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legionieriai (“P. O. 
supjaustė telefonų vie- 
stulpus ir pagadino ke-

kitas kolionijas.
Nepasiduokite!

Baltijos jūroje bolševikai 
paskandino vienų Anglų krei
serį ir tris naikintojus.

Mūsų fronte rusai 
naujų puolimų.

Mainierių streikas turbūt į- 
vyks. Derybos Washingtone 
neišduoda gerų pasekmių. Tai 
lapkr. 1 d. sustreikuos 500.000 
mainierių.

Rugsėjo 10 d. šaukiamas Ry
goje Lietuvos, Latvių, Estų 
ir kitų valstybių ministerių 
pasitarimas svarbiais politi
kos klausimais.

“Accepteance for mailing at special 
rate of postage provided for in 

Section 1103, Act of Oct.
8, 1917, autorized on 

July 12, 1918.”

Vilniuje smarkiausiai siau
čia lenkų cenzūra, persekioda
ma lietuvių spaudą.

Anglai nutarė galutinai at
šaukti savo kariuomenę iš Ru
sijos.

“Published and distribnted under per- 
mlt (No. 534) autorized by the 

Act of October 6, 1917, on file 
at the Post Office of Boston, 

Mass. By order of the Pre- 
sident, A. S. Burleson, 

Postmaster Ge-
neral.”

Madride, Ispanijos sostinėj, 
atidaryta požeminiai geležin
keliai. Prie atidarymo daly
vavo karalius ir kiti augšti 
asmenys.

Santarvė septintų kart^ pa
reikalavo, kad vokiečiai ap
leistų Lietuvų ir Latvijų ir ne
šelptų kolčakininkus.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
TARYBA SESIJO

SE.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Įgauniai atsisakė taikintis 
su bolševikais.

IŠ LENKŲ PAVERGTOJO 
KRAŠTO.

„ Mūsų karžygiai jau buvo į- 
siveržę Daugpilies priemies- 
tin, bet pasitraukė. Lenkų 
batalijonas liko sumuštas ir 
išvaikytas.

Iš tos sumos $283.- 
“do- 

Laike karės liuosno-

Ispanijos karalius išvažiavo

ŽINIOS-ŽINELĖS.
Mintaujoje vokiečiai du kar

tu darė sukilimus prieš Latvių 
valdžią. Vokiečių ešelonai 
vis tebetraukia per Joniškį į 
Mintaują.

ir lauko žandarmerijoj.,tai y-1 mis važiavo. į šianliįitB misi- j ?etras Špokas
‘ ‘ g™ rietuvių Prekyl

Lenkai žiauriausiai 
kioja žmones. Daugelyje vie- 
tij įvesta baudžiava. Žmones 
priverstinai varo į dvarus 
lauko darbų dirbti.

Latvių vyriausybe persekio
ja Palangos lietuvius ir kon
fiskavo “Pal. Žvejį.”

t
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“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir šubatomis 
Metams   ........................... $3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams........... $4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

ORGANIZUOKIT LIETUVOS BONŲ PLATINIMO 
KOMITETUS.

Lenkai Keršija Lietuviams 
Už Savųjų Neišda

vimų.

Spalio 16 d. Lietuvių Egze- 
kutyviui Komitetui praneša
ma iš Paryžiaus kad Lietuvos 
Valstybės Tarybos sesijos pra
sidėjo Kaune šiandiena. Ta
rybos nariai, Klimas, Yčas, 
Rosenbaum išvažiavo Kaunan 
dalyvauti Tarybos* posėdžiuo
se. Lietuvos Taikos Delega
cijos sekretoriui p. Klimui iš
važiavus Kaunan, Balutis iš
rinkta Delegacijos sekretoriu
mi.

Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos Delegacijos veikia sutar
tinai kad užtikrinus aiškų 
tarptautinį status savo valsty
bėms. Didžiosios sunkenybės 
išrišimui Baltiškų valstybių 
klausimo randasi iš priežasties 
trūkumo aiškauę ir galutino 
Alijantų nusistatymo link Ru
sijos. Būk kai nebuvę, vie
nok randasi geras pamatas 
manyti kad Taikos Konferen
cija greitu laiku išleis defini- 
tyvį paskelbimų link Baltiškų 
valstybių, ir tikimasi de facto 
valdžių pripažinimų.

Lenkų Nežmoniški Pasielgi
mai.

Vieną ranką tiesk draugiš
kam pasveikinimui, kita ran
ka verk peiliu! Tokią politi
ką lenkai, matomai, atranda 
geriausia linkui lietuvių. Sve- 
timtautiškoj presoj jie čiulba- 
ulba apie savo gerumą ir no
rus pagelbėti lietuviams, gi 
Lietuvoj- — mėgina, kulnu 
priminę ir už gerklės nutvėrę, 
nudėti naujai kilusią Lietuvos 
valstybę. Jų pasielgimų pa
tvirtinimą ranadme žemiaus.

Naujai paskirtas Lenkijos 
ministeris Anglijoj kunigaik
štis Sapiena, londoniškame 
Timese (rugp. 24 d.) kalbėda
mas apie Lietuvos-Lenkijos 
klausimą, iškilmingai tarp kit
ko užreiškia:

“Šių dienų Lenkijos Dieta 
(Seimas) užreiškė, kad Len
kija neturi ambicijos privers
tinai užmesti Lenkijos plietys- 
tę bile kam. Jeigu mūsų ar
mijos — sako jis — dabar yra 
rytuose, tai tas yra todėl, kad 
vietiniai gyventojai pareika
lavo mūsų pagelbos (?) (Has 
claimed our help) prieš bolše
vikus. .. Žmonių valia turi iš
rišti visus tautinius ir rasinius 
klausimus... Plebiscitas pri
valo nuspręsti apie tai, ar Lie
tuva turi būti neprigulminga, 
ar neatidalinama dalis (Part 
and parcel) Lenkijos.

Lenkai — sako toliaus kuni
gaikštis Sapieha—dabar liuo- 
suoja (Sic!) šalį, kuri pir
miaus priklausė Lenkijai; mū
sų galutinai nusistačiusiu no
ru yra, kad jos gyventojai 
turėtų žmonišką progą (a fair 
chance) nuspręsti apie savo e- 
samą tautystę.”

Tokį lenkų ideališkumo pa
veikslą piešia Lenkijos minis
teris Anglijos publikai. O kaip 
tasai jų ideališkurnąs yra pri
taikomas ant vietos Lietuvoj 
apie tai liudija žemiaus mūsų 
paduodamas atsitikimas:

Šuolių sodžiuje, Vilniaus 
gubernijoj, Kaišedorių aps
kritys, Kietaviškių valsčiuje 
buvo sekantis atsitikimas, ku
ris vaizdingai parodo lenkų 

vietose.
Liepos 27 d. šių metų Šuo

lių sodžiaus apielinkėje buvo 
mūšis tarp lietuvių kareivių ir 
lenkų žvalgų. Lenkai praki
šo. Idant nubausti sodžiaus 
žmonės už savo nepasisekimą, 
jie uždėjo sunkią kontribuciją 
ant jų užtai, kodėl jie nepra
nešė lenkams, kad sodžiuje e- 
sama lietuvių kareivių.

Lenkai pradėjo atimdinėtl 
nuo žmonių paskutinius gyvu
lius ir privertė 21 vieną šio so
džiaus gyventojus (visus ma
žažemius ūkininkus) užmokėti 
lenkams 6,000 rublių kontri
bucijos, lupdami tokiu būdu 
žmones sulyg vokiško patento.

Nuskriausti žmonės buvo 
manę, kad rasią geresnę teisy
bę pas viršesnę lenkų valdžią. 
Kreipėsi prie lenkij kariškos 
vyriausybės Semeliškėse ir 
prašė, kad nuo’ tos neteisėtos 
bausmės paliuosuotų. Į tą 
jiems atsakė, kad jie dar di
desnės bausmės esą verti — 
Lenkai, vadinasi, tikisi kad 
lietuviai gali būti savo lietu
vių brolių išdavikais, o kadan
gi tie tokiais nemano būti, tai 
juos baudžia plėšimais.

Sodžiaus gyventojai, per 
tam tikrą delegaciją, parėjo 
lietuvių fronto pusėn ir apie 
viršminėtą pranešė Lietuvos 
vyriausybei o apart to įteikė 
prašymą ir Anglų karo ir po
litikos misijos vadui Kaune. 
Šiame prašyme jie reikalauja, 
kad lenkai

1. Būtų priversti sugrąžinti 
žmonėms neteisingai nuo jų iš
luptus 6000 rublių.

2. Kad jie atlygintų žmo
nėms už visus padarytus nuos
tolius ir

3. Kad lenkai “žiauriausieji 
mūsų priešai iš mūsų krašto 
išeitų, nes jie, kaip mes aiš
kiausiai matome, nori mus pa
vergti ir mūsų žemelę pagrob
ti.”
Konferencija Su Militare Mi

sija.
Šiandiena Egzekutyvio Ko

miteto atstovai turėjo ilgą 
konferenciją su pribuvusiais 
Lietuvos Militarės Misijos na
riais. Apkalbėta įvairūs bū
dai parūpinimui Lietuvos ka
riuomenei amunicijos ir šiaip 
įvairių reikmenų. Išdirbti 
planai bus perstatyti Tary
boms. Tam tikslui, tikimės 
kad netrukus įvyks Tarybų 
suvažiavimas. Kai kurie mi
sijos nariai netrukus bus New 
Yorke ir Chicagoje reikmenų 
užsakymo delei.

Toje pat dienoje Egzekuty
vio Komiteto ofise atsibuvo 
konferencija su Monsignioru 
Splane iš Bostono, kuris da
bar Washingtone rūpinasi A- 
merikos Katalikų Tarybos rei
kalais, kun. Būrke laikinai pa
sitraukus; taip-gi dalivavo ir 
armijos kapelionas Laughau, 
kuris netrukus išvažiuoja Lie
tuvon. Konferencijoje taip-gi 
dalivavo pulkininkas Juodis, 
pulkininkas Peny ir leitenan
tas Sloane. Pasikalbėjimas į- 
vyko delei minėtos Tarybos 
siunčiamos sanitarų vienutės 
Lietuvon. Monsignioras Spla
ne rūpinasi kad kuogreičiau- 
sia šioji vienutė Lietuvon iš
važiuotų, ypač kuomet jisai 

Į išgirdo jog Lietuvoje šiuo tar- 
ipu siaučia šiltinės epidemija.

J. J. Bielskis,
Informacijos Biuro Vedėjas.

Praeitų savaitę lenkai rengė 
visoje Lietuvoje sukilimų 
prieš dabartinę valdžių. Suki
limas laiku sustabdytas. Dau
gelyje vietų aplina Kaunu 
lenkų 
W.”) 
las ir 
liūs.

Naktį rugpiučio 29 d. Pran
cūzų Misijos automobilyje iš 
Vilniaus buvo, atvykę lenkai- 
-legionieriai. Sako, kad jie 
važiavo pasveikinti ‘ ‘ naujų ’ ’ 
valdžių, bet apsivilė... 

Varėna. (Alytaus apskr.) 
Nelaimingas tas kraštas, Va
rėnos apylinkės! Būdama 
svarbiuoju pramonės ir stra
tegijos punktu, Varėna nuo 
rusų, vokiečių ir bolševikų gančias-mirgančias 
. ... ---------- • -^.ir caro karraomenė.

dimij ir rekvizicijų (už kurias, 
žinoma, iš nieko negauta jo
kių atlyginimų). Bet šiandie
na — apnykus išbadėjusioms 
lenkų gaujoms — tie yargai ir 
neapsakomi dvasios ir kūno 
marinimai, anot vietos gy
ventojų, nė kiek neprilygsta 
pergyventiems “Dievo rykš
tės” smūgiams. Mat jau vi
siems aiškiausiai žinoma, jog 
lenkai savo “kultūra, civili
zacija, žmoniškumu ir tt.” 
perviršyjo visą pasaulį...

