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PRANEŠIMAS IŠ WASHINGTŪN’O.
LIETUVOS PREZIDENTO 

LAIŠKAS IR KABLE- 
GRAMAS.

Biaurūs Lenkų Pasielgimai 
Lietuvoje.

Rusai ir Vokiečiai Trukdo 
Lietuvos Valstybei Tvar

kytis.

Pagal pranešimo iš Pary
žiaus, patyrėme kad Lietuvos 
Valstybės Prezidentas Smeto
na yra siuntęs Egzekutyviui 
Komitetui net kelias kablegra- 
mas, viena iš jų buvo atsaky
mas į mūsų pasveikinimą, Jam 
tapus prezidentu. Šis atsa
kymas tilpo Lietuvos laikraš
čiuose, bet nei viena kablegra- 
ma nepasiekė Egzekutyvio 
Komiteto. Šiomis dienomis 
Paryžiaus Delegacija laišku 
mums prisiuntė kopijas minė
tų kablegramų. Štai viena iš 
JiU 
Lietuvių Egzekutyviui

Komitetui, TVashingtone. 
“Sveikiname ir dėkojame 

jums už prielankumų ir už tei
kiamų tėvynei paramą. Dabar
tinės mūsų sunkenybės yra ne
apsakomos. Nuoširdžiai pra
šome tuojaus prisiųsti Lietu
von Lietuvių Dienos pinigus, 
šimtą trisdešimts tūkstančių 
dolerių; minėtos sumos mes 
nekantriai laukiame. Pirmu
tinė dalis- Amerikos Brigados 
jau artinasi prie Lietuvos, rei
kia didelės sumos jos aprūpi
nimui. ’ ’

(Pasirašo) Smetona, Prez. 
(Pasirašo) Vileišis,

Finansų Ministeris.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas gavo nuo Lietu
vos Prezidento sekantį laišką:

“Sužinojęs iš Tamstos laiš
ko, man rašyto Rugp. 13 d. 
lf>19 m. kad Lietuva susilauks 
iš Amerikos Lietuvių lapkri
čio mėn. laivo su valgiais ir 
drabužiais, prašau širdingai 
padėkuoti Amerikos Lietