
KAINA 3 CENTAI.

Streiko begis Karoso aprašymai apie Lietuvą

Liepojoj

/Rusijos bolševikų valdžia 
susekė įvairiuose miestuose 
suokalbį nuversti bolševikų 
valdžių. 62 intarti žmonės 
iapo nugalabinti.

Londone prasidėjo steig
tis čeverykų valymo parte
riai panašiai kaip kad Ame
rike yra.

(inimant 
Loraina, 

New Phi-

Kuris turite Šero certifikatą 
No. 92 tuojaus praneškite, nes 
kitaip jis nustos vertės, kadan
gi nėra tinkamai įtrauktas į 
knygas.

Lietuvių Prekybos B-vė. 
J. J. ROMAN, Vedėjas.

atsiųskite kele-
Lie-

ČEVERYKŲ VALYTU 
VĖS LONDONE.

LAIŠKAS Iš TOLIMŲJŲ 
RYTŲ.

p^Kolčakas išleido prokle 
maciją, kuria sušaukia spa 
lio pabaigoj zemstvų šuva 
žiavima.

DIDŽIUMA STREI 
KUOJA.

JJarion, O. — Komų kir
tėjai sustreikavo, reikalau
dami algos pakėlimo ant $1 
savaitėje.

Sekančiame “Darbininko” 
numeryje bus didžiulis Lietu
vos prez. Antano Smetonos pa
veikslas. Agentai užsisakyki
te po daugiau ir kuolabiausia 
išplatinkite to numerio.

Franci jos telegrafistai 
streikuos spalio 1 d., jei jų 
reikalavimai nebus išpildy
ti.

MONTELLO, MASS.
Nedėlioję, rugsėjo 28 d. 5 v.’ 

po pietų Šv. Roko bažnyčioje 
bus pašventinimas naujų var
gonų.

Bažnyčioje giedos vietinis 
choras, svečiai solistai ir solis
tės. Beto suvažiuos iš visos a- 
pielinkės svečiai gerb. kunigai 
ir taip-pat vargonininkai.

Pamokslų sakys kun. K. Ur- 
bonavyčius, So. Bostono kle-

Amerikos Episkopalų mi
sijų komitetas nori surinkti 
$1.000.000 amerikonizacijai. 
Kartu prie to darbo ketina 
prijungti žydų atvertimui 
prie krikščionybės.

KONFISKAVO.
Bulgarijos karalius Fer

dinandas Anglijoj buvo in- 
vestinęs $2.000.000. Angli
jos teismas apreiškė, kad tas 
kapitalas konfiskuotas.

Italijos užsienio reikalų 
ministeris Tittoni rezignavo 
dėl nuotikių mieste Fiume.

GRĮŽTA SENA MADA.
Paryžiuje ineina vėl ma

da nešioti prie skrybėlių 
strausų plunksnas. Tik sto- 
kuoja darbininkų, mokančių 
jas apdirbti.

Taikos konferencija labai 
susirūpinus dėl atsitikimų 
Fiume mieste. Gali kilti bai
si karė tarp Italijos ir Ju- 
go-Slavijos. Dėl to mietso 
eina varžytinės tarp Italijos 
ir Jugo-Šlavijos.

Rusijos bolševikų valdžia 
pasiūlė taikų Ukrainai. 
Pranešama, būk bolševikai 
nori susitaikinti su visais 
kaimynais, nes namie bręs
ta sukilimai prieš jų val
džią.

kimės prielankaus atsinešimo 
ant mūsų meldimo, — išanks- 
to tariame ačiū!

Cliarbino Lietuvių Komiteto 
Tautos reikalams ginti

Pirmininkas K. Vinckis.
(Anspauda)

Centralio Lietuvių Biuro Si
bire Įgaliotinis Charbine

J. Mažeika.
Cliarbinas, 14 Rugpj. 1919 m.
Adresas:

- Chinese Harbin
Post Restonde “Aušra.”

BUS TYRINĖJIMAI.
Washingtono valdžia pra

dėjo imti plieno darbininkų 
streiką į savo rankas. Pirmu 
dalyku senato darbo komisi
ja padarys tyrinėjimus. Bus 
pašaukti liudyti darbininkų 
ir kompanijų atstovai.

Kamantinėjimai prasidės 
rugsėjo 25 d. ketverge. Bus 
.išklausinėti darbininkų ats
tovai.
Kapitalistus atstovaus Ga- 

ry, plieno korporacijos pre
zidentas. Jis gavęs žinią at
vykti ketverge Washingto- 
nan pranešė, jog vyksiąs tik 
seredoj ateinančios savaitės.

Atsiųsk “Darbininkui” 
dolerinę, o gausi visokiu 
Lietuvoje leidžiamų laikra
ščių. .

Paryžiuje bus pasaulinė 
paroda 1922 m. Komercijos 
ministeris tame reikale iš
leido proklemaciją.

Plieno darbininkų streiko 
didumas dar galutinai nėra 
žinomas. Darbininkų komi
tetas ir kompanijos įvairuo
ja savo pranešimuose apie 
sustreikavusių darbininkų 
skaičių.

Foster, darbininkų komi
teto sekretorius skelbia, jog 
streikuoja šitaip:
Pittsburg.............. 20.000
Homestead.......................9.000
Braddock..................  10.000
Rankin.............................5.000
Clairton............................4.000
Duąuesne-McKeesport 12.000 
Vandergrift.....................4.000
Brackenridge.................. 5.000
New Kensington..............1.100
Apollo.............................. 1.500
Leechburg....................... 3.000
Donora-Monessen .........12.000
Jonstown^....................... 18.000
Coatesville....................... 4.000
Youngstown

Hobba^, 
Struthers, 
ladelphia, Sharon, Fa- 
rrel, Butler, New
Castle..........................55.000

Whelling........................18.000
Cleveland.........  ...*. .25.000
Steubenville.................... 8.500
Chicagoj (inimant Gary,

So. Chicago, Indiana 
Harbor, E. Chicago, 
Hammond, Evanston, 
AVaukegan, Mihvaukee, 
Sterlingą De Kalb,
Joliet.......................... 90.000

Buffalo.......................... 12.000
Paeblo.........................  6.000
Birmingham................... 4.000
Išviso plieno darbinin

ku streikuoja ..........327.000
Kompanijos bando tęsti 

darbus ir tvirtina, jog dar
bininkų komiteto paduotos 
skaitlinės esą perdėtos ir jei 
tiek būtų išėję streikan, tai 
visos plieno dirbtuvės būt 
turėjęs užsidaryti. Bet strei
kininkų eilės didėja ir aiš
ku, kad streikas be didelių 
pasekmių nebus.

“ Acceptance for maihng at apa
čiai rate of postage provided fer 
in Section 1103, Act of Oct. B, 
1917, authorued on July 12,1918.”

Iš Liepojos Kaunan išvažia
vau birželio 16 dieną. Iš va
gono langų pradėjau atidžiai 
Latvijos laukus temyli. Pir
mas įspūdis ne koks buvo. 
Laukai dirvonais stovi, gyve
nimai sunaikinti. Retai kur 
rugių, vasarojaus žaliuojančią 
dirvą pamatysi. Geležinkelio 
stočių triobos apgriautos ir 
kur nepažvelgsi — vokiečių 
kareiviai. Latvija vokiečiais 
buvo sklvtinai prikimšta. Be
siartinant prie Lietuvos rube- 
žių, o ypač Mažeikių link vis
kas pasikeitė. Tarsi kas ste
buklinga lazdele mostelėjo ir 
viską žaliumu pridengė. Ru
giai kaip mūras, avižos ir mie
žiai linksmai aukštyn siekia, 
žirniai iš dirvų lipa, bulvės iki 
juostos.

Iš džiaugsmo dainuoti pra
dėjau. Tai Lietuvos derlius

NEPILDYS ĮSTATYMO.

Suv, Valstijų proponuo- 
j amuose įstatymuose apie 
geležinkelius yra punktas, 
draudžiantis geležinkelių 
darbininkams streikuoti. 
Prieš tą punktą kįla didelis 
pasipriešinimas. Į senato 
tarpvalstijinę komercijos 
komisiją atsilankė Gom- 
pers, Amerikos Darbo Fe
deracijos, Stone, geležinke
lių inžinierių brolijos perdė- 
tinis ir Plumb, geležinkelių 
darbininkų brolijų advoka
tas ir patarėjas. Visi priro
dinėjo, jog to įstatymo dar
bininkai nepaisys. Nuo 
streiko darbininkų niekas 
nesulaikys, jei tam bus svar
bi priežastis. Gompers sakė, 
jog jis reikale duotų‘patari
mus streikuoti, jei ir būtų 
išleistas tas istatvmas.

Gegužio 24 dieną, lydimas 
artimųjų draugų sėdau New 
Yorke Amerikos - Skandinavi
jos linijos laivan “Frederik 
VIII” ir, taręs sudiev Ameri
kai, pasileidau plačiu vande
nynu Lietuvos tėvynės link.

Mintys galvoje, kaip di
džiulio okeano vilnys, ūžė, bė- 
go, viena kitą gaudė. Nera
mumas širdį spaudė. Septyni 
metai jau prabėgo, kaip bran
gią tėvynę apleidžiau. Tuo 
laiku Lietuvos gyvenimas žy
miai juk pasikeitė, o baisusis 
karas gal visai Lietuvos kraš
tą nuteriojo.