Iš pat pradžios, lenkams tik 
atsidanginus ir dar lietuviams 
čia bevaldant, Varėnoje buvo 
vienas lenkų ulonų eskadronas 

ra negirdėtos pasaulyje plėši
kų gaujos. Prie progos pra
vartu pažymėti, jog lenkų 
žandarai yra net pačių lenkų 
kareivių nepakenčiami, nes 
kareiviai badauja, skursta, o 
žandarai visuo kuo patenkinti, 
yra laisviausi šalyje žmonės. 
Dabar ulonai perėjo, rodos į 
Merkinę, o jų vieton atėjo vie
na pėstininkų kuopa. Dar lie
tuviams iš ten nepasitraukus 
iš Talkūnų ir Beniūnų k.(šlėk
tų gyvenamų) daug jaunimo 
stojo į legionus, bet lietuvių 
niekas nestoja, nors lenkai ir 
agituoja visokiausiais būdais. 
Keliuose kaimuose lenkai pri
verstinai liepdavo • gyvento
jams pasirašyti dėl priklausi- 
mo Lenkijai.

Nesenai Perlojos bažnytkie- 
my jie išpiovė visas kaimo 
karves ir kiaules, už kurias 
vargdieniams ūkininkams nė 
kiek nebuvo atlyginta. Gali
te iš to spręsti apie laimingų
jų žmonių padėjimų Varėnos 
miestely iš savininkų lietuvių 
rekvizavo namus. Iš vietinio 
klebono išvežė visų šienų.

Gal tai ir lenkai įveda jau 
“iškovotame” “bolševikų” 
krašte komunizmų?

Rekvizuojant štai kaip len
kai teisinasi prieš žmones, gir
di: Mes krauju užkariavome 
jūsų kraštų, todėl jūsų namai, 
laukai, pievos, turtai, jūsų 
rūbai ir jūs patys — esate mū
sų (?) Todėl neturite tiesos 
priešintis! 

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

Šiauliai. Kolčakininkų-vo- 
kiečių skaičius didėja. Daug 
jų tarpe yra taip išgamų, tėvų 
žemės pardavikų, taip nesusi
pratusių avinėlių, apkvailytų 
bernelių lietuvių. Mat ir lie
tuviams vaikėzams gražu, kad 
rusų caro bernai. įvairūs ca- 
rienės padalkų nešėjai aficie- 
riai sagsto jiems kaktose di
džiausias kukardas, rankovė
se triskersinius pravoslavų Į ve’us.

[ kryžius ar kitas kokias bliz- riai darbininkai Raudonajam 
“cackas” Į Kryžiui pagamino 371.577.000 

■■ W ■< j

tus.” Kareivis žiba-tryška, 
gražus, bet be savo nuomonės 
bernužėlis.

Gražiškiai (Pasvalio apsk.) 
rugpiučio 12 d. Rudgionių so
džiuj atsitiko nelaimė su šau
tuvu. Ūkinin. Jasiūno sūnus 
vartė klėtyje šautuvų; bevar
tant iššovė. Pataikė jaunes
niajam į rankų ir vidurius. Su
žeistasis už kelių valandų pa
simirė. Pas mus visi apsigin
klavę. Šaudo kasdien, rodos 
kad karas. Reikėtų vietos val
džiai prašalinti tuos nenorma
lumus.

Vienžindžių sodžiaus ūkin. 
V. Andrišūnas šiomis dieno- 

pirko arklių. Jam pora ark
lių nustipo. Netoli Šiaulių už
puolė plėšikai ir atėmė 4500 
rub. Skaudi nelaimė žmoge
liui tokioje brangenybėje. 
Rugp. 12 d. užpuolė Pakruo- 
keliu to paties kaimo žydą. 
Plėšikai žydų apvogė ir nužu
dė. z

(Kauno “Laisvė”)

PADARĖ PLENUS.
Augščiausioji Alijantų Ta

ryba išdirbo pienus užėmimo 
Silezijos, Šlezvigo ir Klaipė
dos, kaip to reikalauja taikos 
sutartis. Nustatyta reikala
vimai vokiečių pasitraukimui 
iš tų vietų.

SUJUNGTAS PRAŠYMAS.
Lietuvos, Latvijos, Estoni- 

jos, Gruzijos, Ukrainos ir ki
tų naujų valstybių atstovybės 
Paryžiuje įteikė Taikos Kon
ferencijai sujungtų prašymų 
pripažinti jų neprigulmybę, 
nustatyti rubežius ir prigelbė- 
ti atsistatyti.

NĖRA PERMAINŲ.
Pittsburge tarpe streikinin

kų plieno dirbtuvių žymių 
permainų nėra.

Prez. AVilson eina geryn la
bai palengva. Atsitinka neti
kėtų negalių. Valstybiniais 
darbais negali nei kiek užsiim
ti. Negali priimti nei svečių 
— Belgijos karaliaus ir kardi
nolo Mercier.

Nuo gegužio m. 1917 m. iki 
vas. 28, 1919 į Amerikos Rau
donąjį Kryžių įplaukė $400.- 
000.000:
500.000 įplaukė per

M
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PIRKIT BONUS — BUS 
LIETUVAI DUONOS.

Prie kiekvieno gero ir nau
dingo darbo So. Bostono lietu
viai pirmutiniai stoja. Nelau
kia jie paraginimų ir plačių 
paaiškinimų, bet matydami 
kad iš darbo bus Lietuvai nau
da, su pasišventimu dirba ir 
darbavimosi pasekmės visuo
met pasirodo didelės.

So. Bostono lietuviai dagir- 
dę, kad Lietuvos Valstybė 
pavedė Lietuvių Prekybos 
Bendrovei parduoti bonų ame
rikiečiams lietuviams už vieną 
milijoną dolerių, jau gražią 
pradžią padarė.

Povilo Petrausko uoliu pasi
darbavimu Lietuvos Valsty
bės bonų nusipirko šie So. 
Bostono lietuviai:

1. Juzefą Gudaitė ............ 100
2. Adelė Varžinskaitė ... .50
3. Morta Butvitienė........... 50
4. Antanas Kancevičius 50
5. Kazimieras Prunckas 50
6. Jonas Urbonas.................50
7. Marijona Brikaitė .... 50
8. Kotrina Petraitė........... 50
9. Juozapas Šunskis........... 50

10. Ona Aukštikalnytė .... 50
11. Julijona Diringaitė.... 100
12. Jonas Leikus.....................50
-------  ’ ' ;..................50

lietuvių Prekybos Bendro
vė So. Bostono lietuvius stato 
pavyzdin kitij kolonijų lietu
viams ir ragina visus bonus 
pirkti kuosmarkiausia. Lietu
vai reikalinga piniginė para
ma tuojaus. Broliai ir sese
rys, sukruskime prie darbo

Pirkime Lietuvos Paskolus 
bonus tuojaus neatidėliodami!

So. Bostono lietuviai Lietu
vos Valstybės paskolos bonų 
pirkime žada pralenkti visas

AUKA LIETUVOS KA
RIUOMENEI.

Gerb. kun. K. Urbonavičius 
gavo iš Ansonijos lietuvių kle
bono gerb. kun. Bukavecko 
$460.73 persiuntimui kableg- 
rama per National Shavmut 
bankų Lietuvos valdžiai ka
riuomenės reikalams. Tuos pi
nigus yra sudėję Ansonijos 
lietuviai.

Anglijos laikraštis Evening 
News skelbia, jog kuomet A- 
merika ratifikuos taikos su
tartis, tai Anglija sumažįs sa
vo laivyno jėgas iki 50.000 ju
rininkų.

PIRMAS ĮMOKĖJIMAS.
Vokietijos laikraščiai skel

bia, jog Vokietijos valdžia jau 
atliko pirmų kontribucijos į- 
mokėjimų. Įmokėjo 20.000.- 
000.000 markių.

ANGLIJA SUSKIL
SIANTI.

Pulk. Lynch, buvęs nariu 
Anglijos parlamente iš Airijos 
dabar atvykęs Bostonan, sako, 
jog bėgyje trijų mėnesių Ang
lijoj įvyksią dideli streikai ir 
tuomet būsią didelės pervers- 
mės. Nuo Anglijos atskilsią 
kolonijos ir pasidarysią nepri- 
gulmingos respublikos. Pati 

■ Anglija patapsianti respubli
ka. ’ I

LIETUVOS VALDŽIOS 
BONUS JAU GALIMA 
UŽSISAKYTI SEKAN

ČIOSE VIETOSE.
Boston, Mass: Lietuvai Pre

kybos Bendrovė, 120 Tre
mont St.
Boston, Mass.: “Darbinin
kas,” 242 W. Broadway. 

P. Petrauskas.
New Britain, Conn.: J. šimo- 

liūnas, 40 Woodland Avė. 
Athol, Mass.: T. Fondo Sky

rius.
J. A. Gailiūnas, 

Lithuanian Store.
Philadelphia, Pa., Kun. I. Zim- 

blys.
Wakefield, N. Y., A. Kazlas, 

4426 Carpenter Avė.
Waterbury, Conn.,

S. M. Danaitis, 
797 Bank St.

Sugar Nothch, Pa., 
Kun. J. šupšinskas.

Hazelton, Pa.,
Kun. J. V. Kudirka.

New Philadelphia, Pa.,
Kun. M. Durys. 

Manchester, N. H.,
Feliksas Chekutis,

141 Manchester St. 
Rapolas Kondrotas 
Aleksandra Kikutis.

Newark, N. J.,
A. Kazlas, 

56 New York Avė.
Baltimore, Md.,

J. Grebliauckas,
425 So. Paca St.

Chicago, III., 
“Draugas,” 

1800 W. 46-th St.
Amsterdam, N. Y., 

A. J. Kubilius, 
134 E. Main St.

PETROGRADAS PUOLĘS.
Pereitų subatų Paryžiaus 

birža buvo paskelbus, būk 
Petrogradu jau paėmus Rusi
jos šiaur-vakarinė armija. Pa
tvirtinimų kol kas nėra. Bu
vo pranešta, būk Anglijos lai
vynas paėmęs Kronštadtų. Bet 
Anglijos valdžia to nepatvirti
no. Iš Helsingforso praneša
ma, būk Petrogrado paėmimo 
laukiama šių savaitę. Bet Pet
rogradas yra jau kaipir ap
suptas. Geležinkelis, jungiųs 
Petrogradu ir Maskvą esųs 
perkirstas. Bolševikai turį 
30.000 kareivių, kurie ginsią 
Petrogradą iki paskutiniųjų.

Trocki išleido iš Maskvos 
pranešimų, kuriame sako, jog 
“ruja buržuazinių šunų už
puolančių iš visų pusių, surū
pino bolševikų valdžią.” Ta
me pranešime sakoma, jog 
Petrogradas atsiradęs pavoju
je, bet jis atsilaikysiąs. Dėl 
jo apgynimo Bolševikų val
džia turinti užtektinai jėgų.

LENKAI NELYSIĄ LIE
TUVON.

Varšava, spalio 19. — Ka
dangi vokiečiai ir rusai pradė
jo karinius veikimus prieš 

' Lietuvą, tai Skrvnski lenkų 
jvalstybinis pasekretorius, pa- 
’ reiškė ambasadoriams Baltiš- 
! kų Valstybių, kad jos gali be 
į jokios baimės koncentruoti sa
vo jėgas prieš rusus ir vokie
čius. Sakė, jog Lenkija ne- 

! kuomet, net netiesioginiai. ”e- 
’ remtų veikimo Prūsijos mili- 
I taristų. - j
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tol kas nesteigti. Velyk pa- 
, ėgas ir kapitalą koncentruoti, 
md tik greičiaus būtų galima 

nurodytus veikalus atspauzdį- 
ti ir dvasiškus badus atkulti.
Dėlto vardu LDS. centro val

dybos visoms LDS. kuopoms 
ir pavieniams nariams patariu 
kiek galint prie to darbo pri
sidėti ir jį paremti.

Juo greičiau ir daugiau su
silauksime rimtą mokslišką 
knygą juo mums bus geriau 
dėlto kad gera knyga, tai ge
riausias mokytojas.

Dauguma iš mūsą teirauja
si iš kokią knygą galima vis
ką sužinoti, kad galima būtą 
prieš bedievių šmeižtus statyti 
tikrus moksliškus argumen
tus. Kaip išrodyti socijalistų 
mokslo kladingumą, kaip iš-

rodyti kurios srovės politika 
teisingiausiais pamatais yra 
paremta ir daugelį kitokią 
reikalą, o tą viską kaip tik ir 
nušvies tokios knygos.

