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Kaune prie rotušės.Lietuvos kariuomenės pri
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Anglijos valdžia paskelbė, 
jog iš šiaurinės Rusijos jau vi
sa Anglijos kariuomenė at-
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>»

M

Paryžiun atvyko penki »Vo- 
kietijos delegatai, kurie tarsis 
apie sugrąžinimą pavogtą ma
šiną šiaurinėj Francijoj.

DIDELIS SUSIRĖMIMAS 
SU VOKIEČIAI.

siau žmogus kvėpuoji 
Nespėjai apsigerėti 

niais įspūdžiais,

Ją Vieton Steigia 
Teatrus.

UŽ MENESIO PAIMS 
MASKVĄ.

IŠ PLONO DARBININKŲ 
STREIKO.

PERMAINOS LIETUVOS 
KABINETE.

Vokiečiai Muša Lietu
vius.

Lietuviai Sveikina Angliją 
Už Lietuvos Pripažini

mą.

Alijantą Taikos konferenci
ja paskelbė, jog Rumunijos 
kariuomenė turės pasitraukti 
iš Budapešto, Vengrijos sosti
nės, spalio 19 d.

Lenkai Griauna Lietuvos 
Mokyklas.

kė paskaitą apie Lietuvą.
J. J. Bielskis, 

Inform. Biuro Vedėjas.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog Rusijos bolševiką valdžia 
paskelbus dekretą, kuriuo įsa
ko visiems vyrams lavintis ka
riniame muštre.
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Egnekutyvis Komitetas šian
diena gavo sekančią kablegra- 
mą nuo Lietuvos Taikos Dele
gacijos Paryžiuje: Anglijos 
pripažinimas Lietuvos nepri
klausomybės neapsakomai su
judino visą Lietuvą. Rugsėjo 
26 d. Kaune atsibuvo didžiau
sia demonstracija kokią Kau
no miestas kuomet nors yra 
turėjęs. Miesto ir apielinkią 
gyventojai maršuodami gatvė
mis susirinko ties Lietuvos 
Respublikos Prezidento na
mais; minia pasveikinusi pre
zidentą nuėjo ties Anglijos 
Misija ir su galingu “Lai gy
vuoja Didžioji Britanija!” pa
sveikino Anglijos Atstovybę. 
Atsiliepdamas į demonstrantą 
sveikinimus, Anglijos Misijos 
viršininkas, pulkininkas 
Ward, užreiškė kad Anglija 
pagelbės atstatyti Lietuvos 
pramonę, industriją, ir padės 
išrišti finansinį klausimą. 
Taip-gi užreiškė, kad Anglija 
žiūrės kad Lietuva gautą nž- 
gaaOdinaztį rabešių nuo Len
ki jog.

Minia išgirdus pulkininko 
VTuad kalbą griausmingai su
suku: “Mes reikalaujamu ViL 
niaaa! Šalin paliokai! Šalin 
vošcb&čiai! Šalia kolšakinin- 
kaf< Duokite mums ginklą! 
Vaflio Didžioji Britaaija!” Ki
ta demonstrauija įvyko tiau 
Anglijos Militare Misija. Šios 
Miajos viršininkas, pulkinin
kas Bobinson, prakalbėdamas 
pažadėjo suteikti ginklą ir *- 
munieijos vien apsigynimo tik
slui. Susirinkusi minia sušu
ko: “Mes nenorim kas yra
svetima, bet kol gyvi būsim 
save neišsižadėsim. Ginklą, 
munts ginklą!” Panašūs susi
rinkimai ir domonstrMijos la
bai daug pagelbėjo vidujinei 
paskolai.

Kuone visose lenką neimto
se 'teritorijose gyventojai ne
rimauja ir sukyla prieš lenkas, 
ypaš kas atsitikę Seinuose ir 
Suvalkuose. Lenkai rengiasi 
apleisti šias teritorijas, gabe
na javus ir kitokius produk
tus Lenkijon.

Rugsėjo 29 d. vokiečiai už
puoli lietuvią gimnaziją Šiau
liuose, užmušdami ir uužeiu- 
danei daug mokytoją ir moki
nių. Vokiečiai kolčakininkai 
taiy-gi užpuolė vietinį lietuvią 
garnizoną, būdami toj© vieto
je didesniame skaitliuje jiems 
pasisekė lietuvius nuginkluo
ti.

Bevažiuojant Šliupui iš Ry
gos į Kauną vokiečiai jį areš
tavo, bet vėliaus vėl paleido.

Delei ekonominią aplinky
be ą ir nuosekmumo delei skai
tlius ministeriją likos suma
žintas iki šešių ar septynią, to
dėl reikia tikėtis kabineto per
mainą.

Generolas Žukauskas įteikė 
savo rezignaciją ir Preziden
tas jo rezignaciją priėmė. Ge
nerolas Stybosevičius liko nu
skirtas vyriausiu karvedžiu 
Lietuvos armijos, bet toje pat 
dienoje, kuomet liko nuskir
tas vyriausiu vadu, jisai pa
simirė nuo širdies ligos.

Lapallice Presos Asocijaci- 
ja, netoli nuo Bordeau* suren
gė nepaprastai iškilmingą pri
ėmimą Lietuvos representan- 
tams ; tuo laiku p. Milošas lai- ri

Egzekutyvis Komitetas šian
diena gavo iš Paryžiaus kab- 
legramą, kurioje praneša iš 
Lietuvos Taikos Delegacijos 
kad Šleževičiaus kabinetas re
zignavo. Prezidentas Smeto
na pakvietė Galvanauską su
daryti naują kabinetą. Orga
nizacija dar neužbaigta; tiek 
šiuo tarpu galima pasakyti, 
kad sekanti kandidatai yra į- 
vardyti: E. Galvanauskas mi- 
nisterią pirmininkas ir Finan- 
są ministeris. Valdemaras už- 
rubežinią reikalą ministeris 
Seilinskis vidaus reikalą mi
nisteris, Zadeika apsaugos 
ministeris.

Galvanauskas yra modere- 
tyvis sočijalistas, trisdešimts 
septynią metą amžiaus, jisai 
yra kasyklą ir elektro inžinie
rius, pasižymėjęs didžiamje- 
n» Vilniaas seime. Jisai gy
veno Paryžiuje septynias me
tus. Tva didelis Alijantų šali
ninkas; žinomas rašytojo© •- 
konomijos srityje. Pastaruoju 
laiku buvo nariu Lietuvos De
legacijos Taikos KoafuMMt-

Vokiečiui ušpaoię auti Šiau
lių gjmueaijos, rugsėjo 30 d., 
sužeidė trisdešimta mokinių, 
direktorių ir jo sekretorių.

Lenkai uždarė lietuvių mer
gaičių ^mnaaiją Vilniuje. 
Švenčionių gimnaziją ir-gi už
darė, o namus paverto į kru
tamą ją paveikslą teatrą. Sei
nų apskrityje lenkai suarešta
vo virš penkių šimtų lietuvių. 
Jie areštuoja tuos viens, kurie 
ką nors pasako prieš uniją su 
lenkais. Lenkų agentai Lietu
voje susijungę su bolševikais 
mėgino streiką sukelti, bet 
darbininkai pamatė kame da
lykas ir nesidavė savęs apgau
ti. Suareštuota virš šimtą 
penkiasdešimts lenkų agitato
rių, pas kuriuos rasta kompro
mituojanti laiškai iv literatū
rų prieš Lietuvon valdžią.

Pirmutinis traukinis M ka
riuomenėn reikmenimis paeis* 
kė Kauną, rugsėjo penkiolik
toje dienoje, minimos reikme
nis pirktos nuo Amerikos Lik
vidacijos Komisijos Franeūni- 
joje ir laivais atgabentos Lie- 
pojun, o iš čia Kaunan. Ne
apsakomas džiaugsmas ir en- 
tuzijazmas gyventoją kuomet 
sužinojo jog reikmenys jau 
pasiekė Lietuvą.

Lietuvos valdžia tikisi ne
trukus atsiųsti Amerikon dip
lomatinę misiją. Kanaunin
kas Narjauskas, kuris yra nu
skirtas atstovu prie Vatikano, 
važiuodamas Ryman trumpam 
laikui apsistojo Paryžiuje. 
Taip-gi Paryžiun atvažiavo 
Dr. Šaulys, Lietuvos atstovas 
Šveicarijon.

Amerikos laiškai siunčiami 
per pačtą ateina Lietuvon kas 
dvi savaiti.

A. Steponaitis.

IŠ ŠVEICARIJOS LIETUVON IR ATGAL.
Kelionėje. Persiritau per 

Šveicarijos sieną rugpiučio 
pradžioj ir pasileidau Tėvynės 
linkon. Reino pakrantėse daug 
šilčiau ir jaukiau negu kad 
Lausannes ar Berno apielinkė- 
se. Nors tiesa sakant Vokieti
joj kaip visoj Europoj gerokai 
prilyta ir piūtė suvėlinta.

Gražiais javais papuošti Vo
kietijos laukai nieko nesakė a- 
pie karą. Jau net badaujantis 
Berlynas pradeda atsipeikėti 
ir vėžio žingsniu grįžti prie se
novės. Bet kuomet jis ją. pa
sieks?

Berlyne padaryta keletas 
prievartos vizitų (tai paso ir 
policijos dalykai) ir pasisteng
ta išsinešdinti.

Norvegijos silkės nesijaučia 
taip ankštai bose, kaip mes 
traukinyje. Laimė kad aš su 
savo draugu nupyškėjome į 
Charlottenburg’o stotį valanda 
prieš traukinio išėjimą: tai pa- 
riekėva dar kupė ir neprisiėjo 
per naktį kovoti.su. mikčium 
karidoriu j. Nuobodu labai ne
buvo Susėdom su traškiais 
Prūsokais tai taip ir plepėjom 
visą kelią. Kaustyti tai buvo 
Prūsokai; greičiausiai tai sa- 
vokietinti mūsą broliai seno
vės Prūsai iš Karaliaučiaus ir 
Įsrūčio apielinkės. Ne greit jie 
turbūt susipras tautiškai. Pan- 
germaniškumo pas juos ikvet- 
liaž. Jų kaip ir visų Vokiečių 
idealas: paduoti draugišką 
ranką Rusijai, jei reiks ir Ju- 
govijai ir iškrėsti pasauliui to
kį šposą, kad net didžiausi po
litikai sučiaudės. “Bet kaip 
mums bus?” užklausiau aš sa
vo širdyje. Atsakymas aiš
kus.

Savo svajone© jau jie ir re- 
alimoja: pusė mūsą traukinio 
pripildyta vokiečiais karei
viais, važiuojančiais į Mintau
ją “Rusams į pagelbą prieš 
Bolševikus. ’ ’ Žinom mes prieš 
kokius “Bolševikus.”

Nerimsta vokietys savo tė
vynėj: garsioji industrija su
griuvus; šeimynos išardytos, 
ateityj vien mokestys: taigi 
kiekvienas tik žiūri kur išsi
danginti. Moka “Rusai” (“ki
taip Kolčakininkai” arba“Ly- 
vininkai”) iš Mintaujos geros 
pinigus, tai dums tenai uždar
biauti.

Lietuvoje. Štai ir Virbalis. 
Sveika, laisvoji Lietuva! Pir
mu kart aš Tave matau taip 
laiminga! Tas, delko per am
žius kentėta ir darbuotasi, jau 
įvyko. Idealas atsiekta. Nau
ja gadynė prasideda. Sveika, 
sveika brangioji Tėvyne!

Jau Virbalyj skamba mūsą 
kalba, savi žmonės darbuoja- 

:si. Visai kitaip jautiesi. Nėr 
Į Rusą rėžimo. Vokiečių geleži
nė ranka jau atstumta. Lino-
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Tautieti ar ne sapnai pildosi?!
Kur buvęs kur nebuvęs atei

na neregys vedamas savo ma
žutės dukrelės ir nešinąs smui
ką. Kad užtrauks jis ant smui- 
kos, kad pritars jam dukrelė, 
tai atsigerėti negali. Ir ko jis 
neapdainavo: ir žilos senovės, 
kuomet kryžuočiai ėmė. Kauno 
pylį, sunkios vergijos dejavi
mą ir šio baisaus karo žiauru
mą ir mūsą brolužią narsumo 
ir seselią gražumo ir yriško, 
visko be galo ir krašto.