Mes amerikiečiai buvome 
pradėję manyti, o daugelis net 
šventai tikėjo, kad iš Lietuvos 
šalelės nieko neliko. Ir liūd
na man pasidarė atsiminus 
Lietuvos vargus ir sykiu links
ma, kad važiuoju ten, kur gi
miau, augau ir išmokau my
lėti’ir gerbti-tėvelių ,

Kelionė jūrėmis neinkirėjo. 
bet dar mane atgaivino. Oras 
buvo puikus. Ištisą dvyliką 
dienų gėrėjomės saulės šypsą, 
o jūrės ramios ir tykios buvo. 
Sirgti jūrių liga niekam nei į 
galvą neatėjo.

Keliauninkų tarpe lietuvių 
nesirado. Danai, švedai, nor
vegai, keletas vokiečių ir du 
rusu, iš kurių vienas pasirodė 
esąs profesorius Lomonosoff, 
Kerenskio laikais buvęs Rusi
jos geležinkelių direktorium. 
Su juomi susidraugavau ir vi
sos kelionės laiku vedėme gin
čus apie Lietuvos, Rusijos, o 
net visos Europos likimą. Pro
fesorius Lomonosoff kaž kodėl 
buvo priešingas Lietuvos ne
priklausomybei, linko prie fe
deracijos Rusijos su Lietuva; 
aš priešingos buvau nuomo
nės. Kelionės pabaigoje susi
taikėme. Rusiją palikome ru
sams, Lietuvą lietuviams.

Danijoj.
Kopenhageną Danijoje pa

siekiau laimingai birželio 6 
dieną. Kopenhagenas labai 
gražus miestas, švarus, links
mas ir pasižymi trimis ypaty
bėmis: uostu, begaliniu skai
čių dviračių; ir senas ir jau
nas tenai dviračiais važinėja, 
o beveik visos moterys cigare- 
tus ir cigarus rūko. Viešbu
čiuose, viešose įstaigose mote
ris rūkančias cigarus matyti, 
— tai visai ne naujiena.

Suieškojau Kopenhagene 
Lietuvos atstovybės butą ir su
sipažinau su atstovu Savicku, 
labai geros širdies žmogumi, 
prie to tinkamai Lietuvos rei
kalus atstovaujančiu danų tar
pe. Nuo p. Savickio ir kitų su
žinojau, kad iš Kopenhageno 
laivai į Liepojų neina ir reikia 
važiuoti Lietuvon arba per 
Berliną Vokietiją arba Stock- 
holmą Švediją. Ir vienas ir ki
tas kelias man nelabai tiko, to
dėl nutariau apsistoti kelioms 
dienoms Kopenhagene ir lauk
ti geresnės progos, kuri ant 
mano laimės greitai pasitai
kė.

Į Daniją Lietuvos komerci
niais reikalais atvažiavo pro-

NEKLAUSO.
Italijos valdžia pareikala

vo, kad D’Annunzio apleis
tų Fiume ir važiuotų Ry
man. Tą atsisakė daryti. 
Italijos laikraščiai skelbia, 
jog už penkių mylių nuo 
Fiume išsodinta Amerikos 
kariuomene.

Liepoja Į mane padarė ne- 
■ malonų įspūdį. Vokiečių ka- 

TeiviV'kąip silkių bačkon pri
grūsta. Miestas apnvkęs elge- 
tų pavargėlių daug. Tuojaus 
gali patėmyti žiauraus karo 
pėdsakus. Krautuvės tuščios, 
jei kiek prekių randasi, tai la
bai brangios, žmonės ant dide
lio vargo nusiskundžia. Blo
giausia tas, kad latviai jokios 
atstovybės tuo laiku neturėjo. 
Vokiečiai buvo pilnais šeimi
ninkais, nuo kurhj ir man rei
kėjo gauti leidimą važiuoti ge
ležinkeliu Kaunan. Visi gele
žinkeliai buvo vokiečių val
džioje.

Vokiečių komendantūron nu
ėjęs patyriau, kad leidimą 
tegausiu ant rytojaus, o čia no
rėjosi kuogreičiausia Kauną 
pasiekti. Tik vėliau su lietu
viais gyvenančiais Liepojoje 
susipažinęs, p. Montvido vie
tos veikėjo žiniomis ir patari
mais pasinaudojau ir leidimą 
tą pačią dieną gavau ir galė
jau ant rytojaus važiuoti Kau
nan.

Liepojoje lietuviij gyvena 
gerokas būrys. Turi net dvi 
jaunimo draugiji ir kitokių or
ganizacijų. Tautiškai visi su
sipratę. Darbams silpnai ei
nant, lietuvių padėjimas sun
kus. Batų, drabužių, baltinių 
labai trūksta.

Sibiro lietuvių padėjimas 
diena iš dienos, eina sunkyn ir 
sunkyn. Trūkumas maisto, 
brangenybė, reakcija, mobili
zacijos — vis tai paraližuoja ir 
naikina paskutinias lietuvių 
spėkas tolimame ir žiauriame 
Sibire. Daugelis jaunų lietu
vių turėjo šlydintis prie len
kų, kad išgelbėjus gyvastį iš 
betikslės rusų savitarpinės žu- 

m Vii nuli kiAr-

tas lietuvių veikėjų Sibire, — 
pamatė, kad toks padėjimas 
nenormalis ir ėmė galvoti su
tverti savo batai i jonus. Ką
jiems ir pavyko, nes 15 d. lie
pos š. m. buvo atidengimas-pa- 
šventinimas Pirmojo Lietuvių 
karininkų batalijono, vardo 
Vytauto, Sibire Novo-Nikola- 
jesko mieste. Batalijonas su
darytas prie lenkų armijos. 
Dabar jame randasi jau apie 
500 karininkų; didžioji dau
guma, tai .išėjusieji iš lenkij 
legijonų, mažesnioji dalis — 
iš rusų armijos ir kasdien vis 
papildo skaičių batalijono išei
nantieji iš rusų armijos lietu
viai. Batalijonas gavo gink
lus ir drabužius per lenkų ar
mijos štabą iš francūzų inten
dantūros. Kaip matome, ba
talijonas nors atskiras, vie
nok skaitosi prie lenkų armi
jos. Vienok bus vienas iš pir
mutinių siekių — gaultinai 
mutinių siekių — galutinai 
kaip ten nebuvo lietuviai tu
rėdami ginklą rankose, — tu
rės, be abejonės, ir šiokį tokį 
balsą.

Sibiro lietuviai netik trem
tiniai, bet apskritai, ir visi 
— labai laukia tos valandos, 
kuomet bus galima jiems grįž
ti tėvynėn. Daug tikėjomės, 
kad mums tai pagelbės broliai 
amerikiečiai, bet patiriame iš 
“Darbininko” ir kitų laikraš
čių, kad patįs amerikiečiai lie
tuviai negali lig šiol dar liuo- 
sai keliauti-tėvynėn; mums tai 
matomai priseis dar pakęsti, 
nors ir be galo sunku.

Platesnį laišką, kas link Si
biro lietuvių esame parašę Eg- 
zekutvviam Komitetui Wash- 
ingtone, kuris tur būt paduos 
paltesnės visuomenės žiniai.

Ant galo Tariame labai šir
dingą ačiū! “Darbininko” red. 
ir administracijai už veltui 
siuntinėjimą mums savo laik
raščio ir dar vieno dalyko jūsų 
meldžiame 
tą, o jei galima kelioliką 
tuvos žemlapių” mūsų adresu, 
o mes išsiuntiflėsime Sibiro lie
tuvių organizacijoms, kurios 
vus begalo dėkingos savo bro-

Iš stoties einant lietuviai ka
reiviai kiekvieno keliauninko 
pasus peržiūri. Jei viskas 
tvarkoje — trauk sveikas į 
miestą — jei ne — sulaiką. 
Man jokių trukdymų niekas 
nedarė, dar informacijų ir ži
nių suteikdavo.

Su įgaunių (estų) kapitonu 
Junkur, siunčiamu įgaunių 
valdžios atstovų Lietuvon, su 
kuriuo sykiu iš Liepojos važia
vome, pasisamdėme vežikus ir 
pasileidome miestan nakvynės 
ieškoti. Pirmiausia nusitran- 
kėme prie viešbučio “Metro- 
pol.” Nustebome sargybą: du 
lietuviu ir vieną vokiečių ka
reivį pamatę. Mums paaiški
no, kad viešbuty j “Metropol” 
svetimų valstybių politinės, 
diplomatinės ir kitokios misi
jos gyvena. Kareiviai jų ra
mybę daboja. Buvęs net kul- 
kosvaidys ant laiptų pastaty
tas. Vienas vokiečių kareivis 
norėjęs prie amerikonų misi
jos dasigauti, jam kelią pasto
jo lietuvis karžygis Eimutis. 
Vokietis šovė ir jaunas Lietu
vos kareivis krito. Nuo to lai
ko stipri sargyba prie “Me
tropol” stovi.

Viešbutyj 1 ‘ Metropol ’ ’ visi 
kambariai pasirodė esą užimti 
ir mes pasileidome kitur vie
tos ieškoti. Visus Kauno vieš
bučius apvažiavome ir niekur 
nakvynės negalėjome gauti. 
Kantrybės netekę į Kauno 
miesto komendantūrą nukelia
vome ir griežtai pareiškėme, 
kad ant gatvės nemanome nak
voti. Lai ponas komendantas 
mums nakvynę suteikia. Ir su 
visais savo ryšuliais į komen
dantūros butą susigabenome. 
Dežuruojanti karininkai (Lie
tuvoj oficierius karininkais 
vadina) du kareiviu pasiuntė 
mums buto paieškoti; mes tuo 
tarpu su karininkais apie Lie
tuvos reikalus šnekučiavomės. 
Po valandos sugrįžę kareiviai 
pranešė, kad vietos nesuradę 
ir pirmą naktį Lietuvoje pra
leidome Kauno miesto komen
dantūroje ant gana kietų lo
vų.