Remkime visi “Kataliką 
Spaudos Draugiją,”’ o jinai 
mums pagamins ginklą tokį, 
kuriuo apsiginsime nuo bedie
vybės apaštalą ir nuo visą tą, 
kurie iškraipydami mokslo 
tiesas kvailina žmones ir ne
teisėtai savinasi progresistą 
šviesuolių vardą. Įmokėk į 
metus “Kat. Sp. Draugijojn” 
dolerį ar du o gausi du syk 
tiek vertės knygą ir tai gerą 
mokslišką knygą — o žinosi 
viską taip, kaip kas iš tiesą y- 
ra, ir dvasiško' bado nekentė- 
si.

F. Virak’s.

r
f

NEBADAUKIME!
Ar mes šiaip sakysime 

taip ar dar kitaip, bet faktas 
pasiliks faktu, kad Amerikos 
lietuviams stoka gerą knygą, 
ztoka dvasiško peno.

Ką-gi mes geresnio pasta
raisiais metais išleidome? — 
nieko.

Tautininkai išleido kelias 
knygpalaikes, vieną moksliš
ko turinio, bet tiek jose yra 
teisybės kiek vištos kulnyje 
plieno. Moksliški dalykai iš
tempti ant laisvamaniško kur
palio ir tiek.
. Socijalistai toje srityje savo 
užduotį atlieka daug geriau. 
Jie išleido porą knygą dides
nių, kurios socijalizmo moks
le turi savo vertę taip-pat iš
leido gana daug socijalistišką 
brošiūrėlių.

Mes katalikai svarbesnio 
veikalo nei vieno neišleidome.

Tiesa išleista am. at. kunigo 
Staniukyno vertimai dvasišką 
apmąstymą. Ta knyga arba 
geriaus sakant tos knygos,yra 
kibai svarbios, bet tai knygos 
grynai dvasiškai tikybinio tu
rinio įvairią dalyką apmąsty
mai dievobaimingiems žmo
nėms kurie daugiau rūpinasi 
savo sielos išganymo reikalais 
negu kad pasauliniais daly
kais ir šio gyvenimo reikalais.

Išleidome dar “Metraštį,” 
“Žinyną,” “Dievas Sutvėrė
jas” ir keletą brošiūrėlių, tai 
ir viskas... To mums katali
kams permaža.

Mums reikia kad kas met 
bent po pieną kitą didesnę 
knygą išleistume ir mes tai 
galėtume labai lengvai pada
ryti, reikia tiktai gerų norą 
ir biskelį pasišventimo ir dar
bštumo.

Kaip iš patikėtiną šaltinių 
yra žinoma, ir kaip “Drau
gas” praneša, tai yra keletas 
didelės svarbos knygą parašy
ta tik reikia jas išleisti, 
kia jas atspauzdinti.

Kad jas atspauzdinti,
nieko daugiau netrūksta kaip 
tik pinigų...

Pinigą trūksta... ar čia ne 
juokai?.. Katalikų Ameriko
je kelios dešimtys tūkstančių 
o neturi pinigą išleidimui ge
ros knygos, tai gėda ir žmo
gui pasakyt... Tai nedova
notinas apsileidimas tų kurie 
privalėtą tais dalykais rūpin
tis.

Žmonės veržte veržiasi prie 
knygų išleidimo. Žmonės ba
dą jaučia ir nori tą badą pra
šalinti, kad ir šią metą L. D. 
S. seime darbininkai žmone- 
liai kėlė sumanymą kad L. D. 
S. užsiimtą leidimu didesnių 
knygą rimto turinio ir sakė 
delegatai kad tą darbą visos 
kuopos parems...

Atgijus Kataliką Spaudos 
Draugijai ir šių metą Federa
cijos seime naujai susitvar
kius gerb. kun. F. Bučis iškė
lė tą klausymą “Drauge” ir 
nurodė koki veikalai yra pro
jektuojama spauzdinimui.

Mes pilnai tam darbui iš sa
vo pusės pritariame ir linkime 
kogeriausių pasekmių, o kad 
nedarius vieni kitiems konku
rencijos, tai LDS. prižada 
remti Kat. Spaudos Draugijos 
pradėtą darbą ir prie LDS. to
kios knygą leidimo draugijos

LIETUVOS PASKOLOS 
REIKALE.

ar v •

rei-

tai

Pasklydus žiniai apie ruoši
mą paskolos Lietuvai Ameri
koje, laukiau ką-gi pasakys 
apie tai mūsą inteligentijar 
mūsą vadovai.

Praeitame “Darb.” nume
ryje p. Uosis pakėlė balsą ta
me reikale ir gana rimtai da- i 
lyką perstato nurodydamas 
jo gerąsias ir silpnąsias pu
ses.

Ne su viskuo p. Uosio straip
snyje išdėtu galima sutikti 
bet daug kas ir labai praktiš
ko yra pasakyta, bet apie tai 
toliaus.

“Draugas” 242 numreyje 
taip-pat plačiai tą dalyką gvil
dena ir padaro išvadas, kad 
dalykas yra remtinas nežiū
rint kas jį varo, tik visuomenė 
privalanti viską kontroliuoti 
ir remti bet dar prie to' paste
bi, kad esanti padaryta klai
da, kad paskola užtraukiama 
tik ant 2 metą ir kad perdide- 
lis nuošimtis — būk esą gana 
4 nuoš.

Aš manau kad bus neprošalį 
prie inteligentijos balso išgirs
ti ir balsas darbo žmogaus dėl
to, kad ar šiaip sakysime ar 
kitaip, o didžiausią dalį tos 
paskolos priseis sudėti darbo 
žmoneliams ir jie ją sudės.

Į paskolą galima žiūrėt dve
jopai: kaipo į idėjos dalyką ir 
kaipo į dalyką biznio'.

Žiūrint į ją kaipo į idėjos 
dalyką paskola būtą geresne 
užtraukiama ilgesniam laikui 
ir mažesniais nuošimčiais, 
žiūrint gi biznio reikalais ga
lima sakyti ir šiaip ir taip.

Lietuvai visoko reikia tuo
jaus, o nupirkt tuojaus reikia 
pinigą. Kad nupirkti viską 
pigiai reikia pirkti iš pirmąją 
ranką ir už dideles sumas. 
Kad tą atsiekus Lietuvos val
džia rizikuoja daryt paskolą 
trumpam laikui ir duoda dide
lius nuošimčius, kad žmonėms 
būtą ne tik idėjinis išrokavi- 
mas tą paskolą remti, bet ir 
bizniškas, o tokiu būdu, kad 
tą milijoną dolerią kogreičiau- 
sia sukelti ir už jį aprengti, 
apauti ir kitokiomis reikmeni
mis sušelpti Lietuvą.

Čia Lietuvos valdžios toks 
pasielgimas yra ne tik išteisi
namas bet pagirtinas, gudrus 
ir bizniškas.

“Draugas” skelbia, kad 
paskola sunaudojama yra Lie
tuvos valdžios ir kariuomenės 
algoms. Taip tas tiesa, toji 
paskola kuri yra užtraukta 
Lietuvoje tai taip, bet šita už
traukiamoji Amerikoje • turėt 
bus taip sunaudota, kaip tas 
buvo daryta alijantą: alijan- 
tams Amerika paskolino apie 
10 milijardą dolerią. Gi nei 
vienas centas iš tą pinigą ne
buvo gabentas Europon, bet 
už juos alijantą valdžios pir
kosi čia sau reikalingų daik
tų.

Turint kapitalą Amerikos 
bankuose Lietuvos valdžia ga
li tiek ir tiek užsakymą daryt 
iš pirmąją ranką ir gauti vis
ką pigiau negu per keno nors 
tarpininkystę o pigiau pirkus 
gali Lietuvoje pigiau pardavi
nėti. Dėlto aš iš savo pusės 
išrandu, kad Lietuvos valdžia

dama ne ant ilgo bet ant trum
po laiko šią paskolą.

Kuomet šią paskolą sumesi- 
me, tuomet galima bus išleis
ti kitą ir jau ant ilgesnio lai
ko ir su nuošimčiais tokiais 
koki pasirodys praktiškiau
siais. Gi dabar padarykim, 
kad užvestas darbas kuogrei-
čiausia būti} pasekmingai pa
baigtas.

1
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

LAWRENCE, MASS. 
▲teikite visi.

Ateinančią nedėlią spalio 26 
bažnytinėje salėje įvyks teat
ras. Vyčiai vaidins “Nepasi
sekė Marytei.” Bus ir kitokią 
pamarginimą. Pusė pelno eis 
intaisymui scenerijos. Visi 
prašomi atsilankyti ir atsives- 

savo draugus ir drauges.
. Nelošėjas.

~—S
Kas link p. Uosio siūlomos 

tvarkos tos paskolos pervedi
me, galime pilnai sutikti. Gal 
būt, kad ir geriaus būtų, kad 
tą visą darbą vestų ir tvarky
tų Egzekutvvis Komitetas 
Washingtone.

Taip dalykams esant aš sa
kyčiau, kad reiktų padaryti 
taip: Tegul “Prekybos Ben
drovė” susižino su Egzekuty- 
viu komitetu ir tegul paskel
bia visuomenei kokį gavo iš jų 
atsakymą. Tuomet visuome
nė žinos kaip dalykas stovi. O 
kol kas lai “Liet. Prek. Bend
rovė ’ ’ varo darbą pirmyn kaip 
ir dabar ir jieško sau talkinin
kų lietuviškų bendrovių, ban
kų ir organizacijų tarpe.

Bet ta paskola turi būt ko- 
greičiausia sukelta, kad Lie
tuvos valdžia galėtų atkišti 
reikalingiausius ir neatidėlio
tinus reikalus.

Mes darbo žmonės tą pasko
lą iš savo pusės remsime, dėl
to kad jinai yra remtina.

F. V.

ti
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TAUTOS FONDO INEIGŲ ATS
KAITA UŽ RŪGS. MĖNESĮ.

1.00

18.35
545.21 

1000.00

Brooklyn, N. Y., 
M. Lietuvniko auka 
Detroit, Mich., 
W. S. Jaunimo Dr-jos 
Brooklyn, N. Y. 
Pittston, Pa. 6-tos liet. d.
Pittsburgh, Pa, Am. Relief 
Fund for war Widows and 
Orphans of Lithuania 
Pittsburgr, Pa. 2 skyr. 
Shamokin, Pa.
Chicago, III 39 skyr. 
Frackville, Pa. 103 skyr. 
Homestead, Pa. 23 skyr. 
Manehester, N. H. 49 sk. 
Kewanee, III. 45 sk.
New Britain, Conn. 5 sk. 
IVashington, D. C., 
nuošimtis už L. Bonds 
NewHaven, Conn. 58 sk. 
Hartford, Conn. ,33 sk. 
Ainsterdam, N. Y. 65 
Baltimore, Md. 6 sk. 
Racine, Wis. 79 sk. 
Pittsburgh, Pa. 2 sk. 
Waterbury, Conn. 40
Frackville, Pa. 103 sk. 
Baltimore, Md. 6 sk.

Viso labo

ATHOL, MA§S.
Kaip jau buvo minėta, kad L. 

Vyčių 10 kp. rengia balių Raudo
nojo Kryžiaus naudai, tai tas ba
lius įvyko 30 d. rūgs. Pelno li
ko $17.00 su centais.

L. Vyčių kursai jau atsidarė ir 
bus laikomi utarninkais. L. Vy
čių 10 kp. kviečia visus lankytis 
ir naudotis iš kursų.

Susirinkimas.
Šv. Onos dr-jos susirinkimas 

buvo 8 d. spalio, nutarta turėti 
vakarą su prakalbomis. Kalbėto
ją kviesti kun. J. J. Jakaitį iš 
Worcester, Mass.

Į Lietuviij R. K. vienybę 
išrinkta p-lė K. Grieiunaitė.

L. D. S. 4-tos kp. susirinkimas 
įvyko 5 d. spalio, buvo išduotas 
raportas iš L. D. S. 4-to seimo de
legatų: kun. A. Petraičio ir B. 
O. Morkaitės, viską užbaigus bu
vo išreikšta padėka ir pasitenki
nimas visais seimo nutarimais.