Kaip Nemunas, suspaustas 
ledą, pavaaaryj tvenkiąs, ky
la, auga, taip auga nūn minia 
paklausyti tą malonią paslap
tingą dainelių. Ir buvo ko pa- 
ktausyti*-

O Nemunas ramiai sau plau
kia. Oi kad jis prakalbėtų, 
kiek jis pasakytą!? ką jis iš
pranašautą? Bet dabar neša 
jis tolyn pranašystes, paslėpęs 
jas savo gelmėj.

Savaitė kaip akimirksnis 
praslinko Kauna, o aš vos spė
jau savo dalykus atlikti. Oi a 
viaitos pas Valdžios Atstovus; 
ten vienas kitas posėdis orga
nizacijose arba valdiškose sfe
rose: diskusijos,'sprendimai, 
nutarimai. Čia v® gaurei drau-

pirmuti- 
kąip tave 

traukinys nunešė per lygius 
Lietuvos dirvonus. Ras per 
derlius javą stebėtinas?! Po 
tiek metų karo, po tokiam nu- 
alinimui rekvizicijomis — o 
štai ten javai kaip siena, iš 
dūmo eina, kaip sako. Ir ten 
kur prieš porą metų vos viens 
kits gyvuliukas buvo; jau kai
menės priauga. Vietoj griuvė
sių stoja nauji gyvenimai. Ste
bėtina tu Lietuva! “Liurbiai” 
mes būtume, jeigu terpęs neap
gintume nuo priešų, kurie tie
sia savo užgrobiančias rankas. 

Štai jau ir Marijampolė ma
tos ant jaukių Šešupės krantą. 
Mieloji Šešupe, kaip aš Tavęs 
išsiilgau! Kiek atsiminimą ri
ša^ su Tavim.

Kaip pamačiau žygiuojan
čius per Marijampolę ir dai
nuškų traukiančius kariškius, 
tai net širdelė ko neapalpo iš 
džiaugsmo. Koks per kuklus 
ir malonūs ją aprėdaias. Kaip 
grašiai dainuška skamba.. -Ot ....... 
taip tave paima kas-žm kokia gą ar pažįstamą su karino ne-

simatei keletą metą — gi per 
tą keletą metą tiek pergyven
ta, kad ir atsikalbėti negali.

Antroji medalio puaū. Toks 
tai paviršutinis įspūdis Lietu
voj. Jis labai grašee ir malo
nus. Bet dirstelkim giliau. Jau 
senovės rymioaą pasakyta: 
“nieko tobulo pasaulyje.” 
Lietuviai dar šabe: t ‘ pradžia 
darbą gaišina.” O juk mus 
naujo gyvenimo pradžia: pra
džia valstybės kūrimo, pradžia 
kariuomenės organinavimo — 
žodžiu visur pradžia. Nežiū
rint į tai darbas eina.

Dar geriau eitą jeib ne prie
šai: kaip vidujiniai, taip ir 
išlaukiniai. Priešai vidujiniai 
yra tai bolševizmo diegai (tei
sybė reti) ir mūsą išgamos 
dvarponiai. Nėr turbūt dides
nės anomalijospa šaulyje, kaip 
mūsą dvarponiai: valgo Lie
tuvos duonelę, o pila pinigus 
Varšavai ir dabar dar nori 
mus visus Lenkams parduoti. 
Kas žin ar Tantalius užtekti
nai sugabus, kad parengti 
jiems tinkamą užmokėjimą. 
Bolševizmui pas mus maža dir
vos, tai apie jį ir kalbėti ne
verta.

, Iš išlaukinią priešą jau vie- 
__ t_____ _________ nas išguita iš Lietuvos. Mūši)

“Birutė” jau baigia Į karžygią ginklai jau atrėmė 
Iš plieną į Daugpilio tvirtovę. 

Garbė mūsą narsiai kariuome
nei, garbė sumaningiems Va
dams! ■

Antras išlaukinis pavojus 
tai mūsą amžini priešai ir di
deli “broliai” lenkai. Jie šian
dien lošia tos varlės rolę, kuri 
norėjo su jaučiu susilyginti. 
Aišku kad ją ir likimas toks

jiėga ir nuneša į narsaus Gedi
mino ir galingo Vytauto lai
kus, rodos prabočių jiega į- 
tikūnijo į mūsą skaisčiąją jau
nuomenę; jauti kaip praeitis 
ir dabartis jungias, tveria ga
lingą spėką ir taria pasauliui: 
gana vergijos! mes esam, mes 
gyvuojam ir nešam savo dalį 
drauge sa kitais pasaulio ušda- 
vinyn! Galinga jiega, rimtas 
balsas! Jo negirdėjo mūsą tė
vukai ir tėvuką tėvukai. Jį 
išgirdoma mes, kurie šiandien 
gyvename. Tai-gi supraskim 
jį! ir vaduokimės juo!

Kaune. Tautieti jei buvai 
Kaune tik prieš keletą metą, 
tai nūn nebepažįsi jo. Tai ne 
tas miestelis, kuris spietėsi ant 
gražaus Nemuno kranto. Įdo
mus ir malonus jis buvo visuo
met, bet dabar nebe tas: nū
nai jis yra mūsą sostapyliu, 
laikinu teisybė, bet sostapy
liu. lietuvi, linktelėk galvą 
tardamas jo vardą, nes su tuo 
r i šasi mūsą laisvė, mūsą lai
minga ateitis...

Stoviu kartą ties tiltu ve
dančiu iš Kauno į Aleksotą. 
Nemunėlis ramiai sau liūliuo
ja, kaž-ką bemąstydamas. Čia 
jau spiečiasi grupė laukiančią 
traukinėlio į Aukštąją Pane
munę, 
leisti svečius ant kranto. 
“Laisvės Alėjos” girdisi dai
ną atbalsiai: “Kur gimiau 
augau ar ne Lietuvoj,” “Šė
riau žirgelį,” “Išėjo tėvelis į 
girią” etc.: tai mūsą karužiai 
ulioja. Gi lakūnai tik narsto 
po orą nei peteliškės. Tas vis
kas — ir kareiviai ir lakstytu- 
vai ir laivai tai mūsą, lietuvią.

ORGANĄS AMERIKOS * 
LIE R- K. ŠV. .
JU DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

pat. O didelė bus ekspliozija! 
Nūn lenda Lenkai pas mus 

viešnagėn visai neprašyti. Mū
siškiai užtai jiems geras vai
šes rengia: jie renka iš visą
pakampią ginklus, organizuo
ja partizaniškus būrius, tad 
neužilgo parodys jiems kur ke
lias ir “polščia.” Ilgai atsi
rūgs jiems Seinai, Vilnius, 
Gardinas.
-Su Vokiečiais, kurie renka

si ties Šiauliais “kolčakinin- 
ką” arba “Lyvininką” vardu, 
būtą sunkiau, jeigu Entantė 
čia rankos nepridėtą. Teciau 
jie nemažiau rūpi Entantei ne
gu mums. Beta jog kaip susi
jungs Lietuviai, Latviai, Es
tai, Finai ir Ukrainai, tai bus 
ankšta ir “kolčakininkams,” 
“Lyvininkams” ir visiems ki
tiems elementams. Juk tokia 
sutartis tai neišvengiamas ir 
neapsakomos vertės dalykas ir 
gal svarbiausias prie išganymo 
kelias. Entantė pritaria, bet 
laukia faktą. Šiais laikais gi- 
liuoja darbas, o ne žodis. Pa
galios, kur darbas bus, ten ir 
žodžiai eis. Tai-gi darban.

Vėl Šveicarijoj.
tėvyne pasidžiaugti, tyru oru 
pakvėpuoti, juodos 
duonelės atsivalgyti, kaip pra
slinko mėnuo ir aš turėjau iš
keliauti. Ir vėl atsidūriau ant 
gražią Lemano krantą. Nuo 
aukštąją Šveicarijos kalną pa
žvelgiau aplink. Kas per eha- 
oaas vienr. Čia parblokšta tau
ta merdėja, aimanuoja. Ten 
kita kelias iš grabo, daro pir
mus nedrąsius žingsnius į gy
venimą. Ten vėl senoji bando 
grįžti į išmintas vėžins. Gi 
ant kiekvienos veido matos ba
do šmėkla, akys kraujais pas- 
riuvusios. Išgąstingai žiūri į 
rytoją. O rytojus neaiškus: 
senovės milžinas paglemžė vi
sus “punktus” (ne vien ketu- 
rioliką) ir žygiuoja per pasau
lį nešdamas išgąstį, vargą ir 
pražūtį. Dėlto tai taip drums
ta, liūdna ir baugu!

Kas išves pasaulį iš to cha
oso? Kuri saulelė užtekės ir 
nušluostys ašaras verkiančiai 
žmonijai? Ar Senasis Dievas 
ar koks naujas? Man rodos 
Tas, Kuris yra drauge ir Se
nasis ir Jaunasis. Tik klausi
mas ar jau atėjo laiks ar dar 
bandymo valandos nepasiekė 
rybų?..

Mano akis krypsta ten kur 
Nemunas banguoja, kur Šešu
pė miela plaukia. Ir čia gyve
nimas kuriasi. Cianaujas žie
das kraunasi. Bet kiek jis prie
šą turi. Kiek slibiną tykoja 
ant tos gyvasties! Kiek čia in- 
trygą, kiek tulžies, kiek ma
chinaciją įvairią?

Čia ant laisvos Šveicarijos 
lauką pasklido Jos laisvės o- 
balsis. Aidu jis atsimušė to
limam užjnryj. Persodyta jis 
patogaus laiko sulaukus Lietu
von. Plėtojos, augo, klestėjo. 
Jau rodos atėjo laikas nuskin
ti. Skiniką atsirado tiek ir 
tiek. Tik deja papūtė šiaurys, 
suūžė audros ir ėmė mūs idea
lo laivą daužyti. Caveant con- 
sules! Linkiu kloties!....

Lausąnne,
25 rugsėjo, 1919 m.

Kuomet alijantai griežtai 
pareikalavo, kad Vokietija at
šauktą savo kariuomenę iš Pa- 
baltiko, tai prdžioj buvo skel
ta, jog toji kariuomenė pradė
jus kraustytis. Bet vėliau pa
sirodė, kad toji kariuomenė 
pradėjo atvirą karę prieš Lat
vijos valdžią. Užpuolė Rygą ir 
daro didelius užpuolimus nuo 
spalio 8 d. Latviams atvyko 
talkon estonai.

Latvią užsienių reikalą mi
nisterija paskelbė, jog vokie
čių kariuomenė paskelbė, jog 
vokiečių kariuomenė bombar
duoja Rygą didelėmis anuoto
mis ir vartoja nuodingą gazą. 
Daug blėdies mieste pridaryta 
ir daug civilių žmonių užmuš
ta.

Alijantai paskelbė, jog Vo
kietijos laivams nevalia plau
kinė ti po Baltikos jurę. šeši 
Vokietijos laivai jau tapo su
imti.

Lietuvos Taikos Delegacija 
Paryžiuje skelbia, jog gen. von 
der Goltz, matydamas, kad 
jo kariuomenei neilgai tebus 
galima būti Lietuvoj, dabar 
leidžia kareiviams daryti ne- 
žmoniškhs plėšimus Lietuvoj. 
Maršalas Foch apie tuos vokie
čiai razbajus praneš Alijantų 
taikos konferencijai.

Gen. Denikin, veikiąs prieš 
bolševikus pietinėj Rusijoj 
smarkiai varosi pirmyn. Jis 
tikis ua mėnesio būti Maskvoj. 
Kuomet jo kariuomenė paims 
Tūlą, kurs guli už 120 mylią 
nuo Maskvos, tai bolševiką 
valdžia bėgsianti j Turkestaną.

BANDO SUTAIKINTI.

Mainierią ir savininką ats
tovai Philadelphijoj turėjo 
konferenciją, kuri be nieko pa
sibaigė. Todėl gręsia streiko 
pavojus nuo lapkričio 1 d. 
Darbo sekretorius Wilson pa
sišaukė mainierią ir mainą sa
vininkų atstovus į Washingto- 
ną ir tarsis apie išvengimą 
streiko.