Už dolerį “Darbininko” 
gali gauti pluoštą visokiu 
Lietuvoje leidžiamų laikraš
čiu.

Pragyvenimas.
Ant rytojaus gavome vietą 

viešbutyje “Rūta” prie Uk
mergės gatvės. Viešbutį už
laiko Šv. Zvtc^ tarnaičių drau- 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

puikus, tai duonos bus ir akis 
išplėtęs žiūriu ir stebiuosi į 
Lietuvos turtą. Ir taip laukai 
gražiai atrodo iki pat Kauno. 
Jau Dievulis kad davė, tai ir 
driptelėjo.

Sudegintų miestelių, kaimų 
daug nepastebėjau, bet griū
čių be langų ir be durų iki va
lios. Langai paprastai lento
mis užkalti. Užtai prie Šiau
lių miesto privažiavus tik 
bažnyčios bokštai dangų sie
kia, o miestelio taip kaip ir 
nėra. Baisiai apdaužytas ir 
apnaikintas. Šis liūdnas vaiz
das skausmu širdį pervėrė; 
paskui tokių reginių ir dau
giau Lietuvoje teko matyti.

Į Kauną invažiavau 10 vai. 
vakare. Stotyje pamačiau lie
tuvius kareivius, karininkus, 
lietuvius žmones. Ką jaučiau 
tik tas supras, kurs po kelių 
metų atgal į tėvynę grįžta.

Budri priežiūra.

fesorius Šimkus, Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos minis
teris. Su juo sykiu atvyko 
Lietuvos karinė misija į Pary
žių: pulkininkai Gedgaudas ir 
Kareiva ir leitenantas Biliūnas 
ir amerikietis Kazys Pakštas.

Pasimatymas buvo links
mas, ypač buvo malonu pirmą 
syk su Lietuvos šauniais kari
ninkais susitikti. Karininkų 
išvaizda, uniforma ant tiek 
buvo graži ir patraukianti, 
kad jiems pasirodant ant gat
vių danai iš nepaprasto regi
nio labai stebėjosi. Su lietu
viais karininkais teko Kopen
hagene keletą dienij pragyven
ti ir daug indomių dalykų iš
girsti apie Lietuvos kariuome
nę ir kitus Lietuvos reikalus.

Profesorius Šimkus atgal į 
Lietuvą grįžo prancūzų kari
niu laivu, sykiu su juo ir aš 
atsidūriau birželio 15 dieną 
Liepojoje, kur vienai dienai 
apsistojau; ministeris tuojaus 
Kaunan išvažiavo.

UŽSISAKYKITE NAUJŲ 
PAVEIKSLŲ.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadvvav, 
So. Boston, Mass.



ĮNINKĄS

LINKSMA GIRDĖTI
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Są-

pa-

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
fcą Iv. Juozapo Darbininkų 
įauga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturdav by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
riation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES- 
Tearlv...................................... $3.0G
Boston and suburbs............... 4.00
6 months ....................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

KUR DRABUŽIAI.
me-Žiema jau čia pat. Už 

nėšio ar pusantro Lietuvoj jau 
bus šalta. Gi šiuo kartu vie
na didžiausių Lietuvos bėdų y- 
ra tai drabužių stoka. Ameri
kos lietuviai čia galėjo Lietu
vai pagelbėti lengviau, negu 
bile kokiuose kitokiuose jos 
daugeriopųose reikaluose. Re
tas Amerikos lietuvis- nebūt 
galėjęs Įmanomą drabužį pa
aukuoti.

Jei Amerikos lietuvių su
rinkti drabužiai nepasieks 
Lietuvos prieš Visus Šventus,1 
tai toji labai reikalinga para
ma bus suvėlinta. Po Visų 
Šventų Lietuvoje paprastai 
prasideda šalčiai.

Ar susivėlinsime su pagel- 
ba Lietuvai drabužiais ir ava
linėmis?

Jei bus drabužių ir avalinių 
pasiųsta iš Amerikos į Lietuvą 
apie vidurį spalio mėnesio, tai 
toji pašelpa dar nueis laiku. 
Reiškia pasidarbavimui toje 
srityje neliko nei vieno mėne
sio.

Nei viena kolonija teneatsi- 
lieka drabužių ir avalinių rin
kime. Nelaukite iki gausite 
paraginimų arba nurodymų iš 
kokio nors centro. Kur jau y- 
ra įsisteigęs L. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyrius tepa
daro šiuo laiku kuodidžiausią 
drabužių ir avalinių kolektą ir 
supakavę be atidėliojimo siųs
kite Centran. Jei kur nėra to
kio skyriaus, tai bile kas lai i- 
ma inicijatyvą ir pavaro tą 
darbą. Gėda bus tai kolonijai, 
kur nebus pasidarbuota.

Iš įvairių šaltinių atėjo ži
nių, jog Lietuvoje su maistu 
ne bėda. Trūksta, žinoma, 
cukraus ir kitokių importuoja
mų svarbi!) maisto reikmenų, 
bet bado lietuviai turbūt ne
kentęs ateinančią žiemą. Už- 
tad kentės nuo speigų dėl dra
bužių ir avalinių stokos.

Aprėdykime pusplikę Lietu
vą.

v •

v •

PLIENO DARBININKŲ

/

KAROSO APRAŠYMAS 
APIE LIETUVĄ.

(Pradžia ant 1-o pusi.) 

gija. Viskas švaru ir valgį 
duoda lietuvišką ir sveiką. 
Kambarys į parą kaštuoja 12 
markių, pietūs 10 markių, pus
ryčiai vakarienė nuo 6 iki 9 
markių. Sulyginus su Ameri
kos arba Danijos kainomis vi
sai pigiai išeina.

Vėliaus buvau apsigyvenęs 
“Birutės” viešbutyj prie Vie
šosios- Aikštės ir čia tas pat. 
“Birutę” valdo p-lės Rakaus
kaitės.

Pas prezidentą.

Birželio 18 dieną aplankiau 
Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną. Eidamas su vizitą 
pas prezidentą ^maniau pama
tyti labai išdidų žmogų, bet 
labai apsirikau.

Prezidentas gyvena už buvu
sio rusų soboro einant į Vytau
to kalną mūriniame name. Du 
kareiviai stovi ant sargybos 
prie durų ir gražiai plevėsuoja 
trispalvė Lietuvos vėliava. 
Paklausiau kareivių ar galiu 
pas prezidentą užeiti.
. — O tamsta leidimą ar tu
ri, — pasiteiravo kareiviai.

— Neturiu, — atsakiau, bet 
malonėkit paprašyti lauk pre
zidento sekretorių. Kareiviai 
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įmano prašymą išpildė ir p. 
I Čiurlioniui išėjus inėjome vi
dun. Po valandėlės mane pa
prašė pas prezidentą, kuris pa
sirodė ant tiek prieinamas, ma
lonus, kad nepasijutau kaip 
valanda laiko prabėgo, mums 
bekalbant apie įvairius reika
lus. Prezidentas labiausia ba
doma vo Amerikos lietuvių ju
dėjimu ir veikimu. Papasako
jau jam, kad Amerikos lietu
viai visomis savo pajėgomis 
siekia prie Lietuvos nepriklau
somybės, dirba kiek gali ir 
kur gali, kad Lietuva kuo
greičiausia liktų demokratinė 
ir laisva respublika. Sykiu 
pabriežiau Amerikos lietuvių 
atsidavimą Lietuvos dabarti
nei valdžiai. Iš mano paaiški
nimų prezidentas likosi paten
kintas ir prašė suteikti Ameri
kos lietuviams jo pasveikini
mą ir padėką už paramą sun
kiame Lietuvos Valstybės kū
rimo darbe.

Dovana prezidentui.

Nuo So. Bostono lietuvių 
prezidentui inteikiau auksinę 
plunksną su parašu: “Pirma
jam Lietuvos Prezidentui An
tanui Smetonai — Bostono lie
tuviai.” Iš dovanėlės prezi
dentas labai apsidžiaugė ir do
vanėlę siuntusiems tarė nuo
širdų ačiū. Sakė po valstybės 
dokumentais amerikiečių lie
tuvių dovanota plunksna pasi
rašys.

Pietus valgiau pas preziden
tą. JPasitaikė ir dr. Gaigalaitis 
iš Mažosios Lietuvos, tai ga
vau progos ir apie Prūsų Lie
tuvių veikimą išgirsti. Pas 
prezidentą teko viešėti virš 3 
valandų.

Ministerijose.
Sekančiomis dienomis ap

lankiau Lietuvos Valstybės 
ministerijas, generalį štabą ir 
kitas valdiškas įstaigas. Vi
sur užvesta neblogiausia tvar
ka, tik stoka prityrusių darbi
ninkų iš lietuvių tarpo. Tar
nauja ministerijose ir kitose į- 
staigose greta lietuvių daug 
žydų, sulenkėjusių lietuvių, o 
net rusų. Demokratingumo 
Lietuvos Valstybės įstaigose 
užtenka, bet reikia teisybę pa
sakyti yra nemažai užsilikę ru
siško raugo, kuris laikui bė
gant turės išnykti. Taip-gi iš 
valdiškų įstaigų reikėtų praša
linti lenkiškos orientacijos 
žmones, kurių nors ir nedaug, 
bet visgi randasi. Atsižvel
gus į tai, kaip sunku buvo su
daryti Lietuvos Valstybę, 
kaip ten trūko veikėjų — ne
galima Lietuvos veikėjams 
nieko užmesti, tik reikia pa
linkėti, kad Amerikos v lietu
viai grįžtų į Lietuvą ir lais
vos tėvynės gyvenimą papildy
tų.