Po to kp. pirm. J. A. Gailiunas 
išdavė atskaitą iš buvusio vakaro. 
Raporte paaiškėjo, kad pelno li
ko $162.00 su centais iš ko visi bu
vo patenkinti.

Į Lietuvių K. Vienybę išrinkąs 
Domi. Karoblis. Buvo ir dau
giau nutarta svarbių nutarimų. 
Tuomi susirinkimas užsibaigė.

Tautos Fondo susirinkimas įvy
ko 13 d. spalio. Nutarta pradė
ti darbas kas link L. Valdžios 
Bonų. Bet kol dar darbą pra
de nutarta pirmiaus prakalbos. 
Kalbėtojum kviesti p. J. E. Karo
są.

Tam pat vakare įvyko susirin
kimas ir R K. rėmėjų. Pirmiau
sia buvo nutarta pasiųsti į cent
rą mokesnius, po to nors vieną 
skrynę pasiųsti drabužių. Pasi
rodžius, kad ižde pinigų dar ma
žai (tik $17.00 su centais, kuriuos 
L. V. kp. uždirbo.)

Taipgi nutarta surengti vaka
ras su programų ir pakviesti su 
prakalba gerb. J. B. Šaliuną. Ir 
kaip tik pasidarys daugiau pini
gų tuojau pradėt darbą. Siuvi
mo ir mezgimo taipgi dėl to dar
bo išrinkta komisija.

“Žiburėlis” rengia ant 19 d. 
programas

gana gražus. Pel
nau jos bažnyčios

kalbas. Žmonių prisirinko pilna 
salė taip, kad neužteko nei sė
dynių. Daugumas turėjo stati 
stovėti.

Kalbėtojui pradėjus Rusijos 
bolševikų darbus nurodinėti mūsų 
cicilikučiai pasijuto kaip ant ža
rijų besėdį. O pradėjus aiškin
ti apie mūsų Amerikos socijalistų 
darbelius laike streikų, tai jie 
^socijalistai” su , pasibiaurėjimu 
purtosi nuo to vardo. Čia pub
likai buvo juokų įvalias. Buvo 
kilę iš socijalistų pusės klausymų, 
bet toki buvo nerimti ir juokingi, 
kad publika vos (nuo juokų nes
progo. Vienas kalbėtojui norė
jo už išrišimą jo kvailo klausimo 
duoti penkinę, bet paskui pa
sirodė, kad jos neturėjo o kal
bėtojas be penkinės paklojimo 
ant stalo neaiškino užduoto klau
simo.

Buvo ir daugiau juokingų da
lykų taip kad socijalistai pasirodė 
visiškai 
kaip

juokingoje išvaizdoje 
tikri raudonkaklių mulkiai.

B.

š. m. puikų vakarėlį 
žada susidėti 
na skiriamas 
naudai.

Vargo Mergelė.
1942.97

2.309.44 
206.00 

13.00 
10.62 

243.84
65.00

J.5C 
950,(»0

PHILADELPHIA, PA. 
Port Richmond.

Jurgio parapijos veikimai.

kalų. Pr. Milevičius, kuris bu
vo vakaro vedėju, paprašė kle
bono papasakoti apie Lietuvos 
stovį. Kun. Kasakaitis nupiešė, 
kaip mūsų tėvynė žengia prie lai
svės, , kokią kovą veda su jos 
priešais ir kad mūsų parama jai 
yra reikalinga; galutinai pažy
mėjo, kad šio vakaro žiedu būtų 
mūsų aukos, kuriąs sumestų ant 
mūsų tėvynės aukuro. ’Tas kle
bono balsas nepaliko tuščias, nea 
kiekvienas aukojo sulig savo iš
galės.

Po $2.00: kun. J. Kasakaitis ir 
A. Stašaitis, Pr. Milevičius $1.05.

Po $1.00: P. Širvinskas; F. 
Gismontas; V. Pikunas, J. Čer
nius, O. Jonikiutė, V. Uždika, 
P. Burinskas, J. Šokelis, Č. Du
bisa, 
čius, 
nas,
Bernatavičiutė, J. Bartmonas, S. 
Klimaitis, V. Gudinąs, B. Jauc- 
kitis, C. Gervickas, F. Kučins
kas, S. Kriaučiūnas, V. Palui- 
kaitė. A. Žukauskas. A. Vėželis, 
M. Vesavičius, A. Marcevičius.

Smulkių aukų $3.95. Viso su 
rinkta $37.00. šios aukos įduo
tos vietos T. F. skyriaus iždinin
kui. To prakilnaus vakaro prog
ramą užbaigė Lietuvos himnas ir 
triukšmingas š.auksmas: Valio— 
Amerikos Prezidentui, 
Prezidentui, generolui 
kui; Valio, laisva 
minga Lietuva!

Vienas iš Jų.

A. Širvinskas, A. Norkevi- 
J. Strašinskas, J. Šiaueiu- 
J. Velikis, F. Šlepelis, A.

lietu- 
drau- 
vaka-

Jis savo kalboje tiek nurodė tei
sybės, kad daug sulenkėjusių lie
tuvių, kurie save skaitėsi prie 
lenkų išgirdę jo kalbą nusikrarė 
lenkiškumą ir stojo į lietuvių ei
les,. nešė ir klojo aukas dėl Lie
tuvos. Jei adv. Bagočius, tau
kiaus atsilankytų su tokiomis pra
kalbomis, tai Cambridgeiaus len
kai negalėtų užlaikyti nei savo 
Zmejewskio, nes Cambridge ’iuje 
yra tik apie 9 šeimynos tikrų len
kų. Šis koncertas buvo su įžan
ga, tai rinklevos po salę nebuvo, 
bet duosnūs žmonės patys sunešė 
$67. Po $10.00: M. Šliužas, J. 
Vitkauskas, P. Vozgirdas; Po 
$5.00: J. Krisiunas, A. Vaisiaus- 
kas, M. Laukaitienė, J. Švagž
dąs, J. Mitrikevičius, J. Dobilas 
ir J. Gabrickas; po $1.00: Č. Bu
rbulis ir Ant. Povilaitis (vaikai).

(Tą pačią d. spalio 13 vakare šv. 
Stepono Jaunuomenės dr-ja turė
jo kvartalinį susirinkimą, ši dr- 
ja nors jaunutė, bet gerai sup
ranta tėvynės reikalus. Remia 
Lietuvos valdžią, paaukavo $100 
iš kasos. Kitos dr-jos turėtų šio 
pavizdžio prisilaikyti.

P. Zigmas Tamošiūnas, Cambri- 
dgečiams plačiai žinomas kaipo 
veiklus jaunikaitis, prigulėjo 
prie visų katalikiškų dr-jų bei 
organizacijų kuopų, o ypatingai 
mylėjo Lietuvos Vyčius kaipo jau
nimo organizaciją. Ištarnavo S. 
V. kariuomenėj daugiaus metų. 
Sugryžęs buvo apsistojęs Worees- 
ter, Mass., dabar buvo apsilan
kęs Cambridge’iui, ketina apsis
toti ant visados, jeigu taip tai 
vietos jaunimas susilauks savo se
nai

Lietuvos
Žukaus- 

ir neprigul-

ROCHESTER, N. Y.
Kareivių vakaras.

Spalio 5 d. sugrįžusieji 
viai kareiviai surengė savo 
gams bei- draugėms graži}
rėlį. Buvo tai vakarienė su pla
čiu programų. Iš visko motėsi, 
kad mūsų kareiviai rengėsi prie 
to rūpestingai. Ypač daug pasi
darbavo Pr. Milevičius ir A. Nor
kevičius. Juodviejų rupesniu vis
kas taip gražiai buvo sutvarkyta, 
kad tikrai malonu buvo dalyvau
ti tokiam prakilniam susirinkime. 
Vakarienė puikiai pagaminta, 
svetainė kopuikiausiai papuošta, 
visur vėliavos, gėlės ir žalumy
nai, o tarp jų elektrikinės lem
putės. it žvaigždutės spindėje. 
Tarp tų žvaigždučių viena ypatin
gai spindėjo, nes buvo didesnė 
už kitas ir auksinė; po ją stovė
jo stalas uždengtas Amerikos vė
liava. apstatytas palmomis, o ant 
stalo didžiausias gėlių bukietas 
su parašu: “Jono Gudino pager
bimui — nuo darugų.” Mat, iš 
arti 100 jaunikaičių iškeliavusių 
iš šios kolonijos kariuomenėn, jis 
vienas žuvo karės lauke. Vaka
rą atidarė A. Norkevičius gražia 
prakalba linkėdamas, kad tarp 
jaunimo visados bujotų draugiš
kumas. Po to p-lė C. Nevedon- 
skiutė apsitaisius Amerikos vėlia
va ant estrados sugiedojo Ameri
kos himną, o p-lė K. Dubisa, ap
sitaisius Lietuvos vėliava, sugie
dojo Lietuvos himną. Laike va
karienės tarpais griežė Vyčių or
kestrą, tarpais dainavo įvairius 
duetus, kvartetus mažos mergai
tės ir didės merginos. Iš jų ypa
tingai pasižymėjo, kaipo turin
čios gerus balsus, tai mūsų dvi 
soprano p-lė K. Dubisa, kuri dai
navo solo: “Kur bakūžė sama
nota” ir “Pamylėjau,” ir p-lė 
C. Nevedonskiutė, kuri dainavo: 
“Meilė” ir vieną angelską dainą; 
jodvi tai buvo tikras to vakaro 
papuošimas. Taipgi mergaitė E. 
Kraieriutė gražiai pasakė eilę tai 
iškilmei pritaikintą, t. y. linkėji
mai klebonui ir kareiviams. A- 
part to pasakyta keletas prakal
bų ir gražių linkėjimų. Pirmu
tinis kalbėjo kun. J. Kasakaitis; 
gražiai išdėstė lietuvių kareivii} 
priedermes kaslink mūsų tėvynės 
-Lietuvos, nurodė, kad norint 
būti naudingais savo tautai, rei
kia pažinti jos dvasią, dabarti
nius reikalavimus ir troškimus, 
pažymėdamas, kad tik doras ir ap
sišvietęs jaunimas yra tvirtas 
tautos pamatas. Po jo kalbėjo 
S. Klimaitis, pirmininkas vieti
nio skyriaus Lietuvių Legijono, 
t. y. Amerikos kareivių organiza
cijos, prie kurios priklauso ir 
mūsų sugrįžę kareiviai. Jis ra
gino kiekvieną kareivį ir taip 
kiekvieną jaunikaitį patapti da
bar Lietuvos kareiviu ir kovoti už 
mūsų tautos laisvę. Trečias kal
bėjo V. Gudinąs; nurodinėjo, 
kad kiekvienas kareivis laikytų 
gyvasties apdraudą (life insuran- 
ce.) ką turėjo karės metu, nes 
tokiu budu taupina pinigus. Ga
lutinai, T. Gudinąs papasakojo 
juokingą šmotelių iš kareivių gy
venimo, kuom visus gaidžiai pa- 
juokino. Tarp ^tų linksmybių 
nepamiršta ir ;

išleido ke- 
knygutės:

Tad Vy-

laukiamo nario.
Jaunas Vytis.

NEWARK, N. J.
Graži auka.

L. Vyčių 29 kuopa 
lėtų tūkstančių ekz. 
“Gyvenimo pamatai.”
čiai savo susirinkime 6 d. spalio 
nutarė paaukoti vieną tūkstan
tį tųknvgučių moksleivių Fondan, 
su tikslu parduoti visas knygu
tes ir visus pinigus atiduoti Mok
sleivių Fondan. Knygučių kai
na 10 centų. Šią knygutę turė
tų kiekvienas lietuvis perskaityti, 
nes tai yra labai naudinga ir pa- 
mokininti, kurią parašė gerb. 
kun. J. Dobužis.

Knygyno komisija paaiškino, 
jog Vyčių knygynas jau galuti
nai sutvarkytas ir jau galima pra
dėti imti knygas į namus skaityti. 
Tad gerb. dr-jos ir kuopos prigu
linčios prie Netvarko Katalikų 
Centro malonės paraginti savo na
rius, kad lankyti} Vyčių knygy
ną, nes sulig sutarties Vyčiai su- 
knygyno knygasėgGMsetao intao 
tiko duoti N. K. Centrai naudo
tis knygynu. Čnygynas bus ati
darytas ketvergo vakarais nuo 
8 iki 9:30. vakaro.

