtas gaurių delnų 
plojimu. 9

Rugsėjo 12 d. Laivų Bendrovės 
reikalu, parapijos svetainėje kal
bėjo Dr. J. Šliupas. Smarkiai £- 
barė partijų vadus ir veikėjus. 
Pažiūrėkime, kaip pats Šliupas dir
ba bendrą darbą. Newarke su
darė stotį minėtos Bendrovės iš 
atžagareiviškiausių liberalų. Svei
kąją didžiąją katalikišką visuome
nę paliko užpakalyje. Mat jie 
pardavinės, o jus katalikai pirkite. 
Žinoma, pasekmių jokių nebuvo 
nes kas-gi užsitikės pirkti iš tokių 
nusipolitikavusių sandarieeių.

Svetainę gerb. kleb. buvo davęs 
už dyka, o Podžiunas aiškino, 
kad už svetainę reiks daug už
mokėti. Daryta kolekta, kiek 
surinkta nepasakė. Man išrodo, 
kad’ klebonas duodamas salę lais
vamaniams daro dvigubą skriaudą 
parapijonams.
Prakalbos L. L. P. Bonų reikale

Rugsėjo' 13 d. vietinė P. Bonų 
stotis buvo surengus prakalbas. 
Apgarsinta, kalbės p-lė Jokutraitė. 
Atėjus- į prakalbas pasirodė bekal
bąs kun; J. Žilius: Ant rytojaus 
žmones išgirdę, kad buvo kun. 
Žilius, rūstavo ant stoties, kodėl 
nepraneša-, kad tokie žymus kal
bėtojai užkviesti. Kun. ŽSEaus 
prakalba- labai mėgiama Newark* 
iečių. Perskaičius vardus pirku
sių Paskolos Bonus; pasirodė, kad 
visą didžiuma po $50. NepaKpė- 
jo augščiau nė turtingieji biznie
riai’, kas- labai nustebino papras
tus- darbininkus. Beje, kun. Ži
liui- paaiškinus apie “Šaulių” or
ganizaciją, padaryta kolekta ir 
surinkta apie $50. Nevvarkiečiai 
išpirko bonų biskutį už virš $30. 
000.00, • privalėjo išpirkti už $75. 
OOO OO. Kas tame kaltas, pasiro
dys vėliau. Vienas dalykas aiš
kus, kad neperka, tai p. Vileišio 
sulyginimas Lietuvos piliečių tų, 
kurie darbuojasi ir tų, kurie eina 
prieš ją. Tokios lygybės teisybė 
neapkenčia. Yra ir daugiau prie
žasčių \

Žvalgas.

WATEKBŪRY, CONN.
Milžiniška demostracija ir 

prakalbos.

Rūgs. 19, atsibuvo didžiulė Wa- 
terbury’ečių lietuvių paroda. 
Svarbiausi parodos rengimo prin
cipai buvo šie: 1) Išreikšti 
džiaugsmą, kad Lietuvos sostapilė 
Vilnius, tapo paliuosuotas nuo 
priešų, 2) kad išreikšti protestą 
prieš lenkų imperialistinę inter
venciją Lietuvon, 3) kad išneš
ti rezoliucijas reikalaujant S. V. 
valdžios pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę.

Nors vietiniai lenkai dėjo visas 
pastangas, kad sulaikius lietuvius 
nuo parodavimo, bet visos jų pas
tangos nuėjo veltui, o nekurie len
kučiai ir šaltojoj gavo pernakvo
ti, kurie nuėję pas miesto valdžią 
pareikšti, kad jie sulaikysią lietu
vius, jei valdžia to nepadarys.

Paroda prasidėjo 2 valandą po 
pietų. 5000 lietuvių pasijudino 
marsuoti nuo Congress ir John 
gatvių, Bank gat. į miestą. Ten 
apsukę žymiausiomis gatvėmis su
simetė į miesto knygyno sodą, kur 
buvo vieta prakalbų. Minėton 
vieton susirinko daugybė žmonių, 
kaip skaitliuojama 10,000. Iš 
šalies buvo įdomu žvelgti į tą kal
nelį ant kurio tūkstantinė, marga 
AVaterbury’o lietuvių minia dar 
kartą susirinko pareikšti šiai ša
liai savo tautos valią. Daug jau
nų buvo pasirengę Lietuvos vė
liavos spalvomis. Svetimtaučiai 
labiausia- gėrėjosi pirmą deviziją, 
t. y. moterų, kurios: buvo pasiren
gusios bal'tai, tik pirmą dvi jau
nos lietuvaitės buvo pasirengu
sios tautiškuose rūbuose. Viena 
neše didelę Lietuvišką vėliavą, o 
antra taip pat didelę Amerikoniš
ką. Potam seke Šv. Juozapo 
mok. mergaites irgi galiai pareng
tos, kaa darė gražų įspūdį, nes pa
sirodė svetimtaučiams, kad ir Čia 
gimęs jaunimas myli savo tautą.

Beto buvo nešama daugybė pa
našų, įvairiais išsireiškimais. Ne
mažai vyrų apsirengusių buvo 
Lietuvos ir amerikos kareivių dra
panomis. Vežimai visi buvo- 
dailiai aprengti, bet vienas dau
giausia žiūrėtojų atydą patraukė, 
tai “Laisva Lietuva” ant kurio* 
stovėjo jauna skaisti’baltuose rū
buose su sutiaukytais ant rankų 
pančiais lietuvaitė^

Prakalbi} programo vedėjas bu
vo vietins adv. F. Gtūlfoile, kuris 
trumpai prakalbėjęs- į publiką 
perstatė kalbėti adv. J. Bagočių. 
Šis aiškiai anglų kalboje paaiški
nęs lietuvių vargus ir troškimus. 
Toliaus kalbėjo Dr. J. Šliupas. 
Kiti kalbėtojai buvo adv. K 5fi- 
lleris iš Worcester, Mass. ir vie
tinis adv Morriš Grauskag; Re
zoliucija buvo skaitoma ameriko
nų ir lietuvių kalbose, kur- priim
ta. Rezoliucijos pasiųstos sekr. 
Colby ir kitiems- Suv Valstijų se
natoriams. Tuom laiku buvo 
renkamos aukos dėl Lietuvos R. K.

Rug. 24, buvo visuotinas Water- 
bury’o lietuvių susirinkimas, kur 
buvo išduoti raportai iš parodos 
rengimo ir atstovų siųstų Wash- 
ington’an. Atstovai buvo J. Las- 
kevičia, J. TareiTa ir K. Razman- 
tas. Jų raportai buvo primti. 
Nekuriu, parodos rengimo komi
sijos raportai buvo neaiškus ir li
ko pavesti vaMybai ant ištyrimo.

J. P.

■

tu atstovą į Tautinę Tarybą ir 
pasiūlė Dr. Bacevičių, kurio nė 
susirinkime nebuvo. Susirinkime 
vietos lietuviai parodė, kad jie ir 
be ’graborių” pagelbos moka iš
sirinkti atstovus kur reikia ir kas 
jiems patinka. Jie manė, kad 
Elizabetho lietuviai nieko neveikia 
ir tik laukia iš kur nors pagelbos. 
Mes turime tam tikrą politišką ko
mitetą kuris rūpinasi Lietuvos rei
kalais ir be Newwrkiečių laisva
manių pagelbos. Kuomet mums 
reikės, mes surengsime pra 
kalbas ir pasikviesime tokius kal
bėtojus, kokie mums geriausia pa
tiks.

DETROIT, MICH.

Prakalbos.

KEWTON UPPER FALLS MASS.

Koncertas.

Buvęs.

Rugsėjo 22 d. įvyko prakalbos 
Šv. Jurgio bažnytinėje svetainėje 
Pirmiausia kalbėjo kun. F. Kemė
šis apie dabartinį Lietuvos padė
jimą ir reikalą visiems organizuo
tis idant padėjus jai sustiprėti. 
Antras kalbėjo kun. I. Bereišis. 
Šis* turiningoje savo kalboje pa
aiškino kad moterys ir mergaitės 
privalo turėti už priedermę mėgz- 
ti dėl Lietuvos kariuomenės. Ant'" 
galo kalbėjo atvykęs Detroitan p. 
Jonas Karosas, pastarasis nuodug
niai apibriežė lietuvių užduotį. 
Užsibaigus prakalboms kun.
Kemėšis dalaido diskusuoti ir po- 
ilgų diskusijų nutarta imtis 
darbo ir pardavinėti L. L. 
Bonus.

F.

už 
p.

Aš.

L D. S. REIKALAI.
NEW YORK CITY

LDS 9 kuopos mėnesnis susirin- 
kims įvyks nedėlioj 3 d. spalio, 
tuojaus po sumai, antrą vai. po 
pietų, bažnytinei svetainei, 556 
Broom Street. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
daug' dalykų aptarti.

Kviečia valdyba.

susi-
4 d.
Nek.

CHICAGO, ILL.
LDS 57 kupos mėnesinis 

rinkimas įvyks panedėlyje 
spalio, 7:30 vai. vakare,
Pįas. P. JT. parapijos svetainėj 
ant kampo 44 ir Fairfield gatvių. 
Į” šį’ susirinkimą kviečiame visus 
narius kuoskaitlingiausia ateiti.

Kvieea valdyba.

PTnTJtn’KTJTTTA, PA.
LDS. 78: kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 3 dieną spa- 
Ire'po sumai, salėj prie bažnyčios. 
Kviečiame visus narius ateiti. 
Tkip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

KENOSHA, WIS. V
LDS.’ 80 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 3 d. spalio, 
tuojaus po Sumai Švento Petro 
parapijos svetainėje. Kviečiame ' 
visus narius būtinai ateita.

Valdyba.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos mėnesinis susi- i 

rinkimas atsibus utarninke 5 d., 
spalio, parapijos salėje 20 Webs- 
ter Street. Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir naujų atsivesti.

A. J. Valantiejus, 
Federacijos Sekretorius.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ < 
VALDYBŲ DOMEI.

Pereitam Tautos Fondo Sei
me likos užgirta ' užvesti vi
siem T. F. nariams bei aukoto
jams pakvitavimo knygutes, 
vietoje duodamų štampų. Tai
gi gerb. skyrių valdybos yra 
meldžiamos atsisaukt kiek ku
riam skyriui reikės minėtų 
knygelių. Knygelės jau gami
namos ir netrukus bus galima 
gauti.

Kazys J. Krušinskas,
. T. F. Sekretorius.

v

Rugsėjo 21 d. Jonas Mončinn- 
skas sugrįžęs iš Wash5ngtono iš
davė raportą. Parvežęs visas ten 
išneštas rezoliucijas anglų kalboje.

Šis susirinkimas buvo skaitlin
gas, kas parodė, kad mūsų kolo
nijos lietuviai rūpinasi Lietuvos 
reikalais.

A J. P.

Rūgs. 22 d. buvo viešas susirin
kimas, kad išklausius atstovų ra
portų iš Federacijos sušaukto su
važiavimo Washington, D. C. At
stovai buvo K Vaškas ir V. 
Ambrazevičius. Pirmasis aiški
no smulkmeniškai visus atsitiki
mus ir įspūdžius ;antra®s sakė: 
p. Bielskis padarė tą, kad negalė-

Rūgs. 26 d. š. m. Norwood’o 
parapijos choras vedamas p. V. 
Stasevičiaus surengė koncertą. 
Programas buvo ilgas ir įvairus.

Choras ir solistai gerai išlavinti 
ir didelį įspūdį darė į klausytojus. 
Nors diena buvo šilta, bet klausy
tojų susirinko gan skaitlingas bū
relis.