Geležinkeliai ir paštas.
Tvarka įstaigose ir kitur

ii
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šiuo 
apsi-

STREIKAS.
■ •

Amerikos gyvenime 
kartu vienu svarbiausiu
reiškimų yra plieno darbinin
kų streikas, kurs prasidėjo pe
reitą panedėlį. Nereikia daug 
abejoti, kad darbininkai lai
mės. Valdžia čia nebus beša
liška tėmytoja. Kadangi plie
no darbininkai buvo ištikro 
nežmoniškai persekiojami, tai 
valdžia parems juos jų kovo
je su plieno korporacija.

Plieno dirbtuvėse nemažai 
dirbo lietuvių. Nemažai jų 
dabar yra it kareiviai karėje 
už darbininkų teises. Indomu 
būt išgirsti jų balso. Kviečia
me rašyti mums žinių iš “ka
rės lauko.” Visuomenė tuo
mi indomauja, parodys jums 
užuojautą, o jei reikalas bus, 
tai išties paramos ranką.

Atsišaukite. Rašykite apie 
savo kovą.

“Išsirašykite iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. U z dolerį gausite gerą 
jų pluoštą.

Chicagos krasoj pavogta 
$240.000. Trys įtarti žmonės 
suareštuoti.

* -r-

taip-gi nebloga. Pactas, gele
žinkeliai nėra pilnai sutvarky
ti, bet kasdieną viskas gerėja. 
Pačtą ir geležinkelius lietuviai 
perėmė iš vokiečių rankų. Tie
sa, susisiekti laiškais ir gele
žinkeliu su visais . Lietuvos 
kampais dar kol kas negalima, 
bet yra vilties, pačiai valsty
bei susitvarkius, kad tos spra
gos bus kuogreičiausia užkiš
tos. Susisiekimo ministeris 
Čarneckis yra energingas vy
ras ir su susisiekimo ministe
rijos darbininkais deda visas 
pajėgas Lietuvoje viską kuo- 
geriausia sutvarkyti.

Lietuvos valstiečiams turin
tiems reikalų Kaune, kuris da
bar laikinai yra Lietuvos sos
tinė, kol Vilnius iš lenkų bus 
atimtas, daug vargo reikia pa
dėti kol jie susiieško Kaune 
reikalingą valdininką ar įstai
gą. Ištisas valandas vaikšto 
iš vietos Į vietą ir vis nepatai
ko. Bet ir čia jau tobulinasi 
Lietuvos valdžia.

Kauno išvaizda.

Kaunas atrodo neblogai. Y- 
ra daug sugriautų namų, baž
nyčios gerokai apdaužytos, bet 
viskas šiaip be taip sulopyta. 
Gyvenimas Kaune kaip van
duo katile verda. Kaunas vi
sos Lietuvos širdis. Vilnių len
kams užgrobus Kaunas tapo 
Lietuvos gaivinančiu centru ir 
pilnai lietuvišku miestu. Prieš 
karą Kaune berods lenkiška 
kalba viršų ėmė, bet dabar vi
sai kas kita. Lietuviški gat
vių pavadinimai, lietuviškos 
krautuvių iškabos, o gatvėje 
atsidūręs gali pasidžiaugti ir 
žemaičių ir dzūkų ir augštai- 
čių. tarmėmis. Tiesa, kaip y- 
la iš maišo, kyšo prie lietuvių 
parašų žydų ir lenkų kalbomis 
padaryti užrašai, bet rusų kal
ba parašų nebėra. Pasakojo 
dar man vienas kaunietis kad 
vienoje bažnyčioje užsiliko 
lenkų vėliava su parašu “Bože 
sbav Polskę,” bet iki šiam lai
kui tą “polską” liekaną tur
būt į Varšavą “numufino.” 
Prieš lenkus yra griežtai visi 
Lietuvos žmonės nusistatę ir a- 
pie susijungimą su lenkais mū
sų tautos amžinais priešais 
Lietuvoje ir kalbos nėra.

Kauno mieste visur įvesta e- 
lektra. Tai vokiečių paliki
mas. Ir daugelis kitų Lietu
vos miešti) ir miestelių elektra 
naudojasi ir valdiškų įstaigų 
ir privatiškų stubų apšvieti
mui.

kių išnaikinimo nepastebėjau, teko paragauti. Kur užsiliko 
bičių, tai medaus nesigailėjo, 
bet agurkų, tai neteko paste
bėti. Amerikiečiui nieko nesi
gailėjo.

Kavarsko ir Anykščių mies
teliai labai išnaikinti. .

Anykščių bažnyčios bokštai 
nugriauti ir miestelio viduryj 
tik akmenų krūvos guli. Ka
varsko bažnyčia visai sugriau
ta, miestelio daug ūkininkų 
gyvenimų išdeginta, krautu
vės veik visos sugriautos. Kai-

Važiuojant Nemunu į Jurbar
ką beveik visų bažnyčių bok
štai nugriauti. Jurbarkas iš
liko sveikas. Derlius visur 
gražus. Gyvulių mažai teliko. 
Kur prieš karą matydavai ke
lius desėtkus raguočių, dabar 
kelios karvės vaikšto. Arklių 
nėra. Ūkininkas turi papras- ■ 
tai vieną arklį, dažniausia ku
melę, vieną karvę, porą avių 
ir kokį nuskurusį paršelį. Gy
vulius rekvizavo vokiečiai, ru- t 
sai, paskui raudonarmiečiai. | mai šiose apielinkėse nukentė- 
Rekvizavo ne tik gyvulius, bet • jo mažai. Derlius visur pui- 
ir pieną, vilnas, drobes, vienu • kus. " 
žodžiu viską ką galėjo paimti.: 
Tik tas gerai, kad dabar Lie-' 
tuvoje ant laukų matosi daug Į 
kumeliuku, teliuku. Už keliu

*■7 . c *■

metų gyvulių priaugs.
Mane labai nustebino nau

jos žąsys Lietuvoje. Senovi
nių žąsų taip kaip ir nėra. Da
bar visur matai gervinęs žąsis, 
jas Lietuvoje vadina japoniš
komis.

Geras arklys Lietuvoje kai-; 
nuo ja 10 tūkstančių rublių,. iįefus žmones kankino.
prastas- du ar pustrečio tūks
tančio rublių, karvė pusantro 
ar du tūkstančiu rublių; pora 
geni batų, jei jų būtų galima 
gauti Lietuvoje 500 rublių, 
drabužiai ir-gi labai brangūs, 
bet jų ir už pinigus negalima 
gauti.

Pinigus Lietuvoje vartoja 
vokiškas markes ir vokiečių 
ostus. kuriuos lietuviai vadina 

, drebuliniais. Nors gyvulių 
■ Lietuvoje ir nedaug liko, bet 
i savo ūkius kaimiečiai apdirbo, 
, dvarų didžiuma stovi dirvo
nais. dvarininkai ar užrubežyj 
ar Lenkuose sėdi, laukdami 
lenkiškų legijonų Į Lietuvą a- 
teinant.

Buvau apsilankęs pas kele
tą Lietuvos ūkininkų; visur la
bai nuoširdžiai priėmė ir net 
lietuvišku skilandžiu pavaiši
no. Sviesto, sūrio, mėsos ir 
kiaušinių kiekvienoje vietoje

Ko reikia Lietuvai.

Raudonojo Kryžiaus kariš- 
<os ir miestų ligoninės vargin
game padėjime. Nėra užtekti
nai vaistų, įrankių ir ligo
niams drabužių.

Vaikų prieglaudos Kaune 
dėl lėšų stokos užsidaro, o vai
tų našlaičių ir pavargėlių Lie
tuvoje daug ypač Lietuvos 
miestuose. Būtinai reikia stei
gti pavargėliams prieglaudas, 
o ižde pinigų nėra.

Lietuvos kariuomenė reika
linga avalinių, drabužių ir bal
tinių, o taip-gi arbatos, kavos 
ir cukraus, ko Lietuvoje visai 
nėra.

Kaune žmonės vaikšto su 
medinėmis klumpėmis, kai
muose basi, vaikai ištisą, žie
mą negali iš stubos nosies iš
kišti, nes neturi kuo užsivilk
ti nei apsiauti.

Visi lietuviai su kuriais te
ko sueiti Lietuvoje manęs pra
šė amerikiečiams pranešti, kad 
grįždami į Lietuvą arba dova
nas siųsdami batų ir drabužių 
nepamirštų prisiųsti. Duonos 
Lietuvos ūkininkams užtenka. 
Miestuose maisto trūksta, 
trūksta jo ir darbininkams.

Kitose Lietuvos vietose.
Svarbiais reikalais trumpą 

Lietuvoje buvimo laiką turė
jau Kaune praleisti, bet vis-gi 
pasisekė išsprukti į kelias vie
tas ir vienon ar kiton Kauno 
pusėn.

Aplankiau Raseinius, kur 
mano brolis Mikas kunigauja, 
pasiekiau Jurbarką, buvau at
sidūręs netoli Eržvilko, taip
gi aplankiau Panevėžį, Suba
čių, Surdegį, Troškūnus, sa
vo tėviškę Anykščių parapijo
je, Debeikius, Kavarską, Uk
mergę ir Janavą.

Šiose apielinkėse didelio ū-

»

Perdaug lietaus.
Šienų, šįmet apgadino kiek 

lietus. Kaip pradėjo lyti, tai 
galo nebuvo. Ūkininkai var
gais negalais šienų nuo laukų 
suvežė. Rugiams nupjovus ir
gi lietaus daug buvo. Žmonės 
rugius nuo laukų vogti vogė. 
Iš ryto, žiūrėk, saulė prasi
šieps, visi tuojaus laukan ru
gių vežti, o čia iš kitos pusės 
jau niaukiasi, tai visų, laikų

Vokiečių Lietuvoje dar yra 
daug. Iš Kauno ir apielinkių 
išsikraustė, bet Raseinių, Šiau
lių ir Telšių apskričiuose sto
vi arti 40 tūkstančių vokiečių; 
baisiai žmones skriaudžia ir iš 
tų apielinkių nemano krausty- 
ties lauk. Apsigyveno dva
ruose ar pas ūkininkus ir šei
mininkauja kaip jiems patin
ka.