Vyčiai sutvėrė jaunųjų vyčių 
skyrių, buvo apie pora susirin
kimų, viskas puikiai sekasi, pri
sirašė apie 50 vaikučių.

Prakalbos.

ROCHESTER, N. Y.
Protestas.

Kadangi, tūlas M. J. Žvalio
ms, užsidėjęs atbulą kalnierių ir 
pasivadinęs ‘nezaležnu” kunigu- 
žiu, atvykęs į mūsų koloniją ir 
laikydamas prakalbas Gedimino 
dr-jos svetainėje, Rugsėjo 28 d., 
tarp kitų biauriausių pliovonių 
prieš katalikų tikėjimą ir bažny
čią, kokių nebedrįsti} viešai iš
tarti nei protingesnis bedievis, 
taip-gi šlykščiausiai išsireiškė ir 
apie Lietuvos gerb. Prezidentą A. 
Smetoną ir purvais drabstė visą 
dabartinę Lietuvos valdžią.

Kadangi toki to kunigužio iš
sireiškimai koskaudžiausiąi užga
vo mūs lietuvių tautinius jaus
mus, ir yra darbu tik Lietuvos 
išdaviko.

Todėl, mes Rochesterio lietu
viai, žemiau pasirašiusiųjų dr-jų 
nariai, brangindami tikybinius 
įsitikinimus ir gindami savo tau
tos laisvę ir garbę, per savo Į- 
galiotinius griežčiausiai pasmer
kiame tokį to kunisužio pasielgi
mą, pavadindami jį už tai šmei
žiku ir mūsų tautos išgama.

Ir, kadangi, tas įvyko Gedi
mino draugijos svetainėje, t. y. 
draugijos, kuri nešioja Lietuvos 
Kunigaikščio vardą.

Todėl, mes didžiai pasipikti
name iš tokio draugijos pasielgi
mo, įsileidžiant tokį blevyzgą sa- 
von svetainėn. Kiekvienas šios 
kolonijos lietuvis, kuris tą kuni- 
gužį kokiu nors būdu remtų, bus 
mūsų skaitomas panašiu jam. mū
sų tautos priešu.

Taipgi pranešame plačiai Ame
rikos lietuvių visuomenei, jei į 
kurią koloniją tas kunigužis at
vyktų, tad tos kolonijos mūsų 
broliai žinotų koks jis yra paukš
tis.

Tautos Fondo 24 skyrius:
F. Šlapelis,
F. Gikis.

Šv. Jurgio draugija:
J. Bartach,
S. Junaitis.

Šv. Petro ir Povilo dr-ja:
J. Riekia, 
M. Ventis.

šv. Marijos P. draugija:
F. Mociejunienė, 
M. Platakienė.

L. Vyčių 93 kuopa:
T. Paluikis, 
V. Pikuniutė.

L. D . S . 71 kuopa:
A. P. Nevidonskas, 
A. Šimkūnas.

L. L. Sargai buvo surengę pra
kalbas 8 d. spalio, kalbėjo p. J. 
Šaliunas. Gerb. kalbėtojas nu
piešė dabartinį Lietuvos padėjimą, 
kalbėjo daugiausia apie Lietuvos 
kariuomenę nurodinėdamas kaip 
drąsiai kariauja už Lietuvos lais
vę, 
kuris 
gumą 
voje.
kalbėtojai nekišo jokios partijos 
dalykų.

šv.
Per pasidarbavimą gerb. klebo

no, kun. J. Č. Zimblio tai jau 
šioje parapijoje viskas yra kitaip 
sutvarkyta, ir dar žada statyti 
Šv. Jurgio parapijos mokslainę, 
kuri labai yra reikalinga. Jau 
turėjo būti pastatyti senai. Ne
turint savo mokyklos ir kitokių 
jaunimo draugijų, jaunuomenė 
išsiskirstė po lenkiškas parapijas 
ir pamiršo apie prigimtą lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Bet dabar 
serbimas kleb. kun. J. K. Zimblis 
uoliai dirba su parapijonais kad 
kaip graieiau pastatyti parapijos 
mokyklą. Richmond’o gyvento
jai yra uolus ir nori, kad kaip 
greičiaus pastatyt mokyklą, kur 
yra daugel vaikučių lankančių 
lietuvių parapijos mokslainę. Dar 
prie Šv. Jurgio parap. yra gabus 
vargoninkas P. Grajauskas, kur 
nenuilstančiai mokina jaunuome
nės chorą, kuris yra gana skait
lingas ir turi gabių solistų. Ne 
vien suaugusių mokina chorą, bet 
dar mokina jaunas mergaites, ku
rių yra 24, tai ir tos sudaro ga
na dailų chorą. ' Ir tariu ačių 
gerbiamam kleb. kun. J. K. Zim- 
bliui

Antras kalbėjo P. Žiuris, 
daugiausia nurodė reikalin- 

visokių išdirbysčių Lietu- 
Turiu pastebėti, kad abu

Mažiukas.1.06
523.48
601.68
375.00

1.223.39 
12.00 

536.10
1.667.17 

1.00 
100.00 

$12.355.81

sk.

sk.

K. J. Krušinskas,
T. F. raštininkas.

TURBŪT STREIKUOS.
Indianopolis.— United Mine 

Workers of America pramato, 
jog mainierių streikas neiš- 
vengtinas. Tos organizacijos 
valdyba išsiuntinėjo atsišau
kimą streikuoti į visus organi
zacijos skyrius. Washingtono 
valdžia pasišaukė mainų savi
ninkų ir darbininkų atstovus 
vesti derybas, bet mainierių 
organizacijos valdyba mažai 
vilties, teturi, kad iš to pasi
tarimo kas gero išeitų. Strei- 

turėtą prasidėti lapkričio

ir parapijos pagelbininkui. 
Rauzalimietis.

CAMBRIDGE, MASS.

Spalio 12 d. Thomdike School 
salėje L. R. Kryžiaus skyrius tu
rėjo surengtas prakalbas. Kal
bėjo vietinis gerb. kįpb. kun. Pr. 
J. Juškaitis ir ex-kareivis p. Juo
zas B. Šaliunas. J. B. Šaliuna* 
kalbėjo arti pusantros valandos 
apie patyrimus karės lauko ir lan
kydamasis su misija po įvairias 
šalis. Daugiausia nupiešė apie 
Lietuvos padėjimą ir Raudonojo 
Kryžiaus veikimus. Jis savo 
kalboje daug padrąsino vietos lie
tuvius dėtis ir remti L. R. K Bu
vo renkamos aukos, surinkta arti 
$35.00, publikos buvo nedaugiau- 
sia.

Spalio 13 d. panedėlyje toj pa
čioj salėj Cambridge’iaus 14 dr- 
jų komitetas turėjo surengtą kon
certą dėl sušelpimo Lietuvos. 
Koncertą išpildė bažnytinis cho
ras, vedamas varg. J. A Rekai- 
čio, lietuvių benui ir solistei p-lei 
Onai M. Šimbolaitei. Kaip dai
nos taip ir muzika išėjo gana ge-

■ ■. ■. * .* ■.

I

IEŠKO KARALIAUS.
Dabartinė Vengrijos vy

riausybė varosi prie monar- 
chiškos valdžios. Ketina rink
tis į karalius kokį nors Ang
lijos kunigaikštį. Kandidatu 
esąs Dūke of Connaught



DARBININKAS s
MONTREAL, CANADA.

Klaidos atitaisymas.
“Darbininko” N. 117 kores

pondencijoj iš mūsų miesto įvyko 
klaida, kuri daug vertės turi. 
Būtent: (knygose rado užrašyta 
mažesnes ineigas ir išlaidas,) turi 
būt: — knygose rado užrašytas 
visas ineigas ir išlaidas.

Toliau yra paminėta: mergai
čių mokytojas nerimauja, turi 
-būt — mergaičių mokytojos neri
mauja.

nosio roles. Matomai nemokėjo 
savo rolių. Taip rodos ir laukė, 
kad iš dangaus žodžiai iškristų.

Dainavo liuosnorių choras, tu
riu pažymėt, kad šioje mažoje 
svetainėje nepatogu buvo užkvie
sti didelį chorą tai išvyru choras 
stojo dainuoti, dainos išėjo gana 
gerai, net keturis kartus buvo iš
šaukti, 
čiutė, 
gražus.
Kuzas. Rengėjai: 
verskiai ir J. Kvederas.

Žmonių buvo kiek tik tilpo a- 
pie 600, matyt pelno bus daugiau 
kaip $100.00. Turiu priminti, 
kad L. Vyčiai ir Teatrališko cho
ro beveik visi nariai buvo ant mi
nėto vakaro, ir šiaip geros valios 
žmonių prijautė L. D. S. 51 kp. 
dabar turi jau keletą šimtų savo 
ižde.

Deklemavo A. Kuncai- 
visas programas buvo gan 

Vakaro vedėju buvo J. 
Broliai Kano-

Nulindęs Nabagas.

MONTHREAL, CANADA. 
Lietuviams žinotina.

Norintiems gauti informacijų 
Lietuvių Prekybos Bendrovės rei
kalais galima kreiptis į St. Lau- 
rent College, Montreal, Canada. 
pas ingaliotinį agentą ypatiškai 
arba per laiškus. Nedėliomis nuo 
pusės po dviejų iki penkiolikai 
minutų į penkias tai galima tie
siai atvažiuoti į kolegiją ir maty- 
jis su Jonu Vilkišium, laiškais 
galima susirašyti kožną dieną. Ku
ris tik atsilankys, tai nesigailės.

Darbininkas.

NASHUA, N. H.
Iš katalikų veikimo.

D. S. 65 kp. surengtas va- 
Bu-

L. D. S. REIKALAI. bado nepažinome.

PROVIDENCE, R. I.
Spalio 5 d. po pietų atsibuvo 

labai didelė paroda Providence ka
talikų. Prie tos parodos kitų 
tautų katalikai ruošėsi per ilgą 
laiką. Lietuviai, išskiriant vie
ną kitą žmogų veik nei nemanė 
toje parodoje dalyvauti dėl to kad 
neturim nei savo kunigo nei baž
nyčios, bet paskutinę savaitę, 
Rugsėjo 29 d. pereitame Šv. Jono 
Krikštytojo dr-jos susirinkime at
silankius Dvareckui ir pakvietus 
dalyvauti, visi noriai pritarė, ant 
greitųjų susiorganizavo, susitvar
kė.

Daugiausia pasidarbavo A. O. 
Avižinis. Parodoje lietuvių da
lyvavo virš 300 žmonių ir labai 
pavyzdingoje tvarkoje taip kad 
vietiniai anglų laikraščiai labai 
lietuviais pasigerėjo ir pagyrė, o 
mūsų žinomi priešai lenkai pasili
ko užpakalyje. Nors nesusipra
tusių lietuvių keletas dalyvavo 
paliokų eilėse, bet vitiek jų buvo 
nekoks skaičius.

J. Dvareckas.

L.
karas 12 d. spalio nusisekė, 
vo vaidinta “Prieš vėją nepapū
si. ’ ’ Programą išpildė 1-mos kp. 
artistai iš So. Bostono. Puikiai 
savo roles atliko visi artistai o 
geriausia pasižymėjo Daunora ir 
Ragaišienė .. visus gardžiai Dri - 
juokino. Vakaras susidėjo ir kal
bų, eilių, dainų ir viską išpildė 
bostoniečiai.

P-lės M. Kilmoniutė ir Z. Žu
kauskaitė dau gknygų išpardavė.

Visi buvo iš vakaro užganėdin
ti. Ir Našujiečiai prisižadėjo 
prie progos nuvykti Į Bostoną su 
teatru.

Nashua’es katalikai kruta kiek 
galėdami: renka drabužius L. R. 
Kryž. L. Vyčių kp. smarkiai ren
giasi prie Apskričio suvažiavimo, 
kuris Įvyks 26 d. spalio. Girdėt 
rengiasi iškelti delegatams šaunę 
vakarienę, jau ir gaspadoriai su 
gaspadinėmis išrinkta ir nori kad 
tik kodauriausia delegatų suva
žiuotų.

Raseinių. Magdė.