Plieno kompanijos skelbia, 
jog Pittsburge plieno dirbtu
vėse vis daugiau streikininką 
grįžta darban. Bet organizuo
tieji darbininkai, išėjusieji 
streikan nemano pasiduoti.

N«w Yorke sustreikavusieji 
laivą liuoduotojai sugrįžo dar
ban.

Į GERB. KLEBONUS.
Šiuomi pranešame gerb. kle

bonams, kad mes turime paga
minę labai praktišką uždūši- 
nės lapelią ir konvertuką ir 
juos parduosime šiaip: 

lapei, ir konTert.
99

99

99

99

100
200
300
500

1000
Kiekvieną mums pavestą už

sakymą išpildysime greitai ir 
tinkamai.

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.
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Tegyvuoja 
kuopos na-

Norvegįjos valdžia paskelbė 
prisidėsianti prie Tautą Lygos.

tas su
veli aus

Tarp Francijos ir Pietinės 
Rusijos prasidėjo krasbs susi
nėsimai orlaiviais.

— J.
- P.

su 
ir

jausmą 
pagie-

jų tyčia į 
tik ėmiau

Breste ir Marselyje, Franci- 
joj, streikuoja uostų darbinin-

besivaržančioms 
Nekaltinkime 

Geriau eikime jai į

Michigan gat.
Lietuvos Sūnus.

Kantone, Chinijoj, 20 chinie- 
čių mirė pavalgę šunienos. Jie 
nežinojo, kad tas šuo buvo gy
vatės įkastas.

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

W0RCESTER, MASS.
“Darb.” No. 116 (596) kur bu

vo aprašyta: “Pamaldos už Lie
tuvą” įvyko klaida. SLRKA. vie
ton 5-ta kp. turi būt 41 kp. auka
vo $10.75. Nepaminėta Spaudos 
dr-jos kp. po globa šv. Povil $2.00, 
Marijos Vaikelių $9.00. Iškilmė
se dalyvavo Mot. Są-gos 5 kp., L. 
D. S. 7 kp. Pavienių ypatų pri
sidėjusių aukomis nemažiau $1.00 
bus perskaityti vardai per prakal
bas.

jAme ir lavinsimos idant prisi- minėtos dr-jos 28 d. rugsėjo. Bu- 
artinus vai andai, galėtume pri- vo gavę laišką nuo Tautos Fondo

MADISON, ILL.
Čia darbai eina vidutiniai. Vie

ni rašos prie unijų, o katrie turi 
unijas tai streikuoja, ale gau
na nuo kompanijų padidinimą mo
kesčių. Lietuvių yra apie 15 
šeimyną. Turi savo namus. Pa
vieniu vyrą kaip ąžuolą. Prade
da apsivesti. Laikraščią eina 
kokie septyni. Yra draugystė po 

apginti savo tėvų kraštą nuo Į vardu šv. Mikolo Arkaniolo, ge- 
pžpuolikų, tai ir mes sykiu sto- rai gyvuoja, buvo susirinkimas

vo gavę laišką nuo Tautos Fondo

“DARBININKAS" 
(The WoriBer>

The Lithuanian tri-weekly pą- 
per. Publishęd every Tueeday, 
Thursday, and Satąrday hy St 
Joeeph’s Ugjuąpian Asao-
aUtion of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly.................................$8.00
Boston and suburbs............4.00
Foraign countriee yearly ... .425

Praėjo vasaros karščiai 
visais savo išvažiavimais 
piknikais. Tad pasilinksmi
nus kiek, ar jau nebūtų laikas 
rimtai pagalvoti ką veiksime 
mdens ir žiemos ilgaisiais va-

TAUTOS FONDO REIKA- 
x LAIS. t

Tautos Fondas palei šio me
to seime priimtų taisyklių, li
kosi daug kuomi kitokiu ne
gu kad iki šiol buvo.

Tautos Fondas dabartinėje 
savo išvaizdoje yra tai šalti
nis šelpimui karės nukertėju
sios Lietuvos žmonių ir kartu 
su tuomi šaltinis iš kurio turi 
būti remiami visi Lietuvos 
krikščioniškos kultūros reika
lai.
> Kaipo toksai, Tautos Fon
das turi labai gražius idealus 
ir siekius, bet kaž-kodel visas 
ruduo apie Tautos Fondo vei
kimą taip kaip ir nesigirdi, ne
jaugi visi Tautos Fondo rėmė
jai saldžiu miegeliu užmigtų ir 
sapnuotų apie keptus karve
lius kurie patys be darbo į 
bumą lėktų ir kristų.

Ne, tas negali būti, čia yra 
kas nors kito. Greičiausia per
daug didelis pasitikėjimas sa
vo pajėgomis. Tautos Fondo 
veikėjai turėt mano sau: — 
mostelėsiu su ranka ir subyrės 
šimtinės į Taut. FondT iždą...

Gali kartais tas ir įvykti, 
bet greičiau kad ne. Dabar 
reikia organizuot didelį ofen- 
syvą, didelį aukų rinkimą dėl
to, kad dabar visi ir visoki 
fondai uoliai dirbdami renka 
aukas tik ką vienas Tautos 
Fondas tyli.

Dabar toki laikai, kad kas 
tik nori savo organizacijoje 
turėt pinigų, tas turi dirbt iš
sijuosęs, taip turi daryt ir “T. 
Fondas. ’ ’

Beje, kada-gi-“Tautos Fon
do” centras išduos skyriams 
“public accountaųtų” patik
rintas už praeitus metus ats
kaitas. Juk tą seimo nutarimą 
jau būtų laikas išpildyti ir tas 
daug prisidėtų prie pasekmin- 
gesnio T. Fondo darbo aukų 
rinkime, nors kartą išpildyki- 
me* seimo reikalavimus ir už
ganėdinkime savo narių ir rė
mėjų žingeidumą, juk jie ^enai 
to laukia.

PER AKIS MELUOJA.
“Vienybė Lietuvninkų per 

akis meluoja, kuomet sako, 
kad niekas nieko negali pasiųs
ti Į Lietuvą. Galima siųsti kiek 
tik ko nori, tik nevalia .siųs
ti kvietinių miltų. Bostonie
čiai daugumas siuntė per “Lie
tuvių Prekybos Bendrovę” ir 
jau nekurie gavo ir laiškus su 
atsakymais iš Lietuvos, kad 
jų daiktai priimti ir prašo dau
giaus prisiųsti, o kiti rašo, kad 
tam ir tam prisiuntė tas ir tas 
iš Amerikos, tą ir tą prisiųsk 
ir tu man. Gavo tokiuos laiš
kus F. Viraks, P. Firavičia, T^ 
Zaleckis, F. Zaleckis, tai vis 
bostoniečiai. Yra gavusių ir ki
tose kolionijose.
Mes tikrai žinome, kad “Liet. 

Prek. Bendrovė” tikrai pa
siuntė į Lietuvą daug maisto ir 
kitų dalykij ir kad tie daiktai 
tikrai yra Lietuvoje gauti ir 
pardavinėjami žmonėms, bet 
kas nori meluot, tai tas meluos 
ir gana — turbūt už melagys
tę mano parduot sąžinę.

F. V.

karais.
Iki šiol tie vakarai pralei

džiami ėjimui į savo pareng
tus koncertus, teatrus ir ba- 
liūs.

Tas visa labai gerai — jei 
nebūtų perdedama. Pašvęs- 
dami tam visą savo laiką ma
žai, arba ir visai negalvojam 
apie apšvietę, ir savęs lavini
mąsi.

Gi ingyti apšvietę, pasimo
kyti ko nors naudingo, taip 
yra lengva šioj šalyje, kad net 
įstabu, jog taip mažai mūsiš
kių tuomi tesinaudoja.

Vyrai, lietuviai, rodos ge
riau supranta reikalingumą 
savęs lavinimosi, ir didesniais 
būriais naudojasi šios šalies 
mokyklomis ir įvairiais vaka
riniais kursais.

Tai-gi šiame rašinyje noriu 
išimtinai kreipties į mūsų mo
teris ir mergaites, kurios yra 
labiau atsilikę nuo savo bro
lių.

Sesytės! Daugelis jūsų iš
gyvenote šioj šalyje nemažai 
metų, gi šiandien kai kurios 
laukiat tik atsidarant kelių 
tarp Amerikos ir Lietuvos, 
kad grįžus į tėvynę.

Kitos nemanot grįžti taip 
greitai, o gal ir visai nebegrį
šit, tačiaus kaip tame klausi
me nepasielgtumėte, ar pagal
vojote sesutės ką gero naudin
go ir prakilnaus ingijote šioj 
šalyje, kurį galėtumėt parsi
vežti į tėvynę, kad ten ir-gi su
naudoti ir pritaikinti prie sa
vo kasdieninio gyvenimo?

Ar išmokote čia Amerikoj 
bent ko, kuris padarytų ju
mis geresnėmis ir naudinges
nėmis Lietuvos pilietėmis?

Lietuvoj, šiandien atstaty
mo laikai. Ten reikia moterų, 
nemažiau, kaip vyrų, kurios 
ineštų naują gyvumą į jos gy
venimą.

Kiekvienas pagerinimas, to
bulesnis atlikimas, kad ir ma
žiausio darbelio, kaip namuo
se taip ir kitur prisidės prie 
abelno tautos gerbūvio.

Amerikoj, nereikia nei sa
kyti, kad be anglų kalbos ne
galima apsieiti. Gi norint iš
simokyti bile ko, būtinai rei
kia apsipažinti su šios šalies 
kalba.

Tame reikale daug patar
nauja miesto vakarinės mo
kyklos, tačiaus ir jos negali 
visų reikalų apimti, nei priei
ti prie visų žmonių.

Iš* statistikų pasirodo, jog 
vyrai ateiviai labiau lanko 
viešas vakarines miesto mo
kyklas negu moterys.

Randasi nemažai priežasčių, 
kurios paaiškina tą dalykų 
stovį, bet viena iš svarbiausių 
yra tai moterų drovumas eiti 
vakarais, kur yra didžiuma 
vyrų, dar-gi visokių tautų.

Šiandien jau rodos, kad ir 
ta kliūtis bus prašalinta.

Steigiama daugelvj vietų 
kursai moterims ne vien vaka
rais, bet ir popiet, kur vie
nos tautos moterys susirenka 
ir joms prigelbėti yra jų tau
tos mokytojos. Tokie kursai 
ir mokyklos yra užvardvti 
T arptautiško Instituto mo
kyklos.

Tokia tarptautiško instituto 
mokykla jau yra įsteigta ir 
lietuviams Montello, Mass. 
Anglų kalbos ir virimo kursai 
atsidarys tame mieste spalio 
9-tą Franktin Schod* kamba
riuose 7:30 vai. vakare.

Čia puiki proga Montellie- 
tėms veltui ingyti# sau labai 
reikalingų žinių.

Vėliaus plačiau apibriešiu 
Tarptautiško Instituto tikslus 
ir jo veikiml tarpe Montelie-' v*_cių.

atstovu, ar atstovais iš Preky
bos Bendrovės.

2) Ekonominė Komisija va
dovauja visam darbui, parū
pina išgarsinimus, tvarko in- 
plaukiančius pinigus ir tt. Pa-

Mūsų išeivija turės susko- 
linti Lietuvos valdžiai pinigų 
jos pirmiesiems vargams, ypa
tingai gi kariuomenei aprū
pinti. Tai aišku visiems.

Visos mūsų organizacijos ir ■ tį gi. darbę pardavinėjimo bo- 
įstaigos tun šiame darbe da- |nų paveda trims bendrovėms: 
lyvauti. Ir tai visiems aišku, t Prekybos, Pramonės ir Atsta- 

Bet kodėl šitas taip svarbus | tymo.
visiems reikalas nebuvo viešai Į ' 3) Kadangi Lietuvos val- 
svarstomas nei mūsų suvažia-1 džia taig pinigais turės pirk- 
vimuose, nei spaudoje. T~’“‘ 
jeigu mūsų visuomenė
sudėti niilijonus, tai ji lai ir 
apsvarsto tinkamiausius ke
lius ir būdus, kaip tą darbą 
atlikti, kad jisai turėtų pilną 
ir visišką pa:.; sekimą.

Aš tikiu, kad “Darbinin
kas,” kaipo visuomenės laik
raštis, duos vietą įvairiems 
šiame klausime balsams,*

Lai bus leista man pradėti.
Kiek aš žinau, didžiuma 

mūsų veikėjų laukė šiame rei
kale Lietuvos valdžios balso. 
Buvo manoma, kad josios at
siųstasis atstovas geriausiai 
galės paskolos reikalus tvar
kyti ir vesti.

Atstovo dar nėra. O tuo tar
pu 15 d. spalių jau pradedama 
pardavinėti paskolos bonai. 
Lietuvos valdžios balso dar 
neišgirdome, o viena iš mūsų 
bendrovių jau pradeda tos val
džios vardu prašyti iš ameri
kiečių pinigų.

Čia daug kas neaišku. Ko
dėl valdžia tam darbui inga- 
liojo tik vieną bendrovę, kada 
jų čia net kelios. Kodėl užuot 
kreipties į atskiras bendroves, 
kodėl nebuvo kreiptųsi į mūsų 
vienijančią įstaigą — į Egze- 
kutyvį Komitetą ir jo Ekono
minę Komisiją. Juk jeigu tas 
darbas yra visų bendras — tai 
jį reikia taip varyti, kad nie
kas nebūtų aplenkiamas, kad 
visi būtų patenkinti. Kada 
tūla grupė žmonių, tūla atski
ra bendrovė, ar įstaiga, atsto
vaujanti tik dalelę mūsų vi
suomenės — imasi ant savo pe- 
čių viso reikalo išvedimą — 
neišvengtinai turi kilti įvairių 
neužsiganėdinimų.

Skaitėme klaida, kada bū
relis Chicagos inteligentų, di
džiumos visuomenės neparem
ti — šaukė “visuotinąjį” sei
mą.

Skaitėme klaida, kada At
statymo Bendrovė išgavo .iš 
Lietuvos valdžios ingaliojimą 
išdavinėti pasportus.

Ar nepaskaitys visuomenė 
taip-pat nemaža klaida, kada 
viena iš mūsų jaunučių bend
rovių imas* viena atsakomybę 
už taip didelį ir svarbi) darbą. 
Ar išvež tą milijonini vežimą? 
O kas, jeigu tas darbas nepa
siseks. Jisai sunkiai pasisek
tų, jeigu tą darbą imtų griau
ti tik kitos srovės. Jų para
mos tikrai negalima laukti. 
Bet Prekybos Bendrovė nei 
visų katalikų nesuvienys, nes 
ne vieną tą Bendrovę mes turi
me. Vedėjai ir šalininkai ki
tos bendrovės tikrai ims sker
sakiuoti, kada josios kaimyn- 
ka ir dar-gi šiokia-tokia kon
kurentė imasi viena sau ir 
nuopelnus ir garbę ir gal... 
ateityje net ir šiokį-tokį iš to 
biznį? Mūsų valdžia Lietuvo
je, matyt, mažokai painfor
muota apie* mūsų santikius, 
kada ji reikalais pasportų ir 
paskolų duoda ingaliojimus 
atskiroms 
bendrovėms, 

valdžios, 
pagelbą. Čia nebe mažmožiai. 
Čia visos 
ma.

J^’ties įvairių reikmenų, kadan- 
turės gį jaį bus įšrokavimas tų reik

menų pirkties čia Amerikoje 
— tai prašyti Lietuvos val
džios, kad ji sąyo būsimus už
sakymus. išdalytų tarp bendro
vių proporcijonaliai jų išpar
duotiems bonams. Lai tat vi
sos mūsų bendrovės stoja į uo
lų darbą, į gražias lenktynes.

4) Nenorintieji pirkties bo- 
nų iš bendrovių — galėtų nu
sipirkti tiesiai iš Ekonominės 
Komisijos.

5) Mes negalime imti iš Lie
tuvos augštesnių nuošimčių, 
kaip iš Amerikos valdžios. 
Bet kadangi jau nustatyta 5į 
nuoš. — tad pardavinėjant bo
nus prašyti visų juos perkan
čių, kad pirmųjų metų procen
tų kuponus, arba bent pirmo
jo pusmečio kuponą, kad ati
duotų Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Tą galėtų kiekvie
nas padaryti bonus nusipirk- 
damas.

6) . Egzekutyvis Komitetas 
lai šaukia'tuojau suvažiavimą 
visų trijų bendrovių, bent po 
3 nuo kiekvienos ir lai tas su
važiavimas sutvarko ir nustato 
visą reikalą.

Savo pasakiau. Lai atsilie
pia ir kiti.

Tad nors man ir brangi Pre
kybos Bendrovė ir jos vardas, 
ir garbė, ir biznio pasisekimas, 
nors esu josios šėrininkas, te- 
čiau šiame reikale iš visų sa
vo pajėgų šaukiu: SUSTO
KIM, KOL DAR NE VĖLU. 
Brangi mums Prekybos Ben
drovė, bet dar brangesnė 
mums Lietuvos gyvybė ir lais
vė.

Aš paduodu štai kokį suma
nymą.

1) Lai Prekybos Bendrovė 
perveda savo ingaliojimą par
davinėti bonus — Egzekuty- 
vio Komiteto ekonominei Ko
misijai. Toji ekonominė Ko^

PASAKORIAUS TEISYBĖ.
Socijalistų “Naujienos” už 

nurodymą skirtumo tarp soci
jalistų įrankių vartojamų kle- 
sų kovoje ir krikščionių demo
kratų įrankių mane vadina pa- 
sakoriun^, ir sako, kad aš ty
čia sumaišęs bolševikus su so
či jalistais ir nurodęs, kad jie 
pasaulyje norį 
skriauda pakeisti.-

Tas neteisybė aš 
krūvą nemaišiau, 
dalyką kaipo “faktą,” kurs vi
siems buvo žinomas, kad L. 
S. Š. tarp bolševiko ir menše
viko skirtumo jokio iki šiol ne
buvo — jie visi buvo lygūs L. 
S. S. nariai — o kaip bus to
liau, tai gyvenimas parodys ir 
mes pamatysime.

Aš tik tiek “Naujienoms” 
galiu pasakyti, kad bolševiz
mas, menševizmas, komuniz
mas yra socijalizmo rūšys. Vi
so to raudonojo gaivalo bend
ras vardas yra socijalistai, o 
“menševikai,” “bolševikai,” 
“komunistai,” “socijal-demo- 
kratai,” “socijalistai liaudi
ninkai” ir kiti, yra tiktai soci
jalizmo pažiūrų ir pakraipų 
skyriai arba atskiros frakci
jos.

Kiekviena socijalistų frakci
ja daugiau ar mažiau auklėja 
darbininkų miniose 
keršto, atmonijimo, 
žos...

Kas auklėja kerštą, 
silauks anksčiaus ar 
kraujo praliejimo ir žmogžu
dysčių ar tai pavydale politiš
kų žudynių, ar tai terorizmo 
ar ko nors panašaus. Čia ne 
pro šalį būtų net ir patiems 
‘ ‘Naujienų ” “ soči jalistams ’ ’
pasižiūrėti į savo tarpą ir pa
siklausti savo sąžinės: kas bu
vo tėvu lietuviškųjų bolševikų 
ir komunistų, ir kas juos dva
sišku maistu penėjo, o tuomet 
atversti antrą pusę lapo ir gy
venimo knygoje ir LSS. istori
joje persitikrinti koki to auk
lėjimo vaisiai ir pasekmės — 
tuomet aš tikiu, kad pasako
riaus vardo nepriseis dalyt 
tiems, kurie pasako tikrą tei
sybę.

-J .'b A : ■ ...
gelbėti, įstojusios į eiles su jau
nikaičiais ir lavinas kareiviško 

i, ale irKtna £*»*
~ - • tai buvo p-le D. Gustaite ir p-le

O. Malokauskaitė ir dar Lietu
vos Sargų kuopelė rengia su
grįžusių kareivių pagerbimui 
vakarę, kuris bus 25 d. šio mė
nesio. Meldžiam tikietus įsi
gyti iš kalno .

Raudono Kryžiaus Draugi
ja veikia gerai, nes laike mė
nesinio susirinkimo sumetė 
$100.00. Matyt Lietuvos rei
kalus pradeda atjausti.

4 d. spalio buvo surengtas 
Liet. Vyčių 99 kp. vakaras, 
kuris visomis pusėmis nusise
kė. Artistai savo roles atliko 
gerai. Svečių buvo daug, tai 
ii smulkių liko.

Laisvamanių veikimo apara
tas sugedo ir patys negalėjo 
sutaisyti, tai pasikvietė į tai
kę p. Rimkų, kuris sakosi esąs 
baisiausis dainininkas pasau- 
lėj. Pažiūrėsim kokius cūdus 
parodys.

Lietuvos Vyčių kuopos na
riai daug pašvenčia laiko nau
dingiems tikslams, bet yra ir 
tokių keletas, kurie tankiai 
myli praleisti laikę prie kipšo 
abroziukų-kazyrių ir tokie da
ro gėdą visai kuopai, tai kuo
pa turėtų tokius narius per
spėti, o tiems kurie teikia vie
tą kaziminkams, pastatyti ul
timatumą kad daugiau kazy- 
riuoti savo kambariuose ne
leistų, o jeigu biznieriai neno
rės klausyti, tai nuo tokių rei
kėtų laikytis nuošaliai. Nes 
pavyzdin p. A. ne tik kad ka- 
zyruoti nedraudžia, bet dar ir 
kiaušinių priverda, nes bijo 
kad nenuslabtų.

Pas mus darbai eina gerai, 
bet butų negalima gauti, sun
ku gauti ir pavieniams bur- 
das.

18 d. spalio yra rengiamas S. 
L. R. K. A. 171 kp. ant 24-tos 
ir

mina. LDS. 13 kuopa suren
gė puikų teatrą po vardu 
“Grafas, kamiečio bernu.” 
Jau matyti jaunimas nesnau
džia, ale dirba išsijuosęs. Iš- 
tikro teatras buvo tai gyvas 
veikalas, ne juokais pasirodė 
ale tikrais artistais. Žmonėms 
juokų buvo ligi ausų. Mat 
kožnas savo užduotis atliko 
kopuikiausia. Per plakatus 
LDS. pasigarsino, kad bus sp. 
5 d. šv. Kazimiero para, moks- 
lainės svetainėje puikus teat
ras. Prisirinko pilna svetai
nė publikos ir visiems užteko 
juokų. Pirm. J. Pranckūnas 
LDS. 13 kp. perstatė to vaka
ro naudingumą ir trumpoj sa
vo prakalboj ragino kodau- 
giausiai rašytis į LDS. 13 kp. 
Ir pasirodė, kad pirmininko 
žodžiai nenuėjo niekais. Tą 
vakarą įsirašė į L. D. S. 13 kp. 
14 naujų narių. Mat galima 
suprasti, jog geri žodžiai at
neša gerus vaisius.

Taip-gi J. Ambrosas kalbė
jo. Jis išdėstė kelionę ir visą 
ką matė karės lauke. Mat J. 
Ambrosas nesenai sugrįžęs iš 
armijos. Ale visi laukė pasi
rodant artistų. Visiems buvo 
žingeidu pamatyti, kaip gra
fas liko kaimiečio bernu.

Lošėjai, kurie atliko savo už
duotis yra: Grafas
Grigaitis, Bajoras — V. Ser
bentas, Grafo tarnas — J. Va- 
lejukas, Tėvas — S. Albikas, 
Motina — M. Valičkaitė, Duk
tė — M. Baublkitė, Užveizda 
— J. Brožas, Bernas 
Rimgaila, Mataušas - 
Utkus, Andriuvienė — J. Brie- 
džiutė, Pranas — A Utkus, 
Ignas — J. Rimgaila. Prie to 
da pora ubagų, keliaudami į 
Šidlavą sustojo prie mūsų ar
tistų. Kad užtraukė giesmę, 
tai visi suprato, kad tokie ga
li daug pasipelnvt Šidlave. 
Ubagais buvo — J. Rimgaila 
ir jo žmona A. Grigaitis.