Iš Rusijos lietuvių tremtinių 
daug sugrįžo, taip-gi vokiečiai 
paleido vyrus paimtus prie 
darbų Vokietijon. Lietuvoje 
žmonių yra daug, o jaunimo 
kaip ąžuolų. Draugijų, įvai
rių organizacijų Lietuvoje pri
steigta devynios galybės.

Šiuo žygiu apsistosiu čia. 
Kitą syk savo įspūdžius už
baigsiu rašyti ir kitus Lietu
vos reikalus mėginsiu nupiešti 
nuodugniau.

J. E. Karosas.
1»
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
AMSTERDAM, N. Y. 1

Nors čionai inteligentijos taip 
kaip ir nėra, bet Lietuvių judėji
mas politiškoj dirvoj gyvas. Pa
matę laikraščiuose paraginimą 
protestuoti prieš lenkus ir bolševi
kus, tai mes pradėjom rengties 
prie didžiausio protesto. Paro- 
davimo Komitetas sušaukė Ams
terdamo Liet, dr-jų viršininkus 
pasitarti kaip tinkamiau išnešt 
protestą prieš tuos mūsų Tėvynės 
priešus, kurie veržiasi į Lietuvos 
teritorijaą.

2 d. Rugsėjo atsilankė atstovai 
nuo šių dr-jų ir kitokių organiza
cijų: •

Tautos Fondo 65 skyrius, Šv. 
Kazimiero, Apaštalystės Maldos, 
Šv, Jurgio, Šv. Juozapo, T. M. 
D. 144 kp. Lietuvių Piliečių Kliu
bas, Lietuvių Sūnų ir Dukterų. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, 
Šv. Antano, Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų, Amerikos Lie
tuvių Kliubo, A. L. T. Sandara, 
Dukterų “Marijos,” L. Vyčių 
100 kp.

Pirmiausia p. St. Simonavičius 
paaiškino dėl kokio tikslo yra su
šaukta dr-jų viršininkai, nurody
damas dalykus kas link politikos. 
Potam pasiūlijo išrinkti tvarkos 
vedėjus. Išrinkti šie:

V. Rusilas pirm., A. J. Lukšis 
rašt., A. Stakna ižd. Tai yra 
laikinė valdyba, iš priežasties, kad 
ne nuo visų dr-jų buvo įgalioti 
atstovai šiam darbui.

Prieita prie tokių nutarimų:
1) Šis susirinkimas užvardinta 

“Amsterdamo Lietuvių Politiškas 
Komitetas.”

2) Į šį Komitetą įgaliota kiek
viena dr-ja per du savo atstovų.

3) Šiam Komitetui pavesta po
litiškas darbas, ne paskyrų Tary
bų bet Egzekiutyvio Komiteto ar
ba paskirto nuo Lietuvių vildžios.

4) Nutarta turėti demonstran- 
eijas su protestų tokioj formoj:

Visos Amsterdamo dr-tės turi 
dalyvauti parodoj. Taip-gi už- 
kviest iš apielinkių miestuku vi
sus Lietuvius, kad prisidėtu prie 
demonstrancijos. Nutarta nie
ko ne puošti, tik turėti parašytus 
šauksmus ir beną. - Susirinkti 
pobažnytinėn svetainėn ir pamar- 
šavus po gatves susirinkti į pas-

Linksma yra mums, pranešti visuomenei, kad LIE

TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI 

puikiai sekasi varyti darbas liuosavimo Lietuvos ekono
miškai.

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEND

ROVĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramonė api
manti šakas: — lmporto-Exporto, Konstrukcijos ir In
dustrijos.

1) Importo ir Exporto šaka netiktai įsteigta, sutvar
kyta, bet jau ir veikia iš Ne w York’o. Įvairūs tavorai ir 
maistas gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos 
gyventojų. Šis exporto skyrius patarnauja ir Amerikos 
'lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsakymus ir per
si ųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius, maistą) savieni
šiems Lietuvoj. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams 
priimdamas ir perveždamas tą ką jie turės išsiuntimui, 
dėl apmainymo prekių ar išpardavimo, svetur. Šį sky
rių veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami susižinoti ir 
reikalaudami informacijų šios šakos veikime adresuoki
te:— Lithuanian American Trading C o. Export Dept. 6 
W. 48-th St., New York, N. Y.

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsi
leidęs į veikimą. Delei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir 
prirengimo jų išpildymui užimtų kontraktų statymo na
mų, dirbtuvių, bažnyčių etc. Lietuvoj; savo veikimą, 
tuolaikiniai, praktikuoja čia Amerikoj. Liet. Am. Pra
mones Bendrovė, prijungus Lietuvių Statymo Bendrovę, 
apipirko plotus žemės už. $100.000.00 mieste Akron, Ohio., 
vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis plečia
mas Amerikoj. Ten statoma, po kontraktais, namai prie 
kurių dirba vien Lietuviai ir tai L. A. Pram. Bendrovės 
šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, kontrak
tus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, tai ver
tė čia Bendrovės pastatytų namų sieks į $1,000.000) mili
joną dolerių. Peikia pažymėti kad Bendrovė yra pada
riusi kontraktą ir statys ten jau vietos lietuviams bažny
čią. Išpardavus tuos lotus ir namus Bendrovė padarys 
nemažiau $100,000.00 gryno pelno. To skyriaus vedėjas 
yra p. S. Radavičius. Norėdami gauti toj šakoj informa
cijų adresuokite:— Lithuanian American Trading C o. 
Construction Dept. 130 Wooster Avė., Akron, Oliio.

3) Industrijos arba išdirbystės skyrius taip-gi jau į- 
steigtas ir jau Bendrovė yra prisiruošus statyti dirbtu
ves išdirbimui linų ir vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia 
medžiaga, tai yra tik nukirptų vilnų, iki puikiausių ge
lumbių; nuo nurautų linų, iki puikiausio audeklo (perke
lio) gatavų siuvimui. Kadangi medžiaga, tai išdirbystei, 
bus gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, imant 
iš praktiškos pusės, negalima kitur tik Lietuvoj. Todėl, 
kaip tik bus galima, Bendrovė tuoj pradės ten savo vei
kimą, nes jau pienai gatavi ir viskas priruošta: specialis
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams 
ir informacijoms toj šakoj:— Lithuanian American Tra
ding Co. Industry Dept. 806 TU. 11-tli St., Chester, Pa.

Iš šito kas viršuj pranešta Tamsta galite matyti, kad 
darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, 
užtai ir eina pasekmingai. Apart to Bendrovė yra įstei
gus keletą mažesnių biznių kaipo: agentūrą laivokarčių, 
pinigų siuntimo, susinešimo biurą su Lietuva etc. Rei
kia žinoti kad ir pelnas už įdėtus pnigus į šėrus daromas 
jau gana didelis. Ateinančiam L. A. P. Bendrovės Direk
torių susirinkime, bus tariama apie išmokėjimą dividen
dų. O dividendai tikimasi bus dideli, kurie gaus, turės 
kuo pasidžiaugti.

Bet-gi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės užimti darbai v- 
ra milžiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš, neapsakomai, didelių naudą 
Lietuvai ir gerą pelną turės, pats lietuviai, šėrininkai.

Todėl, kad tą greičiaus atsiekus, reikia būtinai, tuo
jaus, sukelti nors vieną milijoną dolerių kapitalo išper- 
kant visas Bendrovės seras.

Jeigu Tamsta neesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šėrų, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu jau 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek tiktai gali nes 
turi gerą progą išlaiinėti ir išlaimėsi.

Atmink kad prisidėdamas su savo doleriais, paim
damas šėrų šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietuvą 
iš ekonomiškos vergijos, (2) darai prakilnų ir garbingą 
darbą ir (3) užtikrini pelną pats sau daug didesnį neg 
tie pihigai būtų bankose sudėti iš kurių svetimtaučiai nau
dojasi. •

Liet. Amer. Pramonės Bendrovės Šerai parsiduoda po > 
$10.00 vienas. Šėrų galima pirkti kiek norima. Rašyki^ 
te klausdami informacijų ir siųskite pinigus už šėrus 
Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:—

kirta vietą į ‘ ‘ Opera House ’ ’ didž- 
ausia miesto svetainę. Ten tu
rėt tinkamus kalbėtojus Ameriko
niškai ir lietuviškai, ten paga- 
mint tinkamas rezoliucijas Kong- 
resmanams Senatoriui ir prez. 
AVilsonui.

Taip-gi ir ukrainiečiai prie to 
prisideda toj demonsrancijoj da
lyvauti.

5) Toliaus išrinkta šios komisi
jos: Sužinot su kalbėtojais, gaut 
leidimą nuo miesto, rezoliucijų ir 
t. t. Stasys Simonavičius, Jur
gis Gaška, ir Simonas Ambrasas.

Finansų komisija, J. Tamošaus
kas, Kazys Valikonis, Pranas 
Šlaveikis. Nutarta vaikščioti po 
stubas su kolekta.

Papuošimo komisija,
Gaška, R. Juozapaitis, A. J. Luk
šis. Papuošimo komisijai paves
ta sustatyti visa paroda. Benus 
gedorius ir tam tinkamus “Signs’ 
Komisija pakvietimo Lietuvių 
kareivių tarnavusių Amerikos ar
mijoj ir automobilių A. Stakna, 
V. Kazilas ir B. Sabunskas.