HUDSON, MASS.
Hudson'e dabartiniu laiku nie

ko ypatingo, viskas eina papras
ta vaga. Veik visos dirbtuvės 
dirba normaliai, jau visi streikai 
taip kaip ir užsibaigė, tik garbar- 
nė dar biskį streikuoja.

Draugijiniame gyvenime dide
lė permaina. Susitvėrus čia L. 
D. S. 56 kuopa, A. L. R. K. M. 
Są-gos kp., S. L. R. K. A. 225 kp. 
senosios draugijos turėjo joms už
leisti vietą. Pakratė kojas lenkų 
dr-ja, prie kurios daugiausia lie
tuviai priklausė. Liet, dukterų 
draugija, kuri pasižymėdavo ren
gimų nepraustburniams prakalbų. 
Liet. Ukėsų kliubas, kurs visą sa
vo laiką buvo gyvas nabašninkas, 
Raudonkaklių kuopa irgi užbaigė 
savo dieneles. Dabar jų vietoje 
puikiai gyvuoja virš minėtų kata
likiškų centralių organizacijų kp. 
Tas parodo vietinių lietuvių gerą 
susipratimą.

Neg. Reporteris.

ATSAKYMAS PITSBURGH’O 
SAMATAI.

“Darbininko” 114 num. tilpu- 
siame aprašyme iš Putsburgh, Pa. 
apie muzikališką koncertą, pasi
rašęs “Samata,” apgailestauja, 
kad tame koncerte nedalyvavo 
Mckees-Rochiečiai ir HMomestea- 
d’iečiai vientik dėl to, kad anie 
negalėjo vadovauti. Nedalyva
vo tame koncerte todėl, kad su 
Puttsburgr’u (South Side) nega
lima. Buvom susidėję išvien vei
kti deliai L. Vyčių 7-to kongreso. 
Iš to gavom patirt, kad negalima 
susidėt, 
lekciją, 
ilgai.

taip sakant gavom gerą 
kuri atmintyje pasiliks

Jackus.
9

CLEVELAND, OHIO.

Puikiai pavyko.

Spalio 12 d. š. m. L. D. S. 51 
kp. buvo surengusi Rražų vaka
rėlį. Sulošta “Piršlybos” dvie
jų aktų komedija. Lošime daly
vavo broliai Kanoverskiai. p-lė B. 
Širkšniutė, p-lė A. Kuncaičrotė, 
p-16 M. Vaišbuniutė, p. P. Urb- 
šaitis, p-lė P. Urbšaičiutė. Šie 
artistai gan gerai lošė, tiktai bu
vo gaila žiūrėti į porą medinių ar
tistų, kurie turėjo Blino ir Baltą-

LINDEN, N. J.
L. D. S. 73 kuopa turėjo savo 

mėnesinį susirinkimą spalio 9 d. 
š. m.' Susirinkimas įvyko gana 
skaitlingas, nes beveik visi nariai 
atsilankė o kurie neatsilankė, tai 
iš darbo priežasties arba kitame 
mieste gyvenanti bet savo mėne
sines duokles užsimokėjo per ki
tus narius.

Prisirašė 3 nauji nariai Mari
jona Bazunienė iš 14 kp. iš Ne- 
wark, N. J. Jonas Butkevičius 
vietinis ir Kazys Beiga iš Perth 
Ambov, N. J.

Čia reikia pažymėti ir šio su
sirinkimėlio pasekmes bei nutari
mai: Nutarta duoti padaryti
sieninių kalendorių 1920 m. lie
tuviškai spalvuotų ir visiems na
riams duoti už dyką kaipo Kalė
dų ir Naujų Metų dovaną kurie 
bus pilnai užsimokėję savo mėne
sines duokles, tam išrinkta ko
misija iš šių ypatų: J. K. But
kevičius ir F. Gutauskas. Išrin
kta delegatai į Apskričio suvažia
vimą L. D. S. N. Y. ir N. J. Šios 
vpatos: J. A. Tuska ir P. Mik- 
šis. Taipgi kilo klausimas kas 
link narių kurie yra neužsimo
kėję už 5 ar 1 mėnesius ir nenori 
rateiti į susirinkimą. Po apkalbė
jimo visus neužsimokėjusius nu
tarta išbraukti visai iš kuopos ir 
kad kp. raštininkas turi tuoj pra
nešti centrui kad sustabdytų laik
raštį “Darb.” nes jau jie nėra 
L. D. S. nariais. Išbraukti šie 
nariai iš 73 kp.: J. Strazdas už 
6 mėnesius J. Eivis už 6 m., V. 
Baronskienė už 6 m. ir Šarkevi- 
čienė už 6 m.

Kp. pirm. J. Liudvinaitis nu
siskundė, kad mūsų kuopos vie
nas narys jį inžeidė žodžiais dary
damas jam neteisingus užmetimus 
tai yra labai nemalonus apsireiš
kimas. Susirinkimas nutarė pa
siusti komisiją iš 3 ypatų ir skun
dą ištirti. Suradus teisybę tin
kamai kaltininką nubausti.

Kuopos Narys.

PROTOKOLAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Chicagos Apskričio.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos Chicagos Apskritys laikė 
savo susirinkimą Rugsėjo^ 26, 
1919, Dievo Apveizdos Parap. 
salėj 18-tos ir Union Avė., 
Chicago, Rl. Susirinkimą ati
darė pirm. M. Mažeika su mal
da. Protokolas1 iš praeito su
sirinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Susirinkime dalyva
vo iš sekančių kuopų nariai:

Kuopa 20 — M. Mažeika.
Kuopa 25 — V. Juodelis, p. 

Gicevičia ir A. Bislis.
Kuopa 29 — J. Budreckis ir 

M. L. Gurinskaitė.
Kuopa 38 — p. Stankevičia. 
Kuopa 49 — J. Šliogeris, A. 

Zakaras, S. Tamošaitis.
Kuopa 60 — J. Mockus.
Susirinkime atsilankė ką tik 

sugrįžęs kareivis p. Stankevi
čia, narys 38 kuopos, kuris pri
žadėjo ir ant toliau ant apskri
čio susirinkimų lankytis, pa
dėkota jam garsiu delnų ploji
mu.

Toliaus sekė raportai iš kuo
pų veikimo. 20 kuopa iš Nortli 
Side, praneša, kad ji rengian
ti pikniką. 6 d. birželio ir pra
šo kad kitos kuopos tą pačią 
dieną nerengtų piknikų.

Kuopa 49-ta iš Cicero pra
neša kad jų kuopa labai gera
me stovyje, labai daug prisi
deda darbu tai jų klebonas 
kun. H. Vaičiūnas, kuris ne tik 
ragina visus prigulėti prie L. 
D. S. vietinės kuopos, bet ir 
pats nuolatai ateina ant susi
rinkimų.

Kuopa 60 iš Roselando pra
neša, kad jų narį Juozą Puo
džiūną darbe patiko nelaimė. 
Delegatai išreiškė jam užuo
jautą.

Komisijos raportas apie iš
važiavimą į Dekvood Park, bet 
dėl nekuriu priežasčių pasiro
do kad nebus galima, tai-gi 
įgaliota ta pati komisija suži
noti apie daržą Riverside, UI., 
1920 metais apie birželio 20 ar 
27 dieną.

Nutarta išnaujo rinktis su- 
batos vakarais kaip pirmiau iš
kalbos lavintis. Toliaus kal
bėta apie paskaitas. Išrinkta 
p. Jucevičia kad susižinotų su 
gerb. prof. P. Bučiu gal jis ga
lėtų bent keletą paskaitų laiky
ti darbininkams. Pirmininkas 
ponas M. Mažeika praneša kad 
Darbininkų Savaitė šįmet bus 
Lapkričio mėnesį ir ragino kad 
visos kuopos prie tos savaitės 
rengtųsi. Taip-pat nutarta iš
reikšti užuojauta Plieno Strei
kininkams Chicagos Apskričio 
vardu. Nutarta sušaukti susi
rinkimą ir surasti būdą kaip 
būtų galima sušelpti streiki
ninkus. Išrinkta komisija, į 
kurią pateko sekanti nariai : M. 
Mažeika, V. Juodelis, P. Va- 
rakulis, J. Budreckis, J. Moc
kus, A. Zakaras ir Jucevičia.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti šv. Mykolo parap. sve
tainėj ant North Side 25 spa
lio 1919. Susirinkimas užda
rytas su malda per pirm. M. 
Mažeiką

Pirmininkas M. Mažeika. 
Rast. M. L. Guriskaitė.

• v

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Rugsėjo 30 Senatas perlei
do Prezidento Wilsono parem
tą bilių, kad sumažinti pragy
venimo iškaščius. Maistas lai
komas šaltose sankrovose ne
gali būti ilgiau, kaip 12 mėne
sių ir reikalaujama, kad mais
tas turi turėti paženklintą die
ną, kada ten indėtas.

nedavė kaip pusę svaro ir 
nevalia daugiau malti kaip 
svaro ant žmogaus o kaip 
daugiau tai atėmė. Pieną

Pajavonio visas kaimas sudegė. 
Pajavonio ir Alvito bažnyčios su
degė. Daug žmonių sužeidė. Pa
javonio bažnyčioj keturis žmones 
užmušė ir daug sužeidė. Kibar- 
tai sudegė o Virbalis liko čielas. 
Mažučių kaimas beveik visas su
degė. Negalima aprašyti visas 
nelaimes'ir karės baisenybes. Tuš
ti Lietuvos laukeliai vien tik pil
ni kareivių kapelių...

Vokiečiai Lietuvoje atėmė vis
ką ir baisiai vargino žmones. 15- 
mė vyrus, kurie turėjo dykai 
vokiečiams dirbti ir duonos dau
giau 
buvo 
pusę 
rado
ir sviestą reikėjo nešti vokiečiams 
kas nenešė tai tam atėmė karves 
ir dar turėjo bausmės mokėti. Jau 
mes mislijom, kad kaizeris yra 
tikras antikristas, kad be vokie
čio ženklelio negalima buvo nieko 
nei pirkti nei parduoti. Dabar 
prie Lietuvos valdžios jau geriau, 
tiktai nėra ramumo. Lietuviai 
kariauja su lenkais. Praeitą ne- 
dėlią du Lietuvos milicijantu Vil
kaviškyje nušovė vokiečiai___

Kad reiktų surašyt visas vo
kiečių šunybes tai reikti! prira
šyt didelę knygą.

Petras Glebus Jersey rašo M. 
Glebus iš Valkininkų Vilniuas 
rėdybos... pirmiausia atėjo ger
manai tai kentėjome visokias ne
laimes: paliko mus ir be duonos 
ir be druskos, be karvių ir ark
lių. . . Paskui vėl buvo užėję bol
ševikai tai dar aršiau smaugė o 
dabar jau legijonai tai truputi 
geriau ale vis ramybės nėr............

Vaitavičių pusę sodžiaus nude
ginta o mūsų triobos liko sveikos. 
Sudegė:
pkaus, Augusto ir kitų, 
likę dabar gyvename 
Pas 
das 
bar 
go

J. Butkus, Baltimore, M. D. 
gavo laišką rašo 24 rugp. Rad- 
zevičiai.

Visi gyvi ir sveiki ale ramybės 
nėra. Vokiečiai pas mus buvo 
iki 22 d. rugpiučio, jiems išėjus 
tą pačią dieną užpuolė lenkai Su
valkus, Krasnopolį, Seinus ir 
Lazdijus. Lietuvių kareivius iš
vaikė, daug išmušė kareivių, bet 
daug ir nekareivių išmušė ir su
žeidė tai laukemia ir į Punską a- 
teinant tai nežinome kas ir pas 
mus pasidarys mažu pabaigs mus 
naikinti lenkai.

Gavom nuo jūsų laišką rugpiu
čio. Pas mus dabar tvarkos nė
ra, viskas suirę, viskas brangu, 
gaut negalima, pinigai visoki. 
Ruskų nenori imti už pusę kainos, 
germanski, sako taip-pat puls, 
lietuviški sako visai prapuls ir ne
žinom koki bus geri.

Pas mus šneka kad ir Ameri-

kos lietuviai siunčia pagelbą ale 
kas ją mato? Kur dar bagoti tai 
tie ir gauna mažu o kur biedni 
tai tie kaip vargo taip ir vargsta. 
Dar mes turime triobas, o kiti 
nieko neteko. Baudviniškių, Sker
sabalių ir kitų viką išdegino. Čal- 
varijos tik bažnyčia ir biskį apie 
plentą liko čielų. O dabar kaip 
gavome nuo jūsų laiškus tai iš 
džiaugsmo ir savo vargus užmirš
tame.

metai kaip mirusi, o daugiau visi 
esame sveiki. Rašę kelis laiškus 
bet iš Amerikos jokių laiškų dar 
negavę.

Stasiuko. Biaubių, Zu- 
Pasi- 

vargingai. 
; mus strošnas brangumas: pu

ru gių buvo 150 rublių o da- 
kaip sulaukėm savo tai atpi- 
liko 90 rublių.

Žmonės badu mirė o mes dar

J. Pautienius Baltimore, M. D. 
gavo laišką rašytą 1 rugpiučio, 
Būdviečių kaimo, Pajavonio pa
rapijos, Vilkaviškio apskričio nuo 
Vinco Lenkunaičio kuriame rašo: 
“Dėkavoju už laišką, mes visi 
gyvi ir sveiki. 1914 m. 1 spalio 
išėjau iš namų o mūsų laukuose 
pastatė rusai armotas o vokiečiai 
Vaišviluose už 5 viorstų ir šovė į 
mus namus vokiečiai paleido 52 
dideles granatas (tiek didelių duo
bių padaryta) ir mažų labai daug, 
o mes namus palikę gyvulius ir 
arklius išvedėm naktyj nustojus 
šaudyt, vištas, žąsis, kiaules pa
likom rusams o mes gyvenome 
Vartuos pas Norkų.

Triobas ir sodą granatos suka
pojo ale neuždegė tik rusai iš- 
pustijo viską. Daug namų su
griovė ir išpustijo. Mėšlynų vi
sas kaimas sudegė tik vienas gy
ventojas liko. Būdviečiuos trįs 
gyventojai (gyvenimai) sudegė.

J. Šlekaitis, Newark, N. J. ga
vo nuo savo brolio Simono Šle
kaičio laišką iš Liepojaus kuriame 
rašo, kad jie 18 metų įstojęs į 
Lietuvos kariumenę ir tarnaująs 
tuom kart Liepojuje. Rašo, 
kad sunku lietuviams gintis, prie
šai iš visų pusių apgulę spaudžia, 
ypač neturint užtektinai ginklų 
ir amunicijos.

Rašo, kad sesuo Uršulė ir bro
lis Jonukas mirę šį pavasarį 2 d. 

'kovo, o Mariutė tai jau bus 3

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ08 
PO GLOBA MOTINOS SVENO. 

8OŪTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI

PIRM. — T. AŠmenskienė,
359 — 4-th St

VTCE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway, -

FIN. RAST. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona MizgirtienS, 

135 C Str.
43 Hawkens St., Boston, Mass.

Draugijos Temykit!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kukardos, žarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINCS DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VTCE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — JuL Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
i FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietų.

KONCERTAS!!
ŠIS KONCERTAS NEGALI LYGINTIS PIRMIAUS BUVUSIAIS 

CAMBRIDGIUJE IR VISOJE APYLINKĖJE.

RENGIA BAŽNYTINIS CHORAS N. P. ŠVČ. P. M. PARAPIJOS.

Spalio-Oct. 25 d., 1919
__Thorndike School Salėje

E. Cambridge, Mass.Spring Street,
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.
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CAMBRIDGIAUS BAŽNYTINIS CHORAS.
Koncertas bus nepaprastas tuomi, nes išgirsite labai daug naujų dainų net iš 

Lietuvos atvežtų.
Kas svarbiausia, tai dainuos Dramatiškas Baritonas p. S. PAURAS iš Mi- 

chigan valstijos gražių dainų, kurios sujudins kiekvienų.
Beto dainuos kvartetas iš Norwood, Mass. po vadovyste p. V. Stasevičiaus.
Kantatą — pianu skambins p-lė Zaleckaitė.
Bus ir duetų.
Skaitlingas vietinis choras ir taip-gi solistai yra gerai prisirengę su naujausio

mis dainomis. .
Tai-gi vietos ir apielinkių lietuviai nepraleiskite tos progos. Ateikite visi, o 

visi. Sirdįs^ K0MItEm^'Jž.^k yū f trą

L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalleckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St, Brlghton, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
140 6-th St., So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulelkis,
130 Bovren St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

DR. WM. A. BORKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA.

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

[ APSAUGOJIMUI SAVO | 
L SVEIKATOS VAR- | 
ii TOKITE |

JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS J 
GYDUOLES.

Jums reikalinga gyduo- ? 
i Į lės, kurios geriausiai gydo & 
j (šias ligas kaip tai: .
i (Užkietėjimą vidurių $ .50[ 
^Galvos skaudėjimo ... 
i • Kosulio ir krutinės 
i Į skaudėjimo.............. '
i į Dėl gero apetito prie 
i Į valgio....................... !
i Į Taip-gi užlaikome ano- 
i [ diją Europiško sti- 
i * prumo....................... i
t Nuo peršalimo ..........
! Visokias gydančias žoles 
•galima gauti pas mus. Jūs 
• galite gauti vaistų kokie tik! 
•pasaulyje vartojama. Bei-

: .5o<; 

.1.00 j! 

.2.001 •
• I

1.00! • 
.50! į

!

i 
i Į kale išmista su orderinį 

; [siųsk ir pinigus money or-! ; 
[deriu arba registruotame!; 
[laiške. Taip-gi reikalauja-! ; 
[ me agentų ir duodame ge-! ; 

A ro oflvfFir^iTno

!

!

i 1 rą atlyginimą
i! “ * ‘

L
 P. O. Box 2128,

Boston, Mass.

i

P. A. JATUL, 
(Jatulevičins)



D A RBIN1NKAS

VIETINĖS ŽINIOS. PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Jonas Stolovskis iš Reseinių

TĖMYKITE VISI!

PIRMOS KLESOS

SELYKLAS

j®

SIUNČIA PINIGUS J U ETŲ VAGerai žinąs.

■-

25.00
61.00

20.00
25.00

8.00
25.00

(dakš- 
centus

P. O. Box J.,

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

13.57
1.50

76.40
$303.39

Ofiso adynos: 1—3 ir 6—8 P. M.
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

419 Boylston St. Boston, Mass

Tel So Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M.D.<
Galima sasikalbtti ir litfviirM 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay. So. Boston.

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-Jf. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, Dl.

MĖNESINIS SUSIRINKIMAS
• L. Vyčią 17 kp. įvyks spalio 
21 d. utaminke 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus narius atsilanky
ti, nes turim daug svarbią nuta
rimą kas link busiančio N. A. A. 
8-to seimo.

SUAREŠTAVO.
Du kareiviai suareštavo pen

kis bomelius ant Broadvvay apie 
10:30 vai. vak., tarpe D. ir E. 
gatvią. Bomeliai pradėjo mėty
ti kauliukus, kareiviai pamatę 
prisiartino prie bomelią paliepė 
eit j policijos stotį, bomeliai ne
norėjo eit, bet pas kareivius nė
ra juoki} — atkišo muškietą ir 
turi klausyt.

Paieškau savo giminaičio Juo
zo Baginsko Kauno rėd., Treškią 
parapijos. Girdėjau kad pirma 
gyveno Detroit, Mich., bet dabar 
nežinau kur. Jei kas žinote arba 
patys malonėsite atsišaukti.

Juozas Silinskas,
90 Pardee St., New Haven, Ct.

Paieškau tėvo Kazimiero ir bro- 
lią: Petro ir Antano Ketvirčią 
Ukmergės apskr., Viaprią val
sčiaus, Panaterią parapijos, Kan- 
čiškią kaimo. Jei kas žinote ar
ba patys malonėsite atsišaukti:

K. Ketvirtis,
45 Coneord St., Nonvood, Mass.
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REIKALINGAS ranki
nis z e c e r i s. Atsišauki
te tuojaus į “Darbininko” 
Administraciją.

.469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Paieškau puseserės A. Jankai
tis. Apie keturi metai atgal gy
veno Detroit, Mich. Kas žinote 
arba pati malonėkite atsišaukti.

A. Leikaitė,
244 Broadway, S. Boston, Mass.

9 9

99

užmokėta

Paieškau savo brolią Antano ir 
Juozo Rimką. Juodu paeina iš 
Kauno gub., Raseinią valščiaus, 
■Nelapią kaimo. Atvažiavo Ame
rikon 1913 m. Jei kas žinote ar
ba patys atsišaukite.

J. Rimkus, Tawe Memelniede- 
rung (Ostpreusen) Germania.

'lėl =j? 

ils

Tel. Back Bay 4200

DR. F. MATULAITIS

I
Pirm. Z. Gurkliui*. Į

Jei tamstos plaukai Šimpa darosi plo
nais; turite nežčjimų galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau iSpuole. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiųskite už du centų Stemplę ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neproSalĮ tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingų specialų. . .

Taip-gi tie, kurie turite Šlakus 
lūs) bei spaugus Įdėkite už du 
Stempų, delel informacijų.

RaSykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

kp. 
surinko 
ir J. Šultie-

29.50

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 7 iki $ vakare.

Paieškau švogerio Antano Ado
maičio Suvaiką gub., Naumiesčio 
pav., Sintautą par., Šuopią kai
mo. Pirmiaus gyveno Pittsburgh, 
Pa., o dabar nežinau kuh. Jis pats 
ar kitas meldžiam pranešti jo ad
resą. Atėjo laiškas iš Lietuvos.

Kazys Venis,
18 National St.. So. Boston, Mass.

ATSKAITA
Lietuvią vaiką vasarinės 

mokyklos 1919 m.
Pribuvo Liepos mėnesyj.

Prakalbose surinkta $38.65
Kolekta susir. Saldžiausio 
Vardo J. Žirdies dr-jos 7.35 
Moterą Sąjungos kp. 25.00
Liet. Dukt. po glob. M. Šv. 50.00 
Šv. Jono Ev. Blaiv. dr-ja 50.00 
Liet. Vyčią 17 
Al. Kašinskaitė 
V. Paulauskas 
nė surinko
Nuo vaiką Liepos ir Rugp. 50.11 
J. Valentienė ir O. Ged- 
minskienė surinko 22.50
M. Kilmoniutė ir P. Gedrai- 
taitė surinko 25.00
Marijos Vaikelią dr-ja auk. 15.00 
Klebonui pridavė 4.50
Viso pribuvo Liepos mėn. 405.16

Išlaidos per Liepos mėnesį.
Mokyklos sargui 35.75
Mokytojams algos Liepos 11 65.00 

18’54.50 
24 70.00 

2.00 
$227.25

9 9 9 9

.99 99

Už knygutes 
Išleista viso

Rugpiučio mėn. pribuvo.
J. Urbonas sur. Norvvod’e $18.35 
Šv. Jurgio dr-ja iš Norwodo 25.00 
Šv. Kaz. dr-ja Norwod’e 13.25
M. Kilmoniutė ir P. Gied- 
rait-aitė surinko 41.10
J. Valantiejus ir Beleskie- 
nė surinko 
Apaš. maldos dr-ja 
Tuleikis ir Jenkienė sur.
Liet. D. Są-ga
V. Paulauskas ir J. Šultie-
nė surinko 13.57
O. Adomaitienė ir Greičiu- 
nienė surinko
J. Valentienė surinko 
J. Valantiejus pridavė 
Viso per Rugpiučio mėn.

Paieškau Juozo Bizausko 
Turiu svarbią žinią nuo brolio 
kun. Bizausko iš Kretingos. 
Atsiliepkite į “Darbininko” 
Administraciją.

Paješkau brolio Antano Melaknos 
Bajoriškiu kaimo, ir švogerio Prano 

Sužintą miest.Abudu yra Kau
no* gub. Novoaleksandro raiščius. 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, III. 
Kas žinote arba patys atsišaukite

K. šejefkienė
(Po tėvais Vingelaitė)

129 Granite St.,
So. Boston, Mass.

kuris bus 26 d. spalio 
Net 6 atsirado, 

Apsiėmė
Jonas

Casnauskaitė, 
Mankevičiutė. 
Buvo nutarta 

$500 dol. dėl 
Aukavo: J.1 miesto ješko savo dukters Zofijos

1 Amerikoje. Atsišaukti prašo Re- 
■seinią parapijos klebono vardu: 

Juškaitis. !Kun. dek. Dočkus, Reseinią mies- 
A. Bironaitė, j tas ir apskritis.