Eiles pasakė pp. Stašaičiutė ir 
O. Viesuliutė. Solo sudainavo 
p. Kaliunas. Pertraukoje kalbė
jo V. A. Jankauskas iš So. Bos
ton’o apie Jenkins Real Estate 
Koporaciją. Kalba žmonėms pa
tiko. Keletas pasižadėjo prisidė
ti prie korporacijos. Norvood’ 
iečiai užsipelnė pagynimą už su
rengimą šio koncerto.

T. Z.

222 & 9-th St.,
UŽRAŠYKITE saviš

kiams Lietuvoje “Da/tbiiMb- 
ką>f ir Lietuvoje einančių 
laikraščių.

EUZABETH, N. J.

Nekviesti “svečiai.”

Rugsėjo 23 d. Nevnarko laisva
maniai surengė sau prakalbas. 
Newarko Ambrazevičius ir Linde- 
no Livtkauskas buvo “spyke- 
riais.’* Atvažiavę, norėjo suras
ti prakalbų vedėją Bėgiojo kin
kavo po visą salę ir iš vietinių 
niekas nenorėjo to “garbingo 
džiabo.” - Prisėjo patiems va
dovauti ir kalbėti. Nusiskundė 
ant Newarkiečių už neduosnumą 
ir prašė sušelpti Sakė, kad 
jiems kelionė į Washington, D. C. 
atstovauti lietuvius lėšavo $200, 
o Nevarkiečiai suaukavo tik $15.

Gėda Nevmrko laisvamaniams, 
kad neapsimokate savo atstovams, 
o siunčiate ubagauti į kitas kolio- 
nijas. Siūlėsi perskaityti rezo
liucijas, bet susirinkusieji atsisakė 
klausyti. Ambrazevičius išsita
rė, kad Federacija nieko gero ne
padarė ir tt. Tuomet susirinku 
šieji dar aiškiaiu pamatė, kas pei

DU BOIS, PA
LDS. 55 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 3 d. rugsėjo po pa
maldų. Į šį susirinkimą kviečia
me visus narius kuoskjaitlingiausia 
ateiti.

Valdyba.

BRIGHTON, MASS.
LDS 22 kp. bus mėnesinis su

sirinkimas spalio 1 d., 1920. Lie
tuvių svetainėje 26 Lincoln St, 
Brighton. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės 22 kp. 
malonėkite atsilankyti ant šio su
sirinkimo, nes turime daug svar- * 
bių dalykų aptarti. Taipgi dele
gatas B. Ajanskas išduos raportą 
iŠ LDS Seimo.

Valerija Saulaitė rašt
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MOTERS IR VYRAI 
KLAUSYKIT

KĄ SAKO PROGRESS 
SHOE MFG. CO.

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksinų $22.50.

Tai geriausia dabar siusti pi
nigus į Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortės, pa; 
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokių do
kumentų. Rašydami pridėkit 
2c. štampų. Pinigus siųskite 
per Money Orderį.

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

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.
Vienatini* LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Važiuojantiems į Lietuvą ižstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

BE ABEJONĖS KIEKVIENAS NAUJOS ANGLUOS 
LIETUVYS ŽINO APIE

M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit,

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS!
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ŠĖRAI PARSIDUODA PO $25.00.
Nelaukite,nbet užsirašykit e kelis Šerus šiandiena. Siųs

dami pinigus adresuokite:

VINCENT A. JENKINS INC.
REAL ESTATE

395 WEST BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

PLAUKAI! I
Nušipę, praretėję, plalskanuo-, 

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

Persitikrinimui gausite prabai' 
gyduolių jei prisiusite 24c. po dą 
centu stamponis ir savo 
są. / ’ . ■

Western Chemical Co., • 
Ę. O. Box 9, Wllkee-Barre, Pa.;

TELEGRAMAS Iš KAUNO.
Amerikos Lietuvių Audimo Bendrovė gavo nuo savo atstovo 

Kauno. Lietuvos, sekančią kablegramą:
“Dirbtuvė bus Kaune. Valdžia duoda žemę 
ir namus. Mašinų galima gauti Vokietijoj. 
Skubinkit kelt kapitalų.”

Amerikos Lietuvių Audimo Bendrovė stengiasi greit atidary- 
verpyklas ir audinyčias Lietuvoje, ir tam tikslui pasiuntė ten

savo atstovą.
Idant greičiausia kaip galima kunytusi Lietuvos Rūbų In

dustrijos steigimo didelis darbas, reikia kad visuomenė jį remtų 
ir kad visos musų rūbų industrijos spėkos butų sutrauktos į krūvą. 
Tuom keliu ir einama. Kiek laiko tam atgal, Progreno Rūbų B-vg 
padarė sutartį organlzatyvį darbą varyti iSvien su Atlaso Rūbų 
B-ve kad tokiu budu bendrai siekti prie bendro tikslo—LUSTU VOS 
RUB* INDUSTRIJOS ĮSTEIGIMO. Visuomenė ypatingai turėtų 
remti Šias B-ves prisidėdama prie jų pinigiškai, nes Šios bendro
vės jau daug spėkų suorganizavo ir dėl to jose įdėti pinigai grei
čiausia atsieks tikslą.

Nącėūami prisidėti ar su kitokiais reikalais rašykite J:

AMERICAN LITHUANIAN TEKTILE OORFN

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

Skyrius: \
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

PROGA
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CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920 
■ - TIESIAI I

HAMBURGĄ
TREČIOS KLASOS RATA $125.00

SU DADELIU $6.00 KARES TAKSŲ.
Kreipidtte prie artimiausio Cunard agento.

■■■■i
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įvyks 7 d. spalio, 1920, 7:30 vai. 
vakare paprastoj vietoj. Visi na- 
ria yra kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug dalykų aptarti Taip 
-gi katrie esate užsilikę su mokes-
■čiais, malonėkite ateiti ant susi* 
rinkimo ir užsimokėti

Kviečia Valdyba.

ANSONIA, CONN.

Pranešu visiem LDS 43 kuopos 
nariams, kad bus nepaprastas su
sirinkimas nedėlios vakare, spalio 
3 d., 7 valandą, bažnytinėje salėje. 
Taigi malonėkite visi būti ant virš- 
minėto susirinkimo, nes turime 
daug svarbių reikalų. Kviečiame 
ir naujus narius.

Valdyba.

L. D. S., N. A. Apskričio išva
žiavimų komisija praneša, kad do
vanos teko: Vytautui Kazlauskui 
'drukuojama mašinėlė, Kaz. Savi- 
lioniui smuiką. Atsišaukite pas 
komisijos pirm.

Joną, Glineckų
277 Silver St.,

So. Bosto, Mass.

NURODYMAI NORINTIEMS 
ATVYKTI Į SUVIENYTAS 

VALSTIJAS.

Pranešame kad nauja tvar
ka vizavimo pasportų atei
viams' norintiems atvykti A- 
merikon yra nustatyta. Idant 
išvengus nereikalingus užtru
kimus reikia šeip pradėti dar
buotis: .

Daugelis ateivių, turinčių 
Amerikoje giminių ar draugų, 
norinčius juos parsigabenti 
čion gali tai padaryti. Šie A- 
merikoje gyvenanti turi pra
nešti norintiems atvykti apie 
šių naujų įvykusių tvarkų ir 
kad šeip darytų:

1) Norintieji atvykti priva
lo išgauti pasportų išvažiavi
mo iš tos valstijos iš kurios iš
važiuoja,

2) Šį išgautų pasportų turi 
ypatiškai pristayti artimiau
siam Amerikos Konsuliui toj 
apielinkėje. Nuvykus pas A- 
merikoš1 Konsulį turi išreikšti 
norų ir reikalavimų vizos į Su
vienytas Valstijas. Turi išgau
ti tris savo mažus paveikslė
lius beeinant pas Konsulį. 
Taip-gi patartinu dalyku turė
ti laiškų ar kokių paliudijimų 
nuo giminių ar draugų Ame
rikoje, kuriuose išreikštas no
ras delko kviečiama Ameri
kon? kuom užsiims atvykus 
čion? kur apsigyvens, Bet 
jeigu bus aprūpinami savais, 
turi būti nurodyta kaip ir 
kįek pagelbos bus suteikiama.

TIESIOG Į LIEPOJŲ.
Laivakortė kainuoja 

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

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

Rašykite delei lietu
viško paso blankų ir 
pridėkite 2 et. štampų 
pas

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, N. Y.

IŠSIRAŠYKITg iš “Dar
bininko” laikraščių iš Lie
tuvos.

VISI 
Skaitykite 

The 
Lithuanian

Booster
h| kalboj Uetarią 
lalkraltla Lei- 
džta rhomae SM- 
aUa. Vleniema me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas

LITHVANIAN
B0O8TĖR.

:95 W.
Botfon t7, Mom.

Amerikos turi
primokėti vienų dolerį išreiš
kiant norų vizos ir devynius 
dolerius išgavus vizų.

Pagal naujų tvarkų Ameri- 
kos Konsuliams visose sveti
mose šalyse yra detaliai nuro
dyta kaip elgtis su tais ku
riems viza yra išduodama ir su 
tais kuriems yra sulaikoma.

Tik kurių aplikantų reikala
vimas turi būti perstatytas 
sprendimo delei, šiais persta- 
Valstijos Departamentui nu- 
tymais užsiims Komisionierius 
Konsulio tos valstijos iš kur 
reikalavimas paduotas. Nuo
sprendį Valstijos Departamen
tas išduoda išgavus oficialį ra
portų iš tos apielinkes.

Todėl, yra labai svarbiu pa- 
tėmyjimu kad nuo šiol nerei
kalauja giminės ar draugai no
rinti atsiimti savuosius pradė
ti čion Valstijos Departamen
te rūpintis tuom; bet norinti 
atvykti turi kreiptis Amerikos 
Konsulio Komisionieriun toj a- 
pielinkėj.

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Šiomis dienomis atėjo iš 
Lietuvos “Tauta” rugsėjo 7 
d,. “Laisvė” rūgs. 5 ir 7 die
nų. Tų ir kitokių laikraščių 
iš Lietuvos turime platini
mui. Išsirašykite už kiek 
norite. Už 50c. gausite 15 
ekz. visokių laikraščių. IB
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Broliai ir sesers! Jau keliose lietu
vių kolonijose, mes, Progress 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
te tavoro, ir apsaugot nuo išnaudoji
mo per perkupčius. Persitikrinkit pa
tys; už tokius čeverykus, kur jus mo
kėsit kitose krautuvėse $14r$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 kainas ir 
patys persitikrinkit .kad pirkdami pas 
mus, t y. Progress Shoe Mfg. Co. ava
lus, pačių lietuvių išdirbtus ir musų 
pačių krautuvėse, jus sutaupysite nuo 
kiekvienos poros avalų nuo $2 iki $5 ir 
daugiau.

BERNAIČIU AVALAI, padirbti iš 
tvirčiausios skuros, su viduriniu ^adu 
(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 į namus. 
Užsisakydami avalus turite nurodyti 
kokio ilgio, ir kiek pločio. Kokios iš
vaizdos: nusmailintus, vidutiniškus ar 
plačius ir kokios skuros—juodos ar 
geltonos; kokios prekės.

Apiellnkės lietuviai užeikit persitik
rinkit patys.

PROGRESS SHOE 
MANUFACTURING CO.

Antanas Yakavonis
377 West Broadway,

Vilniuj IR JO SKYRIAI
Paaevčžyj

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. Ten 
gausi '

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas a- 
pie susidėjimų banke duoda Banko agentūros 
vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J.
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REAL ESTATE BENDROVĘ,
kuri jau per kiek laiko varo bi znį Boston’e ir apielinkėje pir
kime ir pardavime namų, farmų, ir taip visokių biznių, 
taip-pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudinamo-, 
jo turto mortgičių.

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

✓

South Boston, Mass.

PIRMA;
Kad didis biznio augimas priverčia šių bendrovę ieš

koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuvams 
taip pat svetimtaučiams pirkime, pardavime ir aprūpi
nime morgičių ant namų, nes mūsų teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingų pasi

sekimų šiam biznyje, Boston’e.
ANTRA;

Kad Lietuviai taip pat svetimtaučiai kreipiasi prie 
mūsų ne tik iš svetimų miestų, bet net ir iš svetimų val
stijų, dėlto mes esame priversti ieškoti ir atidaryti tinka
mus skyrius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lawrence, 
Worcesteryje, Montello ir tt. , • ' ’
TRECIAS;

Inkorporavimas reiškia daug tvirtesnę sielų. Kad 
Lietuviai, yra priversti suorganizuoti, kotviričausia 
REAL ESTATE AGENTŪRĄ, kurios teisingas patar
navimas juos apsaugotų nuo visokių plėšikų.

T 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 Hamburgu.
- B New York į Antverpų be persėdimo 

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

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

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

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

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

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

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgu, Antwerpų ar Rotterdamų 
lengvai pasieksite Lietuvų. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems kaštone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų nofčuami gaut informacijų kreipkitės pas:

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

Telephone S. B. 1061.

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

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

KUR
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 šėrus šios korporacijos.

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote 
kada pirkti. Kurie turite namų arba biznį, norėsite ka
da parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacijos būsite pa
tys savo agentais, nes jūs gausite nuo šios korporacijos 
naudingų patarimų kaipo nuo savo biznio ir jūs pirkimas ar
ba pardavimas per šių agentūrų reikš biznį ir uždarbį jums 
“DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant savo pinigų..

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

V. A. JENKINS (JANKAUSKAS) 
Prezidentas ir Iždininkas.
GEO. F. SULLIVAN, Vice-Prezidentas.
Wm. N. BRUHMULLER, Sekretorius, 

F. A. ZALESKAS, Antra* Iždininkas.
(APGARSINIMAS)

DIREKTORIAI: DIREKTORIAI:

t

Ad. Kalamines, 
Providence, R. L

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

O

GERIAU?!
I

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

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIU 

BANKAS



*
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4 DARBININKAS 1

LDS. 1 Kp. SUSIRINKILDS. 1 Kp. SUSIRINKI
MAS.MAS.

Rugsėjo 28 d. š. m. LDS. na
me įvyko svarbus mėnesinis 
LDS. T kp. 
Skaitlingai susirinkę 
svarstė rimtai organizacijos 

•reikalus.
Vakarų rengimo komisijos 

narys p. Savickas pranešė, kad 
ant lapkričiox13 d. yra paimta 
salė šokiams. Susirinkimas už- 
gyrė ir leido p. Savickui pasi
rinkti sau pegėlbininkus.

Teatrališka komisija išduo
dama raportą pažymėjo, kad 
salę gavus, būtų galima, kad 
ir greitu laiku perstatyti vei
kalą. Į teatrališką komisiją į- 
eina p-lė M. Žukauskaitė ir V. 
Valatka

P. Savickas ineša, kad kuo
pa turėdama kambarius ką 
nors pradėtų veikti. Sako, gal 
būtų geriausia atidaryti vaka
rinę mokyklą. Susirinkimas 
užgyrė inešimą ir išrinko ko
misiją.

Perskaičius laišką nuo vie
tos gerb. klebono kun. K. Ur
bonavičiaus kviečiant prisidėti 
prie rengiamų fėrų. Laiškas 
nuoširdžiai priimtas ir išrinkta 
komisija.

Atstovai J. Petrauskas laiš
ku ir Z. Klapatauskas žodžiu 
išdavė raportą iš buvusių Fe
deracijos ir LDS. seimų.

Prie raportų pridūrė keletą 
svarbesnių nutarimų A. F. 
Kneižis.

Raportai vienbalsiai užgini 
ir nariai džiaugėsi Seimo nuta
rimais.

Nutarta spalio 17 d. visai 
kuopai nusifotografuoti ir ju- 
bilejiniame “Darbininko” nu
meryje patalpinti.

"BuVo ir daugiau svarbių nu
tarimų, bet delei vietos stokos 
apleisime. ; /

Dar reikia pažymėti, kad šis 
susirinkimas buvo gyvas, tvar
kus ir svarbus.

Prisirašė šie nauji nariai: 
p-lė A. Narinkaitė ir Grudzins- 
kas.

susirinkimas.
nariai

Narys.

Vargo Poetą. Į Lyg motinėlės MOTINYSTE VICE-PIRM. — M. Barkauskas,

LIETUVOS BERŽELIS.

Gale laukelio, 
Aut aukšto kalnelio,
•Stovi berželis
Balt’s sviruonėlis.

Krint rasužele
Nuo šakužėlių,
O viršūnėlė

/
Būt ašarėlė
Gailiai pralieta
Dėl sūnužėlio.

Dėl sunužėlio —
Jos paguodėlės,
Kur karužėlėj
Jaunas dar krito.

Liūdesio bangos
Močią kankina,
Ašaros karčios

44 Kasmet beveik ketvirtą

9

ĮSPŪDŽIAI.

Iš Moterų Sąjungos Mass. ir 
Main apskričio išvažiavimo 5 d. 
rugsėjo Montello, Mass. Diena 
graži, tai ir publikos skaitlingai 
suvažiavo, gal daugiausia iš Wor-< 
cester, Mass. Jie buvo pasipuo
šę gelsvais ženklais, kas darė pui
kų įspūdį. Buvo įvairių žaislų. 

t Lenktynėse laimėjo dovaną B. 
Lukas iš Montello, ir V. Stankus. 
Iš merginų laimėjo N. Monsevi- 
eiutė ir St. Urbiate abi iš Monte- 
lo. Daržovių rinkime laimėjo O. 
Sidabrienė ir A Stočkus, abu iš 
Worcester. Virvės traukime, 
Montello merginos su Worcester 
merginoms, laimėjo Worcesterietės

Vyrų, Worcesteris su Brighton, 
laimėjo Brightonas.