Visi lošėjai verti pagyrimo, 
ale X Rimgaila, tai tikras ak
torius. Jis draugiausia publi
ką juokino. Būtų geistina 
kad daugiaus tokių veikėjų į- 
stotų į LDS. 13 kuopą ir dar
bininkais liktų. Pelno nuo te
atro liko $73.25. 
lošėjai ir LDS. 13 
riai. ,

DETROIT, MICH.
Detroito katalikiška visuo

menė keliasi iš kieto miego. 
Neesant katalikiškų veikėjų, 
rodėsi, kad Detroito katalikiš
ka visuomenė žlugus ir atsi
kelti jau daugiau nebegalės. 
Sulaukus gerb. kun. F. Kemė
šio ir palengva pradėjus bu
dinti užsnūdelius iš neveiklu
mo ir nieko neveikianti mie
galiai pradeda akis krapšty
tis ir palengva žingsniuoja nu
rodytais keliais ir žiūrėkit kas 
į trumpą laiką atsitiko: Su
tverta LDS. kuopa žymiai pra
deda bujoti. L. V kuopa išju
dinta. Sutverta Skolinimo ir 
Statymo draugija, suorgani
zuota Namo Statymo Bendro
vė, sutverta automobilių tai
symo bendrovė, į kurią įeina 
visi gabiausi vietiniai mašinis
tai ir šiaip jau tame atvėjuje 
patyrusieji darbininkai.

Parapjios reikalai vedami 
tvarkiai, iš ko visi parapijonai 
džiaugiasi.

Atidryta vakariniai kursai, į 
kuriuos lankosi gražus būrelis 
jaunikaičių ir panelių. Moki
nasi panedėlio ir seredos vaka
rais.

Vakarinius kursus gali lan
kyti kas tik nori.' .

Sutverta Lietuvos Sargų dr- 
ja, kuri daro mankštinimo 
praktikas būrys jaunikaičių, 
Lietuvos sūnų. Taip-gi paste
bėtina ir Lietuvos dukrų, nes 
vieną ketvergę patėmijau atsi
lankiusias paneles, kurios pa
sakė, jeigu jūs rengiatės eiti ir

Bruselyje, Belgijos sostinėj, 
streikuoja strytkarių darbinin
kai.

centro apie aukas. Laišką visi 
klausė su atyda ir visi priėmė. 
Paskui atšaukė senuosius komite
tus ir pradėjo aukauti. Sudėję 
keletą dolerių, nutarė eiti po sta
bas aukas rinkti.
z Lietuvos sūnus.

CLEVELAND, OHIO
• Šv Juozape dr-ja buvo parengu
si pramogą. Grojo Lietuvių T. 
Benas: Teatras “Karė ir Dai-

Programą išpildė L. V. 25
kuopa. Dalyvavo lošime Broliai 
Kanovarskiai, p. Urbšaitis, p-lė 
Urbšaitė, V. Jonaitis, J. Ver- 
siackas ir kiti. Lošėjai nebuvo 
man žinomi. Reikia paminėti, 
kad teatras buvo puikiai atvai
dintas, lošėjai gabus, verti gero 
žodžio. Žinoma, kada tik J. 
Kanovarskis mokina veikalą, ka
da tik perstato, tai visuomet gra
žu matyti. Toliaus sekė dainos, 
kurias dainavo L. V. 25 kuopos 
choras vedamas V. Greičiaus. Rei
kia pažymėti, kad dainos gražios 
ir puikiai su dainavo. Aš sėdė
damas tėmijau į senesnius žmonės, 
kurie su nepaprastu džiaussmij 
grožėjosi L. V. 25 kp. choru. Ži- 
nma, linksmiausia tiems sene
liams ir senelėms, kurių sunužiai 
ir dukružės randasi tame gražiame 
jaunimo pulke. Kitų gi senelių 
vaikeliai ištautėję, lietuvių kalbos 
nenor vartoti. Žiūrint gal spau
džia širdį, kad jo vaikelio ar duk
relės nematyti jaunimo pulkelyje. 
Tėvai auginate savo vaikus, au
gindami kvėpkite į ano širdį Lie
tuvystę.

CHICAGO, ILL.

(Dievo apveizdos par.)
Begalo mums malonu, kad 

aplankė brangus svetis iš Lietu
vos gerb. kun. J. Laukaitis Dau
gybės naujienų apsakė iš brangios 

Lituvos ir kaip yra skriaudžia
mi nuo visokių priešų ir kokios 
pagelbos laukia Lietuva nuo mū
sų lietuvių Amerikiečių, kad bū
tų Lietuva liuosa neprigulminga. 
Toliaus per prakalbas gerb. sve
čio kun. Laukaičio buvo aukų rin
kimas. Surinko apie $650.00. 
Laike aukų rinkimo kalbėjo p. K. 
Česnulis apie savo biznį.

Toliaus vėl pradėjo kalbėti 
gerb. kun. Laukaitis. Kalbėjo 
iki pat vėlumo. Užsibaigė 12 
vai. nakties.

Spalo 2 d. Dievo apveizdos sve
tainėje įvyko begalo įspūdingas 
vakarėlis pagerbimu gerb. svečio 
kun. J. Laukaičio. Surengė Vie
nybė Katalikų. Minėtą vakarė
lį publikos dalyvavo apie 200. 
Vakarėlis labai gražus ir įspūdin
gas. Stalai buvo nudėti gar
džiais valgiais ir papuoštas gra
žiai apdėti rožių bukietais ir ža
lių rūtų šakelėmis. Programas 
susidėjo iš daini] ir pasilinksmini
mų. Programą išpyldė L. Vyčių 
4 kuopos bažnytinis choras po va
dovyste J. Kudirkos. Dainavo
choras Lietuvos himną, o kas So-Į 
dai do sodeliai, Paukštužėli ir 
Sužadink jausmus. Toliau dai
navo duetą F. Butnoraitė ir V. 
Volteriutė. Duetą J. Kudirka 
ir A. Augustinas, solo p. A. Be- 
ročkaitė. Programas tęsiasi iki 
pirmai valandai nakties.

BROOKLYN, N. Y.
Tikri patrijotai.

Brooklyno lietuviški ciciliku- 
čiai, tai tikri revoliucijonieriai. 
Kur nesutiksi: ar ant jų prakal
bų ar kitur, tai rodos, kad jie taip 
ištroškę revoliucijos, kai alkanas 
duonos.

Bet kai spalio 8 d. New Yorke 
jų artimiausi draugučiai rusai ir 
keli žydeliai sukėlė “revoliuciją,” 
tai lietuviški cieilikučiai vos į- 
stengė vieną pasiųsti, kurs už ke

blių blioką seiles varvino ir laukė, 
kaip revoliucija nusiseks. -

Kiti su raudonais kaklaraiščiais 
susirinko apie “Laisvę” ir laukė

■ kol jų pasiuntinys praneš, tai nors 
! čia kels revoliuciją, rėks kiek nas
rai leis. Bet nelaimė. Į New 
Yorką pašaukė “daktarus,” kurie

■ nuo revoliucijos ligos gydo. Pa- 
| siuntinys tą pamatęs, pardūmė
skvernus glėbin pasiėmęs.

Prie “Laisvės” laukusieji taip 
• persigando, kad nežinojo, kur dė- 
I tis.

Didžiausias revoliucijonierius 
! bebėgdamas nepamatė, kad anglis 
’ pila į skiepą. Tai užbėgo 'ant ry- 
I nos ir numarmėjo su angliais į 
skiepą. Išlindo tik ant rytojaus 

i ir tik dabar revoliucijas kelia. 
I Girdi negera valdžia, negeras su
rėdymas. Ir jau rengia maršrutą 
Jakeliui apsakinėt viisems ir vėl

■ kels revoliuciją.
Z

CLEVELAND OHIO.
Pas mus didelės plieno indust

rijos streikas. Streikuoja daug 
darbininkių ir kompanijos buvo 
pasikvietę skepus iš kitur apie 
keletą tūkstančių. Vienok ačiū 
mūsų miesto majorui Davis, ske- 
bai tuojaus turėjo apleisti miestą. 
Girdi streiklaužiams mūsų mieste 
nėra vietos. Kampanijos savo 
streiklaužius nugabeno, kur juos 
buvo gavę. Majoras Daivis, tai 
vienas žmogus, kuris Arbininkam 
padeda vesti kovą su kapitalistais. 
Kiti darbai eina gerai pas mus.

Mūsų Lietuvių Tautiškas Be
nas rengia koncertą 2 d. Lapkri
čio, būkite pasirengę atsilankyti. 
L. Vyčių 25 kp. rengia milžiniš
ką operetę. Ir ją rengkitės pa
matyti.
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Francijoj 1918 m. gimimų 
buvo 39.041, o mirimų 788.- 
516, o 1917 m. gimimų buvo 
343.310, mirimų 613.148.

(i

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

Suv. Valstijų Attorney Ge- 
neral Palmer skelbia, jog mai
stas atpigo ant 25 nuoš.

Francijos prezidentas Poin- 
care išleido dekretų, kuriuo pa
skelbia, jog demobilizacija pa
baigta.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS AVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

HOMESTEAD, PA
LDS. 53 kuopos susirinki-

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

kampas Cross 
arba 28 Chandler St, 

netoli Castle 
BOSTON, MASS.

Vėliavos ir karinos Draugijų; vėliavos tantiškoc; į- 
vairfis ženklai: kokardos, šarpcs, antspandos, gnaiknčiai 
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 neilsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str,

darbe, 
žinome,

S. Stepulioniui išreikšta linkė
jimai, kad” jis dar“sveikas link
smas sulauktų ir kitų metų L 
D. S. seimo ir jame vėl atsto
vautu LDS: 72 kuopos reika
lus. . Išrinkta tas pats dele
gatas kuopos organizatoriumi.

Visi Detroito darbininkai 
prisirašykite prie L. D. S. or
ganizacijos. Visokių informa
cijų kreipkitės prie LDS. kuo
pos valdybos ir prie organiza
toriaus.

Atspauzdintas ant geros popieros ir kiekvienas gali įsidėti į puikius 
rėmus ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

• Šis brangus paveikslas dabar parduodamas “Darbininke.”
Mierio 12|xl6£. Kaina 15 centų. Su prisiuntimu 20 cent.

100 paveikslų ant syk — $10.00; 500 paveikslų ant syk — 40.00. 
Reikalaujame agentų. Atsišaukite tuojaus.

“DARBININKAS,”
242 W. BROADWAY, \ -SO. BOSTON, MASS.

DYKAI! '
Prisiuskite savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Bos 772, Waterbury, Conn.

DR. WM. A. BURKE
(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.

Čia gyvena 118 lietuviškų šei
mynų ir apie 200 pavienių, taipo
gi labai puikiai gyvuoja šv. Pet
ro dr-ja, bet laikraščiuose apie 
mūsų koloniją mažai kur kas ką 
teparašo.

Praeitoje subatoje turėjome de
monstraciją prieš lenkus ir kitus 
mūsų tėvynės priešus. Gražiai at
likome demonstraciją su benu, su 
kareiviais ir daugybe žmonių. Už
baigdami suėjome į šv. Petro dr- 
jos svetainę. Svetainėje sutvėrė
me Lietuvių kareivių skyrių. Pri
sirašė 18 kareivių. Išrinkta ir val
dyba. Ketina susieiti lavintis, kad 
j Lietuvą parvažiavę galėtų visus 
paliokus išvyti “do lasu.”

Jurgis Andula.

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 5 d. 5 vai. po pietų šv. 

Kazimiero parapijinėje svetainė
je buvo Katalikų Federacijos sky
riaus susirinkimas, kur atstovai 
buvo nuo visų katalikiškų dr-jų: 
Šv. Kazimiero Karalaičio, Šv. My
kolo, Vyčių 3 kp. Moterų Sąjun
gos kp, Šv. Izidoriaus dr-ja, Dar
bininkų Są-gos 13 kp, Šv. Cecili
jos dr-jos, Raudonojo Kryžiaus 
dr-jos, Susivienijimo Rymo Kata
likų kp. Pilnųjų Blaivininkų kp. 
Spaudos Dr-ja ir tt.

Susirinkimą atidarė laikinoji 
valdyba, kuri susidėjo iš dviejų: 
pirmininko — kun. Ig. Valančiū- 
no ir raštininkės — p-lės Kaz. 
Butkaitės.