DYKAI!
Prisiųskite savo adresų, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerų darbų teatruose

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

D. F. RYAN,
390 Washington Street, Cambridge, Mass.

SSgšsŠĘŠsšsĘSSESjssssssĘssssssJssssis 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Kun. K. Urbanavičius, kleb., 
VI. Paulauskas, fin rast.

| LIETUVIS DANTISTAS i
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius)
1425 Broadtcay, So. Boston, Maso, f

Tel. So. Boston, 27 »
♦ Ofiso valandos: 10—12:30 ryte t 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. }
Nedaliomis 1 - 3 P. M. »

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

I pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
I>rmafucra tulaikt plinku slinki*

mą. prašalina pleiskanas, niežėjimą
odos galvos, aušrini plaukus priduoda

reikalinga m aisti.
Dermafuga padarys kad Jnsū plau

kai bus tankus i veto na ir skaistus.
Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis

kanos iinyks ant visados ir plaukai
neslinka daugiaus’

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiųskite 10e. įtampomis persiin
thno lėšų, gausi išbandymui dežiute
Dermafuros ir broiiura.

ARGIL S^ECIALTIES CO.
BOX 37. PHILADELPHIA. PA

STREIKAS TVARKIAI 
EINA.

Brightono ir Cambrdige, 
Mass. skerdyklą darbininką 
streikas eina* tvarkiai. Suba- 
toj kompanija buvo parsiga
benusi streiklaužią. Bet tą 
pat dieną streiklaužiai sustrei
kavo. Reikia paminėti, kad 
du lietuviu liko prie darbo — 
Petras Kiaulis ir Budris. Pa
starasis tai kompanijai be
dirbdamas yra netekęs vienos 
akies ir nieko nėra už tai ga
vęs. Antrasis nesenai buvo 
prisirašęs prie LDS., bet retai 
į susirinkimus tesilankė ir da
bar turbūt bus išbrauktas. Pe
reitą nedėlią Brightone šv. 
Jurgio dr-jos prkalbose B. A- 
jauskas daug kalbėjo apie 
streiką ir kad reikia paremti 
streikininkus. Streikininkai 
džiaugiasi ir dėkuoja “Darbi
ninko” administracijai už at
siuntimą laikraščio dykai.

Streikieris.

Išlaidos Rugpiučio mėn.
Mokyklos sargui $36.00
Mokytojams algos rugp. 1 70.00

99 99 99 8 70.00
99 99 99 15 70.00
99 99 99 22 60.00

“Darbininkui” už knygas 64.14
Karbauskui už muz. mok. 22.00
Viso labo $392.14

Pribuvo:
Liepos mėnesyj $405.16
Rugpiučio mėnesyj 303.39
Viso labo $708.55

Išlaidos:
Liepos mėn. $227.25
Rusrpiučio mėn. 392.14

Viso išlaidą $619.39
Pas kasierią liko $89.16

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčią 18 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą nedėlioj tuoj 
po sumai spalio 5 d. bažnytinėj 
svetainėj. Atsilankė veik visi 
nariai ir daus ką turėjo svarstyt. 
Buvo renkami delegatai į L. Vy
čią N. Anglijos Apskričio suva
žiavimą, 
N%shua, N. H. 
kurie apsiėmė važiuot, 
šie: O. M. Šimboliutė,
Tamošauskas, A. 
P. Rudavičius, O. 
L. Prospalauskas. 
paaukaut iš kasos 
auksinio kardo. 
Tamošauskas $5.00, L. Praspalau-1 Amerikoje, 
skas $2.00.

Po $1.00: kun. Pr.
A. Cesnauskaitė,
V. Kaminskas, V. Jakavičius, B. 
Jakiutis, J. Naujalis, P. Rudavi
čius, A. Vaisiauskas, J. Šamose- 
vičius 50 e. Viso 21.50.

Buvo nutarta surengti šokius 
22 d. spalio ir perstatyt teatrą 
‘ ‘ Meilės Paslaptis. ’ ’ Prisirašė du 
nauji nariai J. Oksonaitė ir vargo
ninkas J. A. Bakaitis.

O. M. S.

SUSIRINKIMAS.
Spalio 1-2 d. šv. Petro bažny

tinėj salėj buvo susirinkimas 
šv. Kazimiero R. K. dr-jos.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nes buvo bertai
ninis. Kuomet užsiminta apie 
katalikišką priedermią pildy
mą, tai pustuzinis laisvama- 
nią pradėjo šokinėti. Katali
kai savo pusę stipriai laikė, 
ypač J. Stukas ir griežtai rei
kalavo, kad katalikiškos prie
dermės būtą pildomos, kaip 
konstitucija reikalauja. Kon
stitucija rodo, kad nariai tu
ri atlikti velykinę. Kiti na
riai pasakė, kad to nereika
lauja. Ir pasirodė skandalas. 
Naujai atspaustoj konstituci
joj punktas apie katalikišką 
pareigi} pildymą besąs praleis
tas. Didžiuma narią pasakė, 
jog niekuomet to nebuvo nu
tarta. Tą dalyką ištirti palik
ta kitam susirinkimui. Kai tas 
paaiškėjo, kad naujoj konsti
tucijoj be dr-jos nutarimo pra
leista punktas, tai buvo kilę 
smarkūs susikirtimai.

Gal daugumui užeis ant 
minties tas klausimas. Kodėl 
dabar pradėjo kilti tie trukš- 
mai, tokioj prakilnioj draugi
joj, kuri buvo viena iš žymiau
sią dr-ją visame Bostone. Per 
kelius kartus aukavo šimtines 
Lietuvai ir rėmė parapiją. To
dėl, kad atsiranda tokią na
rią, kurie tam prakilniam 
darbui yra priešingi. Paim
kime praeitos vasaros “Vai
ką Vasarinę Mokyklą,” kur 
visos katalikiškos dr-jos au
kavo ir jai pritarė, o mūsą dr- 
joje buvo tokią narią, kurie 
kėlė didžiausius trukšmus 
prieš, ir priėjom prie to, kad 
reikėjo atimti balso. Dabar 
praeitam susirinkime, kuo
met iškilo klausimas apie gel
bėjimą Lietuvos arba jos su- 
šelpimą. Kas pasigirdo balsą 
prieš. Be to priešai parodė 
savo burnos nešvarumą. Mes 
katalikai tokiais ilgai nesipe- 
šim ir ją paniekinimą nebe- 
klausysim, tik ant metinio su
sirinkimo nubalsuosim, kad 
atlikti Velykinę Išpažintį su 
korčiukėmis, taip kaip rodo 
mūsą konstitucija. O kuris iš
pažinties neatliks, tai be jo
kio prieštaravimo iš dr-jos iš
eis. Laisvamaniai ir cicilikai 
turi savo dr-ją ir jiems nevie
ta katalikiškose dr-jose.

Senas Narys.

KIEK TURI KAREIVIŲ.
Francija dar turi po ginklu 

apie 650.000 vyrą. Laivyne y1 
ra apie 75.000.
<®®©©®©®®©®®®@©©©©©©®©©<b©©4

IA. 0. ČESNAUSKIUTĖ
LIETUVĖ SIUVĖJA.

Siuvu visokius moteriš
kus drabužius sulyg nau
jausios mados. Taip-gi tai- 

[ [sau, prosinu ir valau se- 
[ [nūs drabužius. Tai-gi kvie-» 
[ [čiu visas lietuvaites ateiti 

[ir persitikrinti mano dar- 
[bu.
[ 72 Plemouth St.,
[ Cambridge, Mass.
ni-D

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

LAIVAS Į LIETUVĄ
Sekantis laivas su viso

kiais siuntiniais išeis iš New 
York’o prieplaukos, apie 
10-tą dieną Lapkričio (No- 
vember) š. m. ir pasieks 
Lietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums sa
vo siuntinį vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siunti
nys bus pasiųstas į Lietuvą 
kitu laivu paskiaus.

LITHUANIAN 
AMERICAN 

TRADING COMPANY

(Naujas Antrašas)
680 Fifth Avenue,

New York City, N. Y.

SIS LAIKRODĖLIS, TIK $8.75.
Šis stebėtinas laikrodėlis, tik 

$8.75. Su (6) šešiomis rodyklėmis, 
kurios rodo: 1) valandas, 2) mi
nutes, 3) sekundas, 4) vardus 
dieną visos savaitės, 5) dienas mė- 
nesią, 6) mėnesio permainas.

Tai yra vienas iš įdomiausią 
laikrodėlią. Kada tamsta turėsi 
šį laikrodėlį, kalendoriaus nereiks. 
Pažiūrėjęs į jį žinosi, valandą, 
minutą, sekundą, <Jieną savaitės, 
mėnesį ir mėnulio permainą.

Tikrai, tai yra vienas iš nau
dingiausią laikrodėlią. Reisas gra
žiai padarytas ir stiprus, gerai 
reguliujamas ir rodo tikrą laiką. 
Kaip ir tikras auksas ir guarentuo- 
jamas ant 25 metą.

Niekur negausi laikrodėlio to
kios rūšies ir tokio tvirto kaip 

tik pas mumis. Sis laikrodėlis vertas mažiausia $16.00, bet per tą 
trumpą laiką mes parduodame už $8.75.

Mes nereikalaujame visą pinigą iš anksto, tiktai prisiąsk 
mums $1.00 depositą užmokėti už pasiuntimą, likusius užmokėsi 
kada gausi laikrodėlį.

DYKAI: Jei iškirpsi šį apgarsinimą ir prisiąsi mums su užsaky
mu, mes prisiąsime dykai lenciūgėlį, kaklaraiščio špilkutę ir ša- 
likos špilkutę.

Žiūrėk, kokia proga! Nepraleisk, nelauk ilgai, iškirpk šį 
apgarsinimą ir įdėdamas $1.00 prisiusk tuojaus.

UNTVERSAL SUPPLY CO. DEP. 10.
1574 MILVAUKEE AVĖ., CHICAGO, ILL.
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LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiimtus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius) 
Priėmimo vakmdosz

Nuo2 iki8 popiet. Nuo7 iki 8 vakare
509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 

Tai 502 8. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

REIKALAUJAMA
Siuvėjų (Stichers) dirbti prie 
Balti} Žiuponą ir Žiurkštą. 
Gera mokestis.

EMPIRE MFG. CO.,
587 Harrison Avenue.

Iš So. Botsono netoli eiti.

E

L 1O'u

100 svarą sumalto selyklo ............................   .$7.00
Išsiunčiame apmokėjus expresą ir po aplai- 

kymui pinigą į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

CO., 
Berea, Ohio.

ir gvarsatuoja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą tinią 

meldžiame kreiptis pas:

, Henry J. Schnitzer Statė Bank w 
141 Wa«hington Street, Nevr York, N, Y.

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechanikų ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančią dolerią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir ją ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerią. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siąs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžią” su skyriu
mi taisymo kaip automobilią taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankią ir padarą. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininką.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvią, 
mokančią visokio amato ir turinčią visokią patelį 
tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 
kimo skrynelią, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargą — mašiną — įran
kią. Tarpe mūsą išradėją yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitą.

Mums reikia daugel ne tik amatninką bet ir 
paprastą darbininką, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštą gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius* ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsą bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš
kai ar per laiškus Į mūsą raštinę kuri randasi po No'. 
332 Broadway arba pas mūsą Finansą sekretorią 
Lietuvią Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
way, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsą raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvią Mechaniką ir
Mašinistą Bendrovės VALDYBA.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
viri 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Krohišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

Bell Phona DlckinMn 3W5 M

/

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broai Si., PHaddpfa, Pa.

Lietuvis Dakaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo6 iki 9P.M. 

NcdaBonū. iki 4 ve pieta. t)

/

VYRAI IR MOTERYS
m Kurie sergate kroniikomis, nervą, kraujo, skūroe arba ko 

kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis ne- 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurią sukietė- 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo
terims varto jan į laiką vėliausius'mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yTa dykai.

Rjjj Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa- 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 

fe gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus. 

| D R. MCRONEY
^673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BO8T0N, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniaia ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryto iki 2 po pietą.