Apart to Montello ir Cambridge 
suvienyti chorai vedant p. Rakie- 
čiui sudinavo keletą dainelių.

Kalbėjo p-lė Abraitė iš Brook
lyn, N. Y. ir kun. L. Kavaliauskas 
iš Wercester, Mass. Siame iš
važiavime daugiausia pasidarbavo 
Montello Sąjungietės. Taipgi ne
mažai pasidarbavo iš Worcester, 
ietč p-ni V. Shea, p-lė Baniutė ir 
kitos. Brightonietės, p-lė V. 
Saulaitė ir kitos.

Taigi, visiems pasidarbavusiems 
varde A L. R K Moterų Sąjun
gos apskričio tariame nuoširdų 
ačių.

< '•

O
Plati, skarota.

šakaitėlės
Nuo viršūnėlės
Siekia žemelės —
Lyg gailiai verkia.

Ir rasužėlė
Nuo šakužėlių
Lyg žemčiūginė
Būt ašarėlė.

Lyg ašarėlė
Ta jaunystėlės
Kur našlaitėlei
Kelią dabina.

Kur našlaitėlei
* Kelią dabina, 

Jai širdužėlės 
Skausmą ramina.

Skausmą ramina,
Sielą graudina,

- Ir jaunystėlę 
Jauną kankina.

• Ta rasužėlė
Nuo šakaitėlės 

.A Lyg ašarėlė
Tos mergužėlės.

Tos mergužėlės,
Tos lelijėlės
Kur bernužėlį
Karan išleido.

Karan išleido, _ 
Ant rubežėlių, 
Liko ant veido 
Vis rūpestėlis.

Vis rūpestėlis
Dėl bernužėlio
Kurs karužėlėj
Galvą padėjo.

Galvą padėjo 
Už tėviškėlę 
Vieną paliko 
Jauną mergelę.

Toli nuo mergelės, 
Kur svetinis kraštelis 
Stov jo kapelis, 
Prie kapo berželis.

Rytą aušružėj 
Lankos kad mirksta 
Nuo tos rasužės — 
Beržas pravirksta.

Šalta rasužėlė
Tai ašarėlė 
Kur ant kapelio ' 
Krint bernužėlio.

Liūdna saulelė 
Reišk liūdesėlį, 
Toli mergelė 
Nuo bernužėlio.

Jojo kapelyj 
Gėlės linguoja 
Ir šakaitėlėm
Beržas svimpja.

Vėjas niūniuoja 
Gailią dainelę, 
Liūdi apleistas 
Kapas bernelio...

Ta rasužėlė
Nuo šakaitėlių
Lyg motinėlės 
Gaili ašarėlė.

1 ■'

Skruostus jos plauna.
Stovi, berželis
Prie to kapelio
Kur sūnužėlis
Ilsis žemelėj.

Gaili raselė
Kas rytą krinta,
O motinėlė
Sūnelio laukia.

Sūnelio laukia,
Graudžiai dejuoja, 

v Ir naktužėles
Sena nemiega: 

Kad nors paukštelis 
Koks lakūnėlis 
Duotų žinelę 
Dėl motinėlės.

Gale laukelio 
Ant aukšto kalnelio,
Stovi berželis,
Balts sviruonėlis.

Krinta raselė 
Nuo šakaitėlių, ' 
Žiaurus vėjelis 
Lauš liemenėlį.

Bal’t sviruonėlis •
Tik sudejuoja 
Kad viršūnėlę 
Vėjalis plėšo.

Klausos berželis 
Verksmo mergelės, 
Ir motinėlės 
Ir pats pravirksta.

Jog jaunystėlę 
Jo vargas spaudžia,
Ir sviruonėlį 
Jauną kankina.

Sunki dalelė 
Lygiai kankina, 
Jauną mergelę 
Jauną vaikiną.

Ir sviruonėlį 
Baltą berželį —
Ir motinėlę
Ir jos sūnelį. 

Oi tu dalelė 
Sunki naštelė, 
Vis liūdnos mintys — 
Tamsi naktelė.

Stovi berželis 
Graudžiai dūmoja, 
Sunkią dalelę 
Verkdam’s rokuoja. t- 

O lakūnėlis 
Šiaurus vėjelis 
Lenk viršūnėlę,

. Laužo šakeles.
Veik armija

25-7-20.

%

\

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistukas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt, nuo kokią ligą Ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais užvar- 
dyjimals .taip kad kožnas gali jas gau
ti bile aptiekoje. Apart to, yra daugy
bė gerą pamokinimą, slaptybių ir re
ceptą. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. Žukaitis,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

%

PARSIDUODA

I

v

128 Bowen SL, So. Boston, Mass.d airei
ieny-jmilijono kūdikių miršta Suvieny

PROT. RAšT,—-Juozapas Vinkevičlus, 
147 W. 6-th St,'So. Boston, Mass.

2-ją Šeimyną kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augStal gyvenimui su įtalsy-

tose Valstijose,
galima išvengti.

bet didįnuma jų
šimt-ss tukstan-

FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

i KASIERIUS — Audrins Zalleckas,
čių miršta pirmam mėnesyje už 140 W. 6th Su, So. Boston, Mass.

mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas
įvininką: 864 “E” Street, So. Boston.

gimimo, paprastai iš priežasties 
motinos neapsisaugojimo

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
274 C St, So. Boston, Mass.

gimdymo.
pirm

Tūkstančiai kūdikių
būtų galimą išgelbėti, nurodant
motonoms kaip ir svarbumą reika
lingumo geresnio pasisaugojimo
dar benešiojant kūdikį.