Tai-gi pastarasis susirinkimas y- 
patingai buvo laikomas dėl suda
rymo drūto “Katalikų Federaci
jos Skyriaus” ir išrinkimo pilnos 
pastovios valdybos. Po trumpų 
dalykų apkalbėjimo prieita prie 
rinkimų. Į pirmininkus išrinktas 
kun. P. Česna, į vice-pirmininkus 
p. Sakalauskas, rašt. p. Ungurai- 
tė, ižd. p. Bublaitė.

Sparčiai Philadelphijos lietuviai 
darbuojasi, kaip įvairių katalikiš
kų dr-jų, kuopų ir tt. turi susi
organizavę ir ne tik ką jos kiek
viena uoliai darbuojasi, bet štai 
visos tarp savęs vienybėje į “Ka
talikų Federaciją” susivieniję it 
gėlių lapeliai į vieną bukietą da
binasi.

HARTFORD, CONN.
Nedėlioję 19 spalio, 7 vai. va

kare Lyceum svetainėje ant Lavr- 
rence Street yra surengtos indo- 
mios prakalbos. Kalbės J. J. Ro
man’as Lietuvių Prekybos Bend
rovės vedėjas. Jisai yra ką tik 
grįžęs iš Lietuvos ir pasakys daug 
įdomitj dalykų apie Lietuvą ir a- 
pie Lietuvių Prekybos Bendrovę.

Visi yra kviečiami ateiti ant 
siu prakalbų.
(K-S)

SPAUDOS KLAIDOS 
ATITAISYMAS.

114-ame “Darbininko” nu
meryje, naujij priežodžių sky
riuje buvo išspausdinta: “Pa
teko, kaip Ambroziukas į lais
vamanių dvasiškių vadovus.”

Ištikrųjų gi Spamaičio buvo 
parašyta: “Pateko, kaip Am
broziukas Į laisvamaniu 
siškus vadovus.”

HOMESTEAD, PA.
Atitaisymas.

“Darbininko” 114 numeryje 
tilpusioj iš Homestead’o kores
pondencijoj įsibriovč pora klaidą: 
1). Aprašant apie moksleivius, re
dakcijos buvo praleista. Turėjo 
būti: O. Pikučiutė ir K. Bardzi- 
lauskas pabaigė High School ir 
A. Aučiutė pabaigė Mount Mercy 
Academy. 2). Per gerb. kun. J. 
Laukaičio prakalbas auką buvo 
surinkta vieloj $260, turėj būti 
$260.60.

L. D. S. CENTRO VALDY- 
.....BOS SUSIRINKIMAS ' 
įvyko Spalio 7 d. 1919, 8 vaL 
vakare “Darbininko” Redak

cijos kambariuose. ' "
."Susirinkiman pribuvo šie 
nariai: Kun. K. Urbonavičius, 
J. Glineckas, P. Gudas, F. 
Viraks, A. F. Kneižis, p-ni
O. Jankienė ir p-lė M. Žukaus
kaitė.

Pirm. p. F. Viraks atidarė 
susirinkimą. P-as A. F. Knei
žis perskaitė protokolą, kuris 
vienbalsiai priimtas.

Toliaus svarstoma iš praei
to susirinkimo padaryti nuta- mas įvyks 19 d. spalio tuojaus 
rimai.

Pasirodė, kad beveik visi 
nutarimai išpildyti, o kiti pil
domi ir iki kitam susirinkimui 
bus užbaigti.

Svarstoma praeito susirin
kimo atidėti reikalai.

1) Darbininkų Apdrauda.
A. F. Kneižis paaiškino, kad 

susižinojęs su apdraudos kom
panijomis ir tą Lutų galima 
padaryti, jeigu Centro Valdy
ba nutartų.

Kun. K. Urbonavyčius duo
da įnešimą, kad tą reikalą a- 
tidėti kitam skaitlingesniam 
susirinkimui.

Nutarta atidėti.
2) Knygų leidimo fondas. 
Literatiškos komisijos na

rys p. F. Viraks aiškina, kad 
kol kas toks Fondas nėra į- 
steigtas.

Kun. K. Urbonavyčius aiš
kina, kad ar mes įsteigdami 
tokį fondą nesukelsime prieš 
save Katalikų Spaudos Drau
giją, kuri šį metą atgija pa
ėmus ją vesti gerb. prof. kun.
P. Bučiui. Po išsikalbėjimų 
nutarta, kad Literatiška Ko
misija susirašytų su Spaudos 
Draugijos Valdyba. Skaitomi 
laiškai.

1 ) Laiškas nuo A. L. R. K. 
Federacijos Sekretoriaus gerb. 
kun. F. Kemėšio mokesčių rei
kale. Laiškas priimtas. Nu
tarta apmokėti, ne visus ant 
syk bet ratomis.

2) Laiškas nuo So. Bostono 
Draugų Nuteriotos Lietuvos 
Komiteto prašančio aukos Lie
tuvai. Priimtas ir nutarta pa
rašyti laišką, kad L. D. S. pil
nai savo priedermę atlieka 
skelbimais ir atsišaukimais 
telpančiais “Darbininke.”

3) Laiškas nuo ‘ “ Darbinin
ko” spaustuvės darbininkų. 
Priimtas ir pavestas adminis
tratoriui su pirmininku algų 
klausimą išrišt susitariant su 
darbininkais.

4) Administratoriaus alga. 
Nutarta pakelti iki $27.00 į sa
vaitę.

5) L. D. S. narių mokesčių 
klausimas. Susirinkime iš at
skaitų ir sekretoriaus raporto 
paaiškėjo, kad neišvengiama 
pakėlimas narni mokesčių. Tą 
klausimą nuodugniai apdirbti 
pavesta sekretoriui ir su kitų 
Centro Valdybos narių prita
rimu ir pirmininko parašu 
tuojaus perleisti kuopų narių 
nubalsavimui.

6) Atsišaukimas nuo Lietu
vių Prekybos Bendrovės Lie
tuvos Paskolos reikale. L. D. 
S. Centro Valdybos nariai 
vienbalsiai nutarė Paskolos 
[kampaniją visais galimais 
būdais remti. [na

7) Administratorius klausia Amerikos Lietuvių.
, į ką daryti sū užvilktomis bilo- į 
i Imis? Ar būtų taktiška paves- j 

ti jas iškolektavimui, kad ir | 
iš pasitikimų ypatų bet delei ■ 
nežinomų priežasčių neatsily- j 
ginusių? Nutarta, kad admi- 

| nistratorius dar sykį pasiųstų 
laiškus su statementu reika- 

Įlaudamas atsilyginti ir jeigu 
neatsilygins iki paskirtam lai
kui, tai iškolektuoti.

Šiuomi susirinkimas užda
rytas 11 vai. vakare.

A F. Kneižis,
LDS. Centro Sekretorius.

po šv. mišių, mokykloje. At
silankykite visi, nes apart Są
jungos reikalų, bus išduodama 
raportas komisijas kas-link ko
operacijos krautuvės. Atsives
kite ir naujų narių.

Jonas Grėbliūnas, rašt.

PRANEŠIMAS.
Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų 

Centras surado nursių-slaugy- 
tojų mokyklą, kur už prieina
mą kainą bus galima'pasimo
kinti. Taigi ir kreipiamasi 
prie lietuvaičių, baigusių aug- 
štesnę mokyklą kaip Ameriko<- 
je, taip ir Lietuvoje, kad no
rinčios pasimokinti kuogrei- 
čiausia atsišauktų šiuo adre
su:

Rev. J. Petraitis,
147 Montgomery St., 

Paterson, N. J.

Belgijos mokyklose, kur vo
kiečių kalba buvo priverstina, 
dabar vokiečių kalba pakeista

bus išsiųsta kiekvienai liet, 
kolionijai, kiek katra turės 
prisidėti-surinkti tai dovanai.

Tai-gi, broliai ir sesutės, lie
tuviai, stokite darban ir ne
paisant nepasisekimų, trukdy
mų, kokius, jau mums žino
ma, sutiksite, rinkite ir dė
kitės prie taip reikalingos Lie
tuvai dovanos. Nepamirškite, 
kad duodami savo skatiką, nu- 
šluostysite ne vienam suvar
gusiam ar ligotam jūsų broliui 
ašaras.

Praeitų dviejų savaičių L. 
R. Kr. R. gana daug nuveikė. 
Štai jų darbai:

Drabužiai gauta iš sekančių 
vietų: k

Iš St. Clair, Pa. 3 skrynios, 
Sioux City, Ia. 5 skrynios, 
New Britain, Conn. 1 skrynia, 
Bloomfield, N. J. 1 pakas, 
Springfield, III. 3 skrynios. Iš 
Newark, N. J. 5 skr.

Pinigai gauti sekančiai: Iš 
Chester, Pa. 50.00. Phila
delphia, Pa. (Kun. Kaulakis) 
$400.00. Detroit, Mich. $120. 
Plymouth, Pa. $36. Hartford, 
Conn. $371.56. Omaha, Nebr. 
$25.00. So. Chicago, ĮU. $127. 
Philadelphia, Pa. (kun. Zimh- 
lvs) — $90.00 ir Worcester, 
Mass. — $11.37.r ‘

Kaip matyti iš surinktųjų 
aukų, tai pirmą vietą užima 
Philadelphia, Pa. (Kun. J. 
Kaulakio parap.) nes jie at
siuntė Centran net $800.00. 
Kitos liet, kolionijos ir gi nėra 
atsilikę su tuomi, bet kaž ko
dėl jos savo aukas dar pas sa
ve laiko. Netrukus manoma 
siųsti pinigus Lietuvos Raudo
najam Kryžiui, Kaunan, tai 
priderėtų, kad skyriai savo 
surinktus pinigus kaip galima 
greičiau prisiųstų Centran.

Reikale prižadėtų mezgimui 
ir siuvimui daiktų, skyriai,

LIET. RAUD. KRYŽIAUS 
RĖMĖJŲ REIKALAI.
Gandas apie pripažinimą 

per Anglijos valdžią Neprigul- 
mingos Lietuvos, pasklydo po 
Amerikos lietuvių kolonijas ir 
kiekvieną, mūsų suvargusios 
matutės Lietuvos sūnų sujudi
no iš gilumo širdies. Ne vie
na mišgirdus apie tai džiaug
smo ašaros pradėjo riedėti per 
veidus. Džiaugsmas ir viltis 
geresnės ateities suskambėjo 
kiekvieno tėvynainio ausyse, 
nes jeigu anglai pripažino Lie
tuvą kaipo savistovią valstiją, 
tai nėra abejonės, kad ir kitos 
šalys ją tokia turės pripažin
ti.

Mums Lietuv. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjams ir-gi 
džiaugsmas ir energija turėtų 
pasidvigubinti mūsų 
nes dabar tikrai jau 
kam ir dėl ko dirbam. Reikė
tų dabar statyti visos spėkos, 
kad kuodaugiausia pagelbėjus 
mūsij suvariusiems broliams 
Lietuvoje. Šį mėnesį jau siun
čiame 60 tomi drabužių Lietu
vos pavargėliams. Netrukus 
laivas su mūsų dovanomis iš
eis į Kauną, į Lietuvos dabar
tinę širdį, iš kur kiekvienas 
mūsų matutės tėvynės judėji
mas eina į visas šalis Lietuvos, j 
Ten gavę mūsų dovanas — i 
drabužius, išdalis juos suvar
gusi ems mūsų broliams ir se
sutėms.

Kįlant mūsų brangjąjai tė
vynei iš grabo, sumanyta jai 
suteikti šiokia tokia pagelba. 
Sumanyta per šiuos 3 mėne
sius surinkti penkias-dešimte 
tūkstančių dolerių ir pasiųsti 
juos Lietuvos Raudonąjam 
Kryžiui. Laikas paskirtas iki 
Kalėdų ir tie surinkti pinigai 
bus pavadinti “Kalėdų Dova- 

” Liet. Raud. Kryžiui nuo 
. Netrukus

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos susirinkime 

nutarta remti kiek galint 
“Streikierių Fondą.” Skaity
ta praeito seimo raportas, kurs 
buvo priimtas ir delegatui p.

, ų 'į- • * « .

V

kur būtų galima gauti, pigiau 
siūlų ar audimo, lai perka ir 
siuva-ar mezga. Gi kitiems 
netrukus prisiųsim.

J. Tumasonis,
' L. Ii. Kr. B. sekr.
456 Grand St,

Brooklyn, N. Y.