Presos komisija S. Simanavi
čius P. J. Salas ir A. J. Lukšis.

Svetainė paimta ant 27 rugsėjo. 
Šios dr-jos yra pasižadėję paro

doj dalyvauti: Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubas, Amerikos 
Lietuvių Kliubas, Lietuvos Vy
čių 100 kuopa, Tautos Fondo 65 
kp. Ateinančioj nedėlioj bus 
kitų dr-jų susirinkimai.

Šis politiškas Komitestas bus 
paliktas ir ant toliaus varyti Lie
tuvių politiškus darbus.

, “Amsterdamo Lietuvių Politiš
ko K-to Presos Komisija:

A. J. Lukšis 
S. Simanavičius

10 Swan St., 
Amsterdam, N. Y.

Jonas

LINDEN, N. J.
Kodėl toks apsileidimas.

L. D. S. kuopos sekretorius 
rašo, kad mažai narių teatsi- 
lanko ant kuopos susirinkimo. 
Tai yra nemalonus apsireiškimas. 
Raštininkas atvyksta ant mitingų 
net iš kito miestelio, o vietiniai 
nesusirenka. Dabar bus susirin
kimas ketvergo vakare 25 rugsėjo 
pas p. J. Liudvinaitj.

Atsilankykite būtinai visi, nes 
yra daug svarbių reikalų.

•J

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.,
112 NORTH GREENE ST., BALTIMORE, MD.

I . (Apgarsinimas)
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DARBININKAS

PREKYBA IR PRAMONĖ LIETUVOJE.

■£.

PARTOLA

Buvo Įvairus žaislai, ku-

Paskui AVorcesteriečiai

Naris.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

MUZIKOS MOKYKLA.

SO. BOSTON, MASS.

KIEKVIENAS KURIS RENGIA BAKSĄ SIUNTIMUI Į LIETUVĄ PAŽĮSTA

MIEMS IR GIMINĖMS, PRIVALO SKAITYTI SEKANČIUS NURODYMUS:

KAIP SUTAISYTI SIUNTIMUI BAKSUS.
SIUNČIA PINIGUS į LIETUVĄ1.

2.

3.
Daugiau tokiu

4.

Rengėjai.

.54-

10.

AL. POŽELLO CO.11.

NEW YORK, N. Y.

IR TURI DIDESNĘ VERTĘ UŽ NAUJAS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
t

=
K'-de

dalyvavo tame 
chorams viešai

vedamas jauno gabaus vargonininko p. R. Juškos. 
pašventinimo naujų vargonų rugsėjo 28 d. 5 vai. po

Po dainų pra- 
kurie traukėsi į, 10

Kupstui, Cleveland, Ohio. Tam
stos raštelio negalime sunaudoti. 
Jei tas ką rašai, yra teisybė, tai 
kreipkis į dvasiškąją vyriausyb . 
Laikraštyje nevieta su tuo reika
lu išeiti.

ypatos dalyvavusios 
buvo kun K. Ver- 

kun. K. Urbonavičius

su- 
L. 
vi-

D. L. K. Vytauto Beno ir Or- 
kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen
tų. Norintieji išmokti atsišauki
te. Kambarys :
339 Broadway, S. Boston, Mass.

KAD BŪT GRAŽIU.

Sr. Roko Parapijos Choras
Šis choras giedos laike 

pietų.
CONN. VALSTIJOS ATYDAI-
Kaipo P. Blaivininkų Conn. aps. 

kričio iždininkė pranešu, kad ap
leidžiu Bridgeport, Conn., o iždas 
tebėra mano rankose, gal iki šiol 
nebuvo visiems aiškų S. L. P. 
Blaivininkų iždo stovis. Antram 

suvažiavime Bridgeport,

WORGESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo dangybč gerą stubą Ir farmą, didelių Ir ma
žu, brangią ir pigią, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžią geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastj ir sveikatą. širdingai 
kviečią visus Worcesterlo lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

į gerb. kun. prof. P. Buččio pa
sakytą prakalbą tame pačiame 
koncerte apvertindama ir nurody
damas reikalingumą visiems lietu
viams katalikams darbininkams 
prigulėti prie L. D. S.

Nutarimai.

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ OoJ
Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 

pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra
šu:

1908 W. DIVDMON ST
CHICAGO, ILL.

Jus Susiedas, Niagara Falls, 
N. Y. Tamsta nepasirašei tikros 
pavardės, o dalykas aprašoma ne- 
persvarbiausias. Dėl to ir netal
pinome apie tai, kad žinutė 107 
num. “Darbininko” esanti netei
singai atitaisyta, o kad teisingai 
buvę num. 100.

Šiame susirinkime nutarta 
rengti prakalbas išaiškinimui 
I). S. idėjos ir supažindinimui 
suomenės su krikščionių demokra
tų programų ir abelnai darbinin
kų reikalai.

Toliau nutarta surengti“ Darbi- 
ninku Savaitę” pagal seimo nu
tarimą lapkričio mėnesyje š. m. 
Su obalsiu prirašyti prie kuopos 
ne mažiau kaip šimtas naujų 
narių.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING C0M

$7.20. Trečiame apskr. 
New Haven, Conn. 

nuo J. J.
Vartok tą mostl, ji padarys veirb 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Prs 
šalina šlakus Ir spuogus nuo veido. Pe 
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžv 
tSs 75c. Ir $1.00. Pinigus galima šią* 
popierinj dolerj arba stampomls.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Bos 772, Waterbury, Ct

Tel. S. B. 1404-W. S. Boston, Mass

6 WEST 48-TH STREET,
REKOMENDUOJAM, KAD DĖTI DRABUŽIUS IR ČEVERYKUS Į BAKSUS KU

RIUOS NORITE SIŲSTI. NEŠIOTOS DRAPANOS YRA REIKALINGOS LIETUVOJ

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

w F* >4’ x iK

--XF1 J -.v

...

MONTELLO, MASS.

Lietuvos Vyčių 1 kp. drauge su 
šv. Roko parapijos choru suren
gė išvažiavimą rūgs. 1 d. (Labor 
Dav) ant p. Žarkausko ūkės.

Žmonių buvo didys būrys ir vi
si buvo pilnai užganėdinti, mat 
Montellieeiai gerai prisirengė. 
Vedėjas buvo p. T. Kubilius 
Programas prasidėjo 12 vai. po 
pietų,
riuose atsižymėjo keletas Monte- 
lliečių. 
traukė virvę su Montelliečiais, iš 
ko buvo nemažai juokų. Buvo 
ir kitokių Įvairių žaislų bet lietus 
pertraukė viską ir programo dalis 
liko atidėta išpildyti kita syki 
kuris ir buvo išpildytas “Tautiš
kame Name.”

Antra dals programo prasidėjo 
7:30 vakare. Pirmiausia Wor- 
eesteriečių choras po vadovyste 
p. Vismonto sudainavo keletu dai
nelių kurios puikiai išėjo. Ant
ras dainavo Laivrence choras, ku
ris nors ir daug mažesnis už 
AVorcesterio, bet taip pat sudaina
vo puikiai. Trečias choras buvo 
So. Boston po vadovyste p. M. 
Karbausko, kuris tikrai sužavėjo 
publiką. p. J. Varaitis ir p. D. 
Antanavičius dainavo solo. A- 
bu buvo po kelis sykius iššaukti 
atkartoti dainas, 
sidėjo šokiai 
vai. vakare.

Žymesnės 
išvažiavime 
mauskas,
kun Limont, klier. J. Navickas, 
kler. P. Strakauskas ir kiti kuriu 
vardų nepamenu.

Dar pirmą syki Monteliečiai 
taip puikiai pasirodė. Buvo su
rengti svečiams stalai su įvairiais 
-skaniais užkandžiais. Stalus pri
rengė šios draugijos; Šv Roko 
par. choras 2 stalus, Šv. Kazimie
ro dr-ja, Moterį] Sąjunga ir Šv. 
Elzbietos ir N. P. P. Š.v. Moterį] 
dr-ja. Visos draugijos puikiai 
pasirodė prirengimui stalą už vi
siems kurie nemažai padėjo darbo 
surengimui viešai tarią aeią. 
Vienu žodžiu viskas išėjo gražiai 
ir pasekminga, 
vakari].

Visiems kurie 
išvažiavime ypač
tarią vardan visą širdingai ąčią. 
Taip-gi p. Žarkauskui kuris leido 
mums linksmintys veltui ant savo 
ūkės, tariame širdingai ačią.

Pelno nuo išvažiavimo liko ne
mažai.

CICERO, ILL.
Raportas delegatą iš L. D. S. 

Seimo.
Rugsėjo 8 d. 49 L. D. S. kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą, kur 
sugrįžę delegatai M. Mažeika ir 
J. Mockus iš L. D. S. seimo išda
vė raportus, iš kurią susirinkimas 
buvo labai užganėdintas. Susi
rinkimas pastebėjo, kad Worces- 
terio L. D. S. 7 kp. daug pastan
gą padėjo surengdama taip puiku 
koncertą priėmimui delegatą. Rei
kia pripažinti už garbę 7-tai kp. 
kad turi tokius atsidavusius na- 

- rius kaip p. A. Z. Visminas, kuris 
pašventė savo nepaprastus gabu
mus prie išpildymo viršminėto 
koncerto. Kuopos susirinkimas 
išreiškė padėką visiems prisidėju- 
siems prie surengimo ir išpildy
mo šio koncerto.

Kai apvertino L. D. S. Atstovai 
ypač atkreipė susirinkimo d&mą

5.
6.