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston,
Mass. -laiko mėnesinius susirinkimus
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią valandą po pietą po num. 193

e

Plotinos turėtu apsisaugoti dau
giaus, nes bereikalingai beveik 15,
000 moterų miršta išpaliegos kas-
met. Didesnė dalis šių moterų
miršta vien tik iš neapsisaugojimo
priežasties. Kožna belaukiant mo
tina turėtu teirautis pas gydytoja,
arba kokiame ligonbūtyje ir kas
kelinta sąvaitė ten kreiptis išty
rinėjimo delei. Jeigu laukiantis 
kūdikis pirmutinis, to reikalin- 
giau gydytojų arba ligonbūtin. 
pas gydytoją arba ligonbūtin.

Sveikatos nurodymai.
Jeigu, nori sulaukti šimtmečio 

.nereikalaudamas gydytojaus 'pa
gelbos, —

Kasdien vėdink savo kambarius. 
Dėvėk liuosus ir orui; tinkamus 
drabužius. Jeigu užsiėmimas rie- 
pavelija ant lauko būti bedirbant 
praleisk keletą valandų kas vaka
ras tyrame ore. Miegok lauke 
jeigu gali, jeigu ne, tai pridabok 
kad būtų kambariai vėdiniti. 
Čiaudijant, arba kosijant visada 
nosinę arba ranka pridengk burną 
ir reikalauk, kad draugai tą pat 
darytu. Dabok, kad rankos vi- 

' sada būtų švarios, ypač prieš val
gant nuprausk. Nepersivalgyk. 
Ypatingai mėsos ir kiaušinių. Var
tok daug vaisių. Valgyk iš va
lios ir gerai sukramtyk valgį. 
Kasdien gerk pusėtinai vandens. 
Pridabok dantis, gerai švariai už
laikyk ir plauk burną tankiau 
Dirbk, mankštykis, ilsėkis ir mie
gok į valės. Užsilaikyk rimtai. 
Rūpestis yra didžiausiu priešu 
sveikatos. Netikėk patentuotiems 
vaistams.

Rūpestingumas.

Nevisada rūpestis išvengiamas, 
bet yra daugelis atsitikimų kada 
galima išvengti Daugumas mū
sų nepasisekimų, nelaimių papras
tai netikėtai ir jeigu kasdien su 
pasišventimu sutiktum šiuos ne- 

i pasisekimus vietoj rūpintis ir 
i vargti iki jie atsitinka daug pa

ilgintume savo gyvenimą. Jiems 
praėjus, reikia tuoj ir pamiršti, 
o ne vis atsižiūrėti į juos, tik to
kių būdų galime pergalėti rūpestį. 
Rūpestis labai naikina sveikatą ir 
silpnina protiškas jiegas. Per
maina, greičiausia prašalina rūpėfc- 
tį, todėl reikia stengtis tuoj išeiti 
kur nors, ypatingai tyram ore, 

. skaityti įdomią knygą, arba taap 
ką veikti. Kievienas- rūpesčio 
apimtas turi išrasti sau būdą nu
sikratyti to, kas taip kenkia bū
viui ir sveikatai.

LOVIU PREKYBOS

REIKALINGI AGENTAI
ATLASO RŪBŲ BENDROVEI urnai reikalauja a- 

gentų pardavinėti visokius rubus. Išmokti nesunku; 

uždarbis geras. Atsišaukite:

x ATLAS CLOTHING CORPCRATION, 
343 WEST BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS

tv. Jono Evangelisto Pašalpinės
Draugijos Valdyba

So. Boston, Mass.
P7~ONntKAs — Motiejus žioba, i

589 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
• ’k-PmortiKKAS — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass.
Pnor. Rašt. — Jonas Glineckis,

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

47 Vale St, So. Boston, Mass.
Kasusius — Andrius Nandžiunas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass.
Mabšalka — Step. Navickas, - 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekviešo mėnesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

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

T

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

muzikališkoje mokykloje mokinama
ant visokią instrumentą. Kambarys
atdaras panedėllais, seredomis ir pėt-
nyčiomis.

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

Ieškau savo draugės ONOS ALI-
JAUSKAITBS. Ji pirmiau gyve
no Chicagoje po Nr. 670 W. 18-th
St. (North Side)t o dabar nežinau

' RIEBUS, RAUDONAS 
KRAUJAS

reiškia- sveikatą. Nuga Tone yra ste
bėtina gyduolė delei dirbimo riebaus, 
raudono kraujo, stiprią, tvirtą nervą 
ir sveiką vyrą ir moterą. Per 30 me
tą tūkstančiai žmonią naudojo jį su 
pasisekimu. Padirbtas iš aštuonią gy- 
duolią kurios veikia ant įvairių 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 vaistinyčią, 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 from your jobber or from 
Nailonai Laboratory, 537 So. Dear- 
born St., Chicago, HL Absolutely 
guaranteed. Retai! price $1.00.

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

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

kur. Jei kas ją žino arba ji pati 
prašoma atsišaukti per A. B. Mū
ras, 244 W. Broadway, Boston 27, 
Mass arba tiesiai mano antrašu: 
Ona Arlauskaitė, Taurupio sodž., 
Airiogalos pasta ir valsčius, Kė
dainių apskr. LITHUANIA

R J. KALINAUSKAS

UEDJVIS AUVflKATAS
lll' Broodioay, So. Boston, Mass.

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

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

J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Engineers Building 
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2068 ir Centrai 1690 
Vakarais ofisas: 

6127 St Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rubšią, visi keturi 
sunąs Adomo Rubšiaus iš Kvedarnią 
valščiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėną Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbą reikalą. Jeigu kas žino, ar 
anie patys, teatsiliepia ant šio antra
šo: LITHUANIA. Kaunas, Pašto 
Valdininkę Zofija Rubšytę.

DR. F. MATULAITIS
Jydo viaoiio* Wpo* PiaHrto aMnta* 
Valandos: Y-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St, 

_________Worcester, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Reikalingas
GERAS DUONKEPIS.

kuris mokėtą dirbti juodą ir žydišką 
duoną. Gera užmokestis. Atsišaukite. 

ATHOL SANITARY BAKING CO. 
ATHOL, MASS.