Į LIETUVIŠKAS DAINŲ 
NINK1 DRAUGIJAS!

Viena Muzikos Draugija 
rengias išleisti muzikališką 
veikalą, kuriame tilps įvairių 
tautų po dvi liaudies dainas. 
Toje knygoje nori atspauzdin- 
ti visų Amerikoje gyvenančių 
tautų dainų,originalėje ir ang
lų kalboje. Pertai negali dau
giau talpinti kaip dvi kiekvie
nos tautos. Tik, žinoma, no
ri kad jos būtų populiariškiau- 
sios. Lietuviškų populiariškų 
dainų yra gi šimtais. Tai-gi 
mes ir kreipiamės į visus A- 
merikos lietuvių dainininkus 
ir dainininkes, prisiųsti mūsų 
adresu vardus dviejų dainų, 
kurios labiausiai mėgiamos a- 
pielinkėje. Mes-gi jas gavę ir 
pasikalbėję su vietos lietuviš
kos muzikos žinovais paduosi
me tas, kurios pasirodys dau
giausiai vartojamos. Mes ži
nome, kad lietuvių Tautos 
himnas yra visur dainuoja
mas, tai-gi jo nei nesiųskite. 
Siųsdami adresuokite:

Lithuanian Bnreau, 
124 E. 28-th Street, 

New York City.

DYKAI! .GRAMAFONAS DĖL VISŲ DYKAI!
_____ / -

MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI.
RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Tik pamąstykite kokį smagumą jus tu
rėsite turėdami šį patogų gramafoną 
savo namuose, šis gramafonas stipriai 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jus 
galėsite linksmintis su savo šeimyna ir 
draugais be jokių išlaidų. Delko jus 
išleidžiate tiek daug pinigų ant bran
gaus gramafono, kuomet šis taip ge
ras, kaip ir brangi mašina, šie gra- 
mafonai yra parduodami už labai auk
štą kainą, bet mes duosime šį brangų 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žemiaus ap
rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tn-

-upud SBqjBQ •Jis^uui nįžuaa osąnv sijupi 
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik- 
rodį, jus niekados negausite geresnio net ir

1 už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi- 
! duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo

sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
priedo tnės dar duosime šį viršuj paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYK A T. 
PASTABA:—šis pasiūti j imas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime dauginus laikro
džiu. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

ną ir rekordus jus gausite dykai. Mes patariam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir į labai trumpą laiką ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes jų parduodame šimtais kasdiena ir gau
name laiškus su padėkavone. Žmonės pabydės jums, nes laikrodį jus galėsi
te parduoti vėl už daug aukštesnę kainą negu jus mokėjote. Gramafoną ir 
rekordus jus gausite dykai. Mes neklausiame jūsų apie pinigus išanksto, o 
tik parašykite savo vardą, pavardę ir adresą aiškiai įdėdami $2.00 kaipo de
pozitą ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiulijimu, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena į:

EUR0PEAN WATCH CO.,
1065 Milwaukee Avė., Chicago, EI. Dept. 201

Draugijos Temykit!

TEISINGIAUSIA IR GE- 8 
RIAUŠIA LIETUVIŠKA 8 

AP T I E KA
Sutaisau receptus su di- 8 

džiausią atiaa, nežiūrint, 8 
ar tie receptai Lietuvos ar < > 
Amerikos daktarų. Tai o 
vienatinė lietuviška aptie- o 
ka Bostone ir Massachu- o 
setts valstijoj. Gyduolių ga- j; 
lit gaut, kokios tik pašau- j [ 
lyj yra vartojamos. Galit j j 
reikalaut per laiškus, o aš j j 
prisiųsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas || 
226 Broadway, kamp. C St., į į 
SOUTH BOSTON, MASS. | į 

ei. S. Boston 21014 ir 21013|

Į APSAUGOJIMUI SAVO 
I SVEIKATOS VAR- f

$

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. MarkuniutSį 
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 Hawkens St., Boston, Mass.

•VEMTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINES DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

PTRM. — 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. 
n PROT. RAŠT. ------------

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 pietų 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.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičių*.

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

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

104 Market St, Brighton. Mass. 
FIN. RAST, — Juozas Kavaliauskas, 

» 209 East Cottage St, ,y ’’ 
Dorchester, Mass? ’ *' 

KASIERTUS — Andriejus Zalieckatf * r
140 6-th St, So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

^JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS $ 

GYDUOLES.
į! Jums reikalinga gvduo- 
Klės, kurios geriausiai gydo 
«šias ligas kaip tai: 
į Užkietėjimą vidurių $ -50? 
C Galvos skaudėjimo ... .50$ 
E Kosulio ir krutinės 
į! skaudėjimo...............

I i t Dėl gero apetito prie 
i i! valgjo............................ 2.00
;! Taip-gi užlaikome ano- 

‘ diją Europi ško sti-
V prumo.......................

I Nuo peršalimo ....
■ Visokias gydančias žoles 
įgalima gauti pas mus. Jūs 
įgalite gauti vaistų kokie tik 

ji pasaulyje vartojama. Rei- 
J kale tamista su orderinį 
5 siųsk ir pinigus monev or- j 
5 deri u arba registruotame j 
[laiške. Taip-gi reikalauja-; 
[me agentų ir duodame 
[ra atlyginimą. ____
i P. A. JATUL, 
i (Jatulevičnis) 
i P. O. Box 2128,

GERIAUSIS KRIAUŠIUS 
BOSTONE.

J.
ge-

«

4



8 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
VIS LABIAU ĮSISIŪBUOJA.

Bendras “Nuteriotos Lietu
vos Draugų” Komitetas vis di
desnį darbą užveda ir gerai se
kasi. Pereitą nedėlią pobažny- 
tinėj salėj buvo prakalbos, kur 
daugybės žmonių buvo prisi
rinkę ir sudėjo su pasižadėji
mais arti $1.500. Apie tai bus 
plačiau sekančiame numeryje.

Pereitą subatą komisija iš 
trijų — Dr. Jakimavičius, A. 
Ivaškevičius ir P. Gudas buvo 
pas Jo Eminenciją Bostono 
kardinolą O’Connell. Jo Emi
nencija pažadėjo savo paramą 
ir auką

Ateinančią nedėlią pobažny- 
tinėj salėj bus didelis masmi- 
tingas drabužių rinkimo reika
lais. Teateinie visi, kam tik rū
pi prigelbėti Lietuvai.

ir LDS. artistai visuomet teatrus 
sulosią gerai.

Publikos buvo pilna svetainė, 
bet užsilaikyt dramoje vis-gi kaip 
reikiant neužsilaiko. Vakaro ve
dėju buvo p. J. E. Karosas. Gra- 
jino vyčių benas, bet pijaną skam
bino vytės... Dainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus panelės Ko- 
chanskiutė ir... pijanu pritariant 
p-lei Al. Kiburiutei.

Tai buvo vienas iš puikiausių 
teatrų ir geriausia buvo suloštas, 
negaila į tokius teatrus atsilan
kius — lauksime ir daugiau 
nors panašaus.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

F.

ko

V.

KAROSAS DETROITE.
Pereitą subatą Jonas E. Ka

rosas buvo išvažiavęs Detroi- 
tan, Mich. Ketino sugrįžti se- 
redoj.

Už vieną sykį ....... 50c.
Už tris sykius..........$1.00

Jonas Stolovskis iš Reseinių 
miesto ješko savo dukters Zofijos 
Amerikoje. Atsišaukti prašo Re- 
seinių parapijos klebono vardu: 
Kun. dek. Dočkus, Reseinių mies
tas ir apskritis.

Paješkau brolio Antano Melaknos 
Bajoriškiu kaimo, Ir švogerio Prano 
Jūžintu miestelio. Abudu yra Kau
no gub. Novoaleksandro vaisčius. 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, HL 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. šBJBVKIBNt po temt VINGBLAI- 

Tt 129 Granite St.

L. D. S. DISKUSIJOS.
Praeitą ketvergo vakarą Liet, 

pobažnytinėje svetainėje įvyko 
pirmos šį rudenį LDS. narių dis
kusijos. Buvo suisirinkęs gana 
dailus rimtų darbininkų būrelis 
ir gana mandagiai, rimtai ir nuo
dugniai dalykai diskusuota. Ža
dama tokias diskusijas rengti kas 
antrą ketvergą, o jei bus galima 
tai ir tankiau.

F. V.

ATSKAITA.
Liepos (July) 4 d. 1919 m. bu

vo surengtas tautų koncertas Bos
tone sode, kur dalyvavo ir lietu
viai. Koncertą vedė gerb. M. Pet
rauskas. Jam prigelbėjo J. Va- 
raitis ir p-lė Putvinskaito. Buvo 
padaryta išlaidų, kurias padengė 
dr-jos sekančiai:
D. L. K. Keistučio ............... $5.00
Šv. Jono Blaivininkų............... 5.00
Šv. Petro ir Povilo....................5.00
Lietuvių Ukėsų Kliubas .... 5.00 
S. L. Šv. Kazimiero ............... 5.00
Dr. P. Jakimavičius............... 2.00

LAIŠKAS Iš BELGIJOS
Mes kareiviai Kostantas ir Jurgis 

j Blaževičiai norime susižinoti su savo 
seserimis gyvenančiomis Amerike. Tuo 

I reikalu kreipiamės j gerb. “Darbininko” 
Redakciją įdėti paieškojimą šių ypatų: 

Paieškau Barboros člzalienės ir 
Monikos Valentienės Vilniaus gub., 
Trakų pavieto, Punios miestelio, ♦ 
Valentienė šilgonių .kaimo, Daugių 
valšč. Taipgi paieškomo Ir pažįstamu. 
Aš Jonas Kamantavičius ieškau savo 
brolių Juoao ir Petro gyvenusio Kau
no redyboje, Panevėžio apskričio, 
vesėčlų kaimo.

Prašome atsiliepti šiuo adresu: 
KOSTANTAS BLAŽIAVIČIŪS ir
NAS KAMANTAVIČIUS, 6 Cump. P. 
G. Russe (LITHUANIA) 4 Blok. 
Houthem Fumes, Belgegue (<0-16)

Paieškau savo švogerio Jono Čes
nausko. Jis paeina iš kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Kuršėnų valšč., Pa- 
matikių kaimo. Apie 4 metai atgal 
atvažiavo į Chicago, IIL Jei kas ži
note arba pats atsišaukite.

ONA KIBARTIEN&
262 W. 3-rd St., So. Boston, Mass. 

(10 - 16)

Paieškau giminių arba brolio Juo
zapo Laurinaičio. Apie 5 metai at
gal brolis gyveno Boston, Mass., da
bar nešinau kur. Tūrių svarbu rei
kalą. Atsišaukite;

Bot 587
M. V. Laurinaitis 
Ikonas, IT. Va. (10-16)

Pa-

JO-

Paieškau Ambraziejaus Mikšio; 
paeina iš Antašavos par., Klingių 
kaimo, Panevėžio pavieto, Kauno 
rėd. Turiu svarbų reikalą. At
sišaukite.

Jona« Tamošauskas,
32 Laurel St., Athol, Mass.

? Parsiduoda medinis trijų šeimy
nų namas. Gerai intaisytas, ga- 
zai, trys toiletai, trylika kamba
rių. Bandos atneša metams $372. 
Parsiduoda tiktai už $2.200. Ir 
labai lengvoms išlygoms. Ne
daug reikia inešti. Savininkas 
nori išvažiuoti į kitą miestą Ma
tyt galit bile kada. Diena ar va
kare, po num. 220 Athens St. So. 
Boston, Mass.

PARSIDUODA apynauji rakan
dai visai pigiai. Atsišaukite.

J. GURINSKAS,
325 3-rd St., So. Boston, Mass.

Prašau atsiliepti mano seserą Onos 
ir Petronėlės Bildnšaičių, gyveno 
pradžioje karo Sleeabeth’e, šiaurinėje 
Amerikoje. Mes visi namiškiai tebe- 
esame sveiki. Prašau rašyti taip pat 
draugą. Mano antrašas:

JONAS BILDU&AS

Tauragės apskričio komiteto pirm. 

Taurage, Lietuva.