GERAS VIDURIŲ VEIKI
MAS PATAISO ŽMO

GAUS NERVUS.
Suirimas žmogaus nervų 

pats savaimi nėra labai svar
bus, bet pavojus būna kuomet 
žmogus pameta apetitą, nega
li gerai miegoti, turi veido 
bliednumą ir galvos skaudėji
mą*

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti su 

'gerai jaučiančiu žmogum. Jis 
■ jums visados rekomenduoja 
Į garsius Partola saldainius,

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,
104 Market St., Brighton, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 
209 East Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

140 6-th St., So. Boston Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

130 Bowen 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.

katrie greitu laiku pataisys 
jus ir pagelbės, nes tie saldai
niai išvalo užkietėjusius vidu
rius, priduoda apetitų ir daro 
čvstą kraujų.

Dėžutė lėšuoja tiktai 1 dol., 
6 dėžutės už 5 dol.

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue,

New York, N. Y. Dept. L. 3.

(Apgrsinimas) (67)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — 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 Mizgirtienė. 

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

apskr.
Conn. priėmiau $6.20, priaugo $1 
išviso 
suvažiavime 
priėmiau nuo J. J. Mačiulaitis 
$15.00. Prisidėjo $1 išviso turtas ( 
pasidarė $23.20.

Gerbiamieji; S. L. P. Blaivinin
kų Conn. apskr. valdyba, malonė
site kreiptis ant žemiau paduoto 
antrašo, visokiais organizacijos 
reikalais. Velijanti viso labo 
pasilieku su pagarba S. L. P. B. 
Conn. valstijos.

Uršulė A. Matuzaitė
831 AVestminister Avė. 

Ditroit, Mich.

Puikiausias Automobilius su 
7-mis sėdynėmis PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimų.

MARTINAS VALIULIS

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietų.
L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI.
BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GE- ! 
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su di

džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per evpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St., 
SOUTH BOSTON, MASS. ' 
ei. S. Boston 21014 ir 210131

Parašyk į Lithuanian American Trading C o., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vienų visų kiek
vienam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti.
Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių kitokio didumo bakst], negalima siųsti be perkrovimo. Baksas turi bū
ti padarytas iš lentų Į4 arba % colio storumo.
Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklu — klejonka (panašiu į tų, kuris vartojamas sta
lų užtiesti). •
Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės ne
peržiūrėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta iš
siųsti į užrubežį.
Baksų pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytų ir neslankiotų.
Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.

7. Atvdžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso 
patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi ant t raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.
Už ekspresų arba už freitu vežimų pats apmokėk iki New Yorko.
Neužmiršk išpildyti visas tris (baltų, rausvų ir geltonų) siuntimo blankų ir visas tris iš
siųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimų į Lietuvų,' apsaugų, pristatymų 
Lietuvoje vietų ir p. Jei per apsirikimų prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus su
gražinta. Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilų, kad primokėtumei. Prašome teisingai 
apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvienų 
svarų pilnai pridėto bakso.
Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius-bondulus, bet juos turėsime perkrauti į 
baksus prieš siuntimų per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip 
ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvienų svarų iškaščiams.
Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading C o.

12. Adresuok laiškus ir siuntinius:

8.
9.

Žemiau paduodame laiškų mums rašytą Edvardo 
Heinrich’o, kuris yra vienas iš sekretorių prie Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ministerijos.

Kaunas, rugpiūčio 19 d. 1919 m. 
Gerbiamajam Ponui John J. Roman.

“Remiantis mūsų trumpu pasikalbėjimu turiu garbės 
aprašyti keliose eilutėse ekonomijos ir komercijos padė
jimų Lietuvoje.

“Pramonė ir prekyba, kaipo pamatai gyvenimo ša
lies ant kurių viskas atsiremia, nebegyvuoja.

“Prekystės ir pramonystės Lietuvoje kol kas visai 
nėra, ir pas mus dabar tik visa kas vedama būdu pirki
mo ir pardavimo arba teisingiaus bus, kad tą viską pa
vadinsime spekuliacija, kuri dabar visoje Europoje ve
dama. Iš po rankų prapuola mūsų krašto turtas ir me
džiaga. Pastaram laike labai išsiplatino konkurencija su 
kooperatyvais. Ji vedama yra žydais palaikomi] vokie- 
čiais-finansistais, nes noras vokiečių palikti čionai du
ris per kurias jie galės pervežti Rusijon ir pardavinėti 
gautus iš tos pačios Amerikos daiktus, iki jie tiek su
stiprės, kad vėl galės savo išdarbio daiktus gabenti Į ki
tas šalis.

“Šis viskas tik todėl galimas, kadangi Lietuvoje 
dar visai mažai privatinio narsumo. Iniciatyvos taipo
gi trūksta. Apart to padėjimas momento neleidžia taipo
gi plačiai viską varyti ir tokiu būdu smaugia neduodant 
išaugti ir sustiprėt niekam.

“Kiek aš iš pasikalbėjimo su Tamsta galėjau su
prasti, Tamsta šitą svarstė! jau. Už tai. kreipiant do- 
mę į viršminėtą manau, kad Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, kurios Tamsta Įgaliotinis esi, galės šitą maz
gą atmegsti ir suteikti Lietuvai reikalingą pagelbą.'bū- 
tent pradėti su Lietuva ir per Lietuvą prekybą varyti ir 
tuo pačiu būdu duoti Lietuvai darbą, padidinant jos tur
tą ir atnaujinant jos gyvenimą. Prie ivykinimo šio vis
ko aš visuomet galiu padėti darbuotis.

Su aukšta pagarba,
Ed. Heinrich’as.”

Iš to laiško aiškiai matyti, kad dirva Lietuvoje dėl 
Lietuvių Prekybos Bendrovės yra plati. Bendrovė turi 
valdžios pasitikėjimą, ką parodo įgaliojimas duotas Lie
tuvių Prekybos Bendrovei nuo Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos. Visi Lietuviai, kurie nori prisi
dėti prie Lietuvos atstatymo prekybos ir pramonės sie
nų, turi prisidėti prie Lietuvių Prekybos Bendrovės, lik
dami jos šėrininkais. Jie turėtų žinoti, kad jų pinigai 
bankose sudėti nestovi, bet dirba dėl Lietuvos gero ir dėl 
šėrininkų naudos. Mes nuo pat pirmos dienos suorgani
zavimo mokėjome 8 nuoš. savo šėrininkams ir tikimės, 
kad greitu laiku bus galima ir didesnius nuošimčius iš
mokėti. Šėrai parsiduoda po ’ penkis dolerius ($5.00) 
kiekvienas. Jų galima pirkti vienam žmogui nedaugiaus 

kaip tūkstantį.
Pasarga. Sekantis bertainis baigsis Spalio 1 d. Vi

si tie šėrininkai kurie bus pilnai išsimokėję už Šerus iki 
25 d. Rūgs, gaus dividendų už tą bertainį.

Užsisakydami šėrus ar klausdami platesnių infor
macijų adresuokite laiškus sekančiai:

LITHUNIAN SALES CORPORATION,
244 W. BR0ADWAY,

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

( Henry J. Schnitzer Statė Bank » 
141 Washington Street, New York, N, Y.
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7.VIETINĖS ŽINIOS.
8.

9.

10.

11. (27)

12.

13.
s

14

15

16.

Paješkau giminių ir pažystamų Lie
tuvoje. Aš paeinu iš Viršužiglio kai
mo Kampiškių parapijos, Kauno apsk. 
Meldžiu atsišaukti patiems arba kas 
žinote apie juos praneškite;

P. PETRAUSKAS
238 W. Broadicay, So. Boston, Mass.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

....„i. ....

r ■
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SUSIRINKIMAS.
L. D. S. 1 kp. mėnesinis 

susirinkimas bus 28 d. rūgs., 
1 vai. po pietų. Visi nariai 
turi būtinai atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių daly
kų aptarti. Taip-gi nepa
mirškite atsivesti naujų na
rių. Širdingai visus kviečia

NEBUS PRIIMTI.
Bostono policijos komisi- 

jonierius Curtis paskelbdi- 
no, jog nepriims atgal su
streikavusių policmonų. Ne
priims net jei jie atsimes 
nuo imi jos.

Dabar kandidatai į polic- 
monus renkama. Priimama, 
kaip skelbiama, po 100 die
noj. Praeis dar keletą mė
nesių iki bus sudaryta nau
ja pilna policijos jėga. Nau
juosius policmonus reikia 
dar išlavinti. Todėl karei
viai dar ilgai patruliuos 
Bostono gatves.

Kaikurių sumanymu į- 
steigta gynėjų visuomeniš
ko saugumo fondas. Su
rinktieji pinigai bus sunau
doti užlaikymui tvarkos 
Bostone — mokama bus sar
gybiniams algos iš to fondo. 
Pinigų jau suplaukė $80.0)0

VISUOMENIŠKAS SUSIRIN
KIMAS. ■

Ketverge, rugsėjo 25 d. pobaž- 
nytinėje salėje bus visuomeniškas 
susirinkimas reikale aukų, drabu
žių ir avalinių rinkimo Lietuvai.

Veiklesnieji asmenys kviečiami 
atsilankyti.

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 17 kp. turės susirinki

mą rugsėjo 28 d. nedėlioj 3 vai. 
po pietų. Bažnytinėj svetainei. 
Visi nariai teatsilanko. Bus ren
kami darbininkai dėl veikalo iš 
“Iš Meilės” spalio 5 d. Reikia 
apkalbėti visi dalykai prie kuriu 
turime kogeriausia prisiregti, 
idant galėtume visus atsilanku- 
sius patenkinti.

Pirm. Z. Gurkliute.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Lukšys Juozas
Boston, Mass.
Seikas Mikolas
Boston, Mass.