Aš Laurynas Preikšą paieškau Ka
zimiero Vitkaus. Apturėjau nuo . jo 
duktės laišką iš Lietuvos. Rašo, kad 
likusi sirata, motina mirė jau ketu
ri metai. Ji nori kad ją atsiimtų tė
vas pas save—į Ameriką. Prašau at
sišaukti šiuo adresu:

LAURYNAS PREIKŠĄ,
302 — 2-nd St., Albany, N. Y.

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

Keikia kreiptis į Elzbietą Ras-

Lietuvis Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadwat, Sto. Rmton, Mass.
0/i«o TaJofco*.'

Nuo 10 iki 12:3) ryte ir 
” 1:80—6 ir 6:90—9 P. M.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ Ltaus kaitę, Panevėžys. Vartotojų
VYRŲ. ---------------

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

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

Draugija. LITHUANIA]

PIRMOS. ELESOS

DANTISTAS
Danty* Btennkiami ir pripildomi 
visai be skausmo, 80 geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

Visą darbą, gvarantuojame

ANT PARDAVIMO NAMAI
PARSIDUODA LUNCH 

ROOM.
Vieta gera: lietuviais apgyventa. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon, todėl tu
ri būti greitai parduotas. Atsišauki
te:

V. P.,
Montello, Mass.

Po numeriu
257-263 W. BR0ADWAY, 

South Boston.

DR. W. T. REILLY
469 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

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

2 Arthur St.,

ŪKĖ ANT PARDAVIMO.
15 akerią derlingos žemės. Visi rei

kalingiausi budinkaL Parsiduoda pi
giai. Pačiam miestukam- Orange, Mass. 
tik 10 minutą iki stoties. Minėtam 
miestelyj randasi nemažai dirbtuvią, 
kur darbas lengva surast

POVILAS BALČIŪNAS,
262 East River St., Orange, Mass.

♦

Atidarą peržiūrėjimui kiek
vieną dieną nuo 8 iš ryto iki 
4 vai. po piet, išskyrus su- 
batas.

Taip-pat po no.
191-193 FIFTH STREET

---- Ir-----
184 B0WEN STREET.

J eigų nori pamatyti namus, 
rašykite ir laiką nusistaty
kite. Adresas:

JOSEPH C. PHELEN,
411 Broad St., Lynu, Mass.

Tai. So. Bartos Z7O
DR. JOHN PUcDOSNEŲ., M. D.

Gėlimo nuiUUfti ir UtievitsSci
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vak 
Po pistą likis 
vakarai* 6 iki 9

586 tBroadway, So. Boston.

«

Rengimo Komisija.
»

ii

!
!
!

Nuo 9 v. ryte iki 4 ▼. po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Parduodame Laivakortes J 
Išrūpiname* leidimus amerikie- S 

Sams Lietuvon ir iš Lietuvos A- S 
merikon. Tą padarome vietiniam* K 
ir kitų miestą lietuviams be at- 3 
važiavimo Bostonan. .

Persiunčiame amerikiečių dova- I 
na* giminėms Lietuvoje. ' 
Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

DAKTARAS MORONEY
220 Tremont St, 

Boston, Mass.
Nuo io ▼*£ ryte iki 2 ▼. p. p. Prieš Majestic Teatre.

Lietuvos
BANKIERIAI

isingai Tarnaujame* 
Lietuviams. '

AR'nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių? 
AR nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon?AR
AR įdomauji už jūrine pirkiyba?K 4
AR nori, kad siuntiniai tavo ir pinigai greitai pasiektų 

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

rą pelną? • .
JEIGU tas viškas tau patinka, tai skubinkis pirkti akci

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

duoda vieną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
reikaluose

VISAIS laivino reikalais reikia kriepties pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentą: »

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

Gimines Lietuvoje?

i 
i

izaminacija DYKAI I
Dėl Vieit Mėnesio

Ar nenustbode sirgti ir Meti pinigas ant visokią vaMą? Jei nuri- 
I Į bodo, ateikite aš išegaaminuoeta dykai ir peeakysta taip aš galia jums 
' i padėti. AS turiu suvirš 26 metus praktikos medletaeje Ir gyiyne skau- 

■ džlą. kroniškų, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir moterų. Jiem* tas 
1 [ gali pagelbėti, nes aš ypatlškai llng—minuoja jūs ktakvieną sykj. Aš 

' i vartoja santipiškm* elektrikoe Ir medldnoe įtasua, gydyme kraujo, odos 
, ' ir kroniškų Ilgą. Kada reikalinga lšegaamlnuoja kraują, seiles Ir vidu- 
i ; rius. Aš visados vengiu klaidos dlagnoae arta gydyme.
H , PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.

Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite 
V kitą prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną li- 

gomis, neflėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc.
v Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinko- 
¥ sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skaus- 
I” 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 laiką, pinigus ir panaikinsi kančia*. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto
jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukit® vienuoliktos valandos nes gali būti 
pervėlu. Egsamtnavlmas dykai!

i OFISO VALANDOS:

1
i 1 T- , .
i !■ NEDtLIOMIS IR ŠVENTĖMIS:L

IX.. k

Nu*9 rito ild&pe plota
Vakarai*, Kotvoro* auąjl Ski9P.*l

1 TBINGIAUSI 
IR GERIAUSIA 

UETUVIBtA 

B APTIEKA 
i ; Sutaisau receptus su dlčM

' B*n PbODO Diokinrtn 3886'm.

Ik. Ignotas Stankus 
1210 S. BnuiSt, PHafelpfa, Pa.

Lietuvi* Daktare* ir Chirurgą*.

! 
!
!

H 
i! 
i: 
' ! 
i! 
<! 
i! 
i! i ktarą. Tai vienatinė lietuviška 

’ apdek* Bostone ir Massachu- 
' eett* valstijoj. Gyduolių galit 

gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųstu per

ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriug ir Savininkas

226 Broadway, kamp. 0 8L, 
South Boston, Mtm

TeL 8. 21014 fe 21018