Paieškau savo giminaičio Juo
zo Baginsko Kauno rėd., Treškių 
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

IA. 0. ČESNAUSKIUTĖ i
LIETUVĖ SIUVĖJA. |

Siuvu visokius moteris-«’ 
kus drabužius sulyg nau- j | 
jausios mados. Taip-gi tai- j! 
sau, prosinu ir valau se- h 
nūs drabužius. Tai-gi kvie-11 
čiu visas lietuvaites ateiti || 
ir persitikrinti mano dar-'J

72 Plemouth St., 
Cambridge, Mass. ] Į 

(n-i) :!
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LIETUVIS ,
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau, už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Dr, Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

NwS iki 1 poplač. Nno 7 Iki 8 Takai* 
mw BOADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 

Tai 601 S. B.

1

J

“IŠ MEILĖS.”
Bostoniečiai Vyčiai ir LDS. 

testai sulošė “Iš Meilės” ir sulo
šė taip kad geriaus iš artistų mė
gėją jau ir norėt nėra galima.

Merkelionis Lėibos rolėje ste
buklus’darS,' tai buvo tikras de
vintos pakalenijos žydų-žydas: ir 
šneka, ir išvaizda, ir gestikulia
cija, ir jausmų įvairavimas, tik- 
r&i viekas naturališka — rodos ir 
matai gyvą nelaimingą Leibą

Sorės volėje p-lė Stanaieiutė bu
vo tokia kokios tenai ištikrųjų ir 
reikia, ypač nelaimės prislėgta 
paskutiaiarac akte ne vienam aa- 

fi-

ar-
Viso ....................$27.00

Išmokėta Barasevieiui už auto
mobilių $8.00, M. Petrauskui 19 
dol.: už gaidas ir kitokius iškai
čius Petrausko, Varaičio ir Put- 
vinskaitės.

Tariu širdingą ačiū dr-joms už 
aukas, kurias gavau lankydama
sis į susirinkimus ir nurodydamas 
atliktą darbą. Žis pranešimas lai 
būna mano atskaita.

M. Vertis.

Aš Ona Kūprink# paieškau savo 
brolių Kazimiero ir Mataušo Kuprių 
Kauno red., Panemunės apskr., Pu
šaloto valšč., Papiškių kaimo. Pir
miaus gyveno Minersville, Pa., o dabar 
nežinau kur. Jie patys ar kas kitas 
praneškite šiuo adresų:

ONA KŪPRINKI
11 HoUand St., Binghamton, N. T.

(10 -~ 16)

Paješkau brolių Kosto ir Vitoldo 
Bajoraičių iš Pakuono. Jie prieš ka
rę gyveno Cleveland, Ohio. Aš Vla
das esu už žandarą Bumšiškyje

Mano adresas:
Stotis Provenišk&s į Rumšiškės mi

liciją perd. K. Petr. Kauno apskr. 
Kaunas Vlados Bajoraitis.

Reikalinga mergina ar moteris links- 
maus >Xdo, prižiūrėti vaiką 3 metų. 
Užmokestis ir užlaikymas geras. At
sišaukite;

M. B., 40 Brattly Lane,
ArUngton, Mass. (10-16)

Paieškau saro tėvų brolių ir sese
rų Lietuvoje. Gyvene Būdos kaime, 
Lazdinų parapijos. Jei esate kas gy
vi prašau atsišaukti, arba kas žino
te praneškite. 'L. j.- . v v-

Jietis KritoMtaM .n.
326 IMskson St., , Bauifisteąd, P^.

;:

vo uudavtara ž akių ašaras 
spaudė.

Milieraritas Jeae rolėje ir-gi ge
rai aųlnri, tik kaip kur btakį per
daug ušstevajoduvB, bet jo relėje 
tas guMbau aakyt kad nelabai te- 
kenkė.

P-M Mūtišjltaaitė tMStrtfia ro
lėje atsižymėjo gerai ir pirmu 
kari* peoodi, kad jinai ne vien 
gera sotisH, būt gera ir lošėja.

Beodoraitis ūkininko rolėje bu
vo tikras būsaa, tik kaip kur žo
džiu* m visus ataaanė, bet abri- 
nai įspūdį darė gerą Kitų roia* 
menkranėa svarbos, bet atliko ge
rai, kaip tai: p-lė Kilmoniutė se
nės toMjs, špokas tėve rolėjs, 
abu save užduotis gersi attilko. 
Ubagų sboiM ved rante p. Griake- 
ričiaas sukėlė save dainorais ir 
aprūstiriĮvuta didžiausią entwti- 
jaaną. Kataustaai ir kaimietės ir 
via vMstarizūnkai atliko viską ge
rai, bet gėrių geriausia ir pafią 
svrabtaraiąją veikale rolę išpildė 
p-lė Maraelė lukauskaitė, teti ro
lė mstarifkta velnio, tokios, kuri 
surado štiaaynaa, kuri žraenes pri
veda prie saritadyatos.

Toji ueM yra labai sunki ir rei
kalauja tion tyš gabios ir jautrios 
artis**, bot p4o Žukauskaitė tą 
rolę išpildė kopuikiausia. Kuomet 
aedinoti prie Jono, tai publiko
je jaunuoliai taip ir sėdėjo kaip 
ant karštų žarijų.. . biskytį silp
niau išėjo pasiryžimas kerštai, te
nai žtauuuae pritrūko, bet gesti- 
kuliaoiįa v pakeltas balsas tą 
trūkumą uždengė ir publika to 
trūkusi e nepastebėjo. Išrodinė- 
jant Sorai žydiškumą jos vaiko, 
gundant Joną ir ant salo savo ne
dorybių tikslą atriekus velniškas 
juokas ušviršijo viską. Jau šia ir 
profesionalo ne kiekviena aktor- 
ka taip gerai būtų tą rolę atli
kus. Bet nėr ką girti, juk Bos
toniečiai jau iš prityrimo žino, 
kad p-lė M. Žukauskaitė tokiose 
rolėse visuomet publiką užžavėja. 
Ir abelnai imant, Bostono vyčiai

T&mykite. Repeticija veikalo 
“Žmonės” bus ketverge 7 vai. va
kare Bažnytinėj Salėj. Visi ak
toriai būtinai atsilankykite, nes 
turim prisirengti kuogeriausia ant 
spalio 19 d. Vaidinsimo Carabrid- 
ge, Mass. Peisas yra skiriamas 
dėl Lietuves.

BRIGHTON, MASS. 
Naujas Didelis Teatras. 

Naujų Metų vakaru bus vai
dinama labai grasus veikalas 
5-kių aktų drama “Gyvenimo 
Vorpete.” Išpildys So. Bosto
no LDS. 1-mos kuopos artis
tai. Tą vakarą rengia LDS. 22 
kuopa. Tisas pelnas skiria
mas moksleivių naudai. Vie
tinių ir apielinkės kolonijų 
prašome ant tos dienos nieko 
nerengti.

Rengėjai.

TEATRAS “ŽMONĖS”
Rengia Piln. Blaiv. Susiv. 7 kp. 
NEDĖLIOJĘ, SPALIO 19 D. 
Bažnytinėje Salėje,
Windsor St., Cambridge, Mass.

Pradžia 7 vai. vakare.

Puikiausias teatras kokio
dar
Kviečiame

Cambridgiuje nebuvo.

giausia ateiti.
visus koskaitlin-

Įžanga pigi.

SELYKLASSELYKLAS
100 svarų sumalto selyklo $7.00100 svarų sumalto selyklo ...................................$7.00

Išsiunčiame apmokėjus expresų ir po aplai- 
kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

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

Išsiunčiame apmokėjus expresų ir po aplai-
kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts
valstijoje.

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

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

A Leikaitė,
244 Broadvray, S. Bostoa, Mass.

Paieškas save brolių Aataae ir 
Juozo Rimką Juodu paeina iš 
Kaune gub., los?renį valššiaus, 
Nelepių kalaee. Atvažiavo Ame
rikon 1918 m. Jei kas žinote ar
ba patys atsišaukite.

J. Rimkus, Tavo JCemelniede- 
vung (Ostprousen) tennania.

Paieškau švsgerio Antane Ado
maičio Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Sintautų pur., Suopių kai
mo. Pirmiaus gyveno Pittsbursk, 
Pa., o dabar nežinau kub. Jis pate 
ar kitas meldžiam pranešti jo ad
resą. Atajo laiškas iš Lietuvos.

18 Natieaui St.. So. Boston, Mara

Komitetu.

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI.

Kaunas Netion Pieture Pilat 
Mfg. Coetpany (kratomųjų pa
veikslų Sdirbimo kompanija) nu
pirko nuo Tatra Produetion Co. 
visus negatyvius ir pomtyvius pa
veikslus ir Filmas ir gavo visas 
tiems (all rista) rodyti finos pa
veikslus. Paveikslai nutraukti 
Lietuvoje ir kų tik parvežti Aao- 
tikra. Draugi jos, parapijos ir ri
ti nertidsmi parengti vakarus ir 
pamatyti Lietuvą krataraueoe pa- 
vtiktinooe, rašykite greitai.
KAUNAS NATION PICTURE

HLM MFG. CO.,
814 WaJnut Bt., Neverk, JT. J. 

Pms. ▼. K. Puodžiūnas, 
Sekretorius M.

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 šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
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 siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirfryštėms 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- 
kiotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drū- 
kimo akrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rw- 
kalmgų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo- 
Jtfa Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel na tik amatninkų bei ir 
papraotų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerų pelnų šė- 
tininkams o podraug ir naudų visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

dorintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kastini mūsų bendrovės malonėsite kreiptis yputiš- 
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadiray arba pas mūsų Finansų sekretorių 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad
iray, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kmp žodžiu taip ir per laiškus. Mūsų raš- 
ti*ė yra atvira ano 7 50 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir
MN&nistų Bendroves VALDYBA.
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F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadusay, So. Boston, Mass. 

Telefon: So. Boston 253-M.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. Back Bay 4200

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

419 Boylston St. Boston, Mass

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. ▼. CASPER

įDr, M, y. Kasparavičius)
425 Broądioay, So. Boston, Mass. ' 
; Yei. So. Boston, Tt

Ofiso valandos: 1O—1Ž13O ryte
1:30—6 Ir 6:30—9 P. M.

Nedaliomis 1 - 3 P. M.
U

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

nuo 7 iki 9 vateie.

DANTISTAS
Damtis j&tnraktaad ir peš- 

pfldomi vista be skausmo, su 
geriauriris prietaisais, su >*u 

jų firedimą 
V*ą darbą gvarantaojarae

DR. W. T. REILLY

[„12-Lo 11 1“
M. JOBU HkDONKUL, K D.

Gakta* ttuika&ati ir kttavitakvi 
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

[Dr. J.H. Staknevičius
NJNevv York Avė., karap. Tyler St. 

Neuarck, N. Y.

Ofiso valandos
s-ii syti TELEFONAS qocq
1-3 to MITU Market vAUO

•-S TAKAM

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasiseki išsigydyti nuo save ligee, ir jūz 

jau beveik nustojote viltį kada norą išsigydyti, ateikite ant 
ezamine dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negallnin 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medieinoje ir gydyme per su- 
rirš 26 meni gydydamas Moteris ir Vyrus nno Kreniškų, 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 gerinusį žios 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 k

l

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 ka- “ 
luote, negalite valgyti, galvos skaudėjimą vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje | 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau 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- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykaL i

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 I
F73 Washington St, arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. B08T0BT, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis '
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

BoD Phona Dicldnren 39% 1A

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brud SL, PUaUpkia, Pą

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuu 9 rito iki 5 p* pi«tu 
Vakarais, Ketverge nuoCiki9P.M. 

NedaBemi* iki 4 ob pUta. *

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafun ralaika piaak* įlinki

ma. praialina pleiskana*, niežėjimą 
odoa galvot, aušina plaukas priduoda 
ma jėais reikalinga malate.

Dermafaga padarys kad Jota plau
kai bu* tanku* ivelntu ir skaistus. 
V. 048 Jnfi smlvw» bus tyra, ateis
imo* ilmyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia su vi* dykai iibandymui sampala.

Priaiuskit* 10 c. įtampomis peraiun 
timo IMU. rausi Ubandymai dežiute 
Dermafuros ir brožiura.

ARGU. SPSCIALTIES CO.
BOX 87. PHILAOEI.PHIA. PA.