Bubleuskas Pov. 
Brighton, Mass. 
Jodelis Juozapas 
Sioux City, Iowa 
Sadelsky Kari.
Sioux City, Iowa 
Puškinas Jonas 
Chicago, 111. 
Kasakaitis J. Rev. 
Rochester, N. Y. 
Lukšys Cras.
So Milvaukee, UI. 
Šatas Mikolas 
Chicago, III.
Kubilius Antanas 
Minersville, Pa.
Petruškevičia Petras 
Chicago, UI.
Eseliuifas Bessie
Los Angeles California 
Patašius Jonas 
Brooklyn, N. Y.
Tumasas Antanas 
Worcester, Mass.
Seponas Anthony 
Scranton, Pa.
Miškinis Jonas 
Farmington, W. Va.
Paužas Juozas
North America’ 
Žvingila P.
Netvark, N. J.

(Bus daugiau)

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

mo.

KONCERTAS.
Rugsėjo 28 d. Šv. Petro bažny

tinėje svetainėje įvyks koncertas 
rengiamas bažnytinio choro. Be- 
abejonės seniai laukia Bostonie
čiai ir apielinkč lietuviai, kada 
sulauks tos dienos, kad galėtų ga
nėtinai pasiklausyti Šv. Petro 
bažnytinio choro gražių, malonių 
dainelių. Štai tą dieną jau ate 
jo. Choras, per visą vasarą be
praktikuodami, prirengė daug 
naujų ir gražių dainų, ypač mūsų 
gerbiamo kompozitoriaus p S. 
Šimkaus, kurios tapo išleistos pra
eita vasarą. Jose yra daug sun
kių dainų, kurias ne kiekvienas 
choras gali sudainuoti, bet mes 
turėdami gabu vargonininką p. 
M. Karbauską sudainuojam ir 
atsakančiai sudainuojam. Tad 
visi malonėkite atsilankyti, įžan
ga visai maža.

Dainius.

STREIKAS SUTRUKDĖ.
Pereitą subatą turėjo Įvykti 

Lietuvių salėje L. Vyčių 17 kp. 
šokiai. Bet šokių neįvyko. Taip 
atsitiko dėl policmonų streiko.

LAIŠKAI.
Žemiau telpa surašąs laiškų, at

vežtų iš Lietuvos. Atsišaukiant 
būtinai reikia paduoti laiško nu
merį. Tie kurie yra davę Jonui 
E. Karosui paješkojimus atsišau 
kiant nieko neprivalo atsiųsti. 
Tie, kurie nėra davę paješkojimų, 
tai privalo atsiųsti štampių už 
10c.

Adresuokite šitaip:
LITHUANIAN SALES CORP.

244 W. Broadway
So. Boston, Mass. 

Namurai A. ir J.
Baltimore, Md.

Radsinskv A.
Boston, Mass., 
Kasakevich Andr.
So. Boston, Mass. 

Mineikas Aleks. 
Chicago. III. 
Zaveišas Zigmas 
Worcester, Mass..

Navickas Motiejus 
So. Boston, Mass.

1.

2.

2.

4.

5.

6.

PAJEŠKOJIMAI.
Paješkau Prano ir Mateušo Gel- 

čiukų. Suvalkų gub. Pociūnų kai- 
Keturi metai atgal jie gy

veno Springfield, Mass. Turiu 
svarbi) reikalų, jei kas žinote 
ba patys atsišaukyte.

P. Karpavičius
12 Wilton St.

Hyde Park, Mass.(27)
♦

REIKALINGAS

ar-

iš So. Bostono, jaunas vyras 
nuo 16 iki 30 metu amžiaus, 
dirbti Agentūros offise. Va
landos gali būti įvairios: ga
lima dirbti visų laikų arba 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 
Darbas lengvas ir švarus ir 
yra gera proga išmokti biz
nio. Todėl rašykite laiškų 
kuogreičiausiai su atsaky
mais ant sekančių klausy
mų:—Kiek senumo? Kuom 
užsiimi ? Dirbi ar ne ? Už 
kokia algų pradėtum dirbti 
ir kokiomis valandomis? 
Gali atsikreipti bile kas ku
ris tik norėtų dirbti ir mo- 
kinties angliškos kalbos ir 
biznio. Adresuokite P. O. 
Box 12, So. Boston, Mass.

Bay View stogų dengimo ir Metalų 
Coi. Dengia stogus, pagal naujausios 
mados, Smalų, žvyrių, skalais ir meta
lų'pieštais. _

Taiso krosnius fr pečius pigiai.
20 OI.IVER PL. BOSTON, MASS. 

Teleįon: Beach 6256 W
So. Boston 1809 W

LIBERTY BONDSUS
priima už pilnus $50 dolerių

L. A. B-vės atstovas
P. Bartkevičia

877 Cambridge St.,
E. Cambridge, Mass.

REIKALINGAS jaunas vy
ras kaipo prižiūrėtojas gydy
tojaus ofiso, kuris sukalba len
kiškai, lietuviškai ar rusiškai 
ir angliškai. Atsišaukite: 

Dr. Moroney,
673 Wash St., Boston, Mass.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

Gera proga Worcesterio lie
tuviams apsivalyti, išsimau
dyti. Mes kerpame plaukus su 
elektrikos mašinomis gražiai ir 
greitai. Plaukus kerpame už 
25c., subatomis už 35c. Barz
dų skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St., AVorcester, Mass.

(10-7)

Paješkau savo giminių ir pažįs
tamų ypač savųjų Lietuvoje. Aš 
esmu Šaukėnų parapijos, Šukiskių 
kaimo. Ješkau savo tėvo juza- 
po ir brolio Julijono Einingių. 
atsišaukite;

J. Einingis
374 2 nd St.,
So. Boston, Mass.

Paješkau Kazimiero, Dominiko ir 
Morkaus česnuliavičių Dzekčionių kai
mo. Juozo ir Kastanto Kukių Ginu- 
nią kaimo. Adomo Macelis .'Urkiunų 
kaimo. Jeigu kas žinote malonėsite 
pranešti;

A. B., M. B.
76 Lamartine St. Worcester, Mass.

—4. .e. .e. .b. .o. ,.6. —o. .e.
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TĖMYKITE VISI!
Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 

kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo Įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo Šerus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šerus 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 siųs 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 “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkij bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris nešti) gerų, pelną, šė
rininkams o podraug ir naudų, visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

Norintieji pirkti Šerus ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš- 
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadvav arba pas mūsų Finansų sekretorių 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
way, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsų raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.
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KONCERTAS!'
RUGSĖJO-SEPTEMBER 28 D. 1919

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Šv. Petro Bažnytinis Choras stato puild.au- 

sį koncertą. Bus išpildyta daug naujų? dainų, 
kurių So. Bostoniečiai dar neturėjo progos iš
girsti. Apart choro dainuos solistai, duetai, 
kvartetai akompanuojant vedėjui p. M. Kar
bauskui.

PIRMI DIDŽIAUSI

ŠOKIAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp. 

----------- Bus-----------

SPALIO-OGTOBER18 DIENĄ, 1919 METUOSE
LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus. Grieš puikiausia orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

■■ •' i- --y.

Draugijos Temykit!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kukardos, šarpos, 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 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

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

i - ■

__* 1

Komitetas.

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau uz 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietęs.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

S09W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tel 602 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Teleįon: So. Boston 253-Jf.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

TEL. BACK BAY 42OC

■

DR. F. MATULAITIS
Ofiso a lynos Jvdc visokias Bitas
1-8 P. M. 6-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Bestos, Mass.

Valandoa 
nao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakar*.

(dakS- 
centus

LIETUVIS DANTISTAS Įi
♦ 
t

So. Boston, Mass. ♦
♦ 
♦
♦ 
)»

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripii-j 
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Nedaliomis
nuo 10 vai. ry ta
Ik! 4 vai. vak ar®

JatuTs

Jatul’s

Jatul’s

[Ui

Dr. J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
9-11 rvtc TELEFONAS nn/jn
1-3 FO P1CTV Market "“OO

B-8 VAKARE

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
examino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, 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 spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 

Ofi»o Valandas;
Nu® 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
NedeKemi. iki 4 eo piita. «

i

DR. J. JONIKAMS
į Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston.

| Valandos"': Nuo 9 iki 11 ryto
nuo 7 iki 9 vakare.

DR. M. V. CASPER
(Dr. M. V. Kasparavičius)

• 425 Broadicay,
Tel. So. Boston, 27 

! Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. j

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

Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus įdėkite už du 
štempų, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,
CO

Berea, Ohio

Apsaugojimui savo sveikatos vartokit: 
Anodia .........................................................$1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo; 
Capsulax.........................................................50c.

Nuo užkietėjimo vidurių.
Capudaehe Capsules ....................................50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s Cough Remedy .............................................$1.00
..Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters...........................  .$2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka ........................................................ 50c.

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas' 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

•••e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsl 
nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstu, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ie&kojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras valstį, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkštą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iSsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas išnyko po užm 
mui visą ligą. Bėglu 3 mėnesią Išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 

. Blterla, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok) skirtumą kaip ta 
dienos ir nakties. Daba; jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI.   
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VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
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 periifl- | 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 lyto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

J
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Tel. So. Booton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvissiai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway. So. Boston.

Bell Phone Dickinaan 3995 M

Ek

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafum sulaiką pltuku slinki

mą, praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos salvos, aušina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafuga p adarrs kad Jus3 plau
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pul
ta suvis dykai iibandymui sampala.

Prisiuskite M e. atanpomia persiun 
timo lėžu, gausi ižbandymai dežiute 
Dermafnros ir broiiura.

ARSIU SPECIALTIES CO-
BOX 87. PHILAOKLPHIA. M.
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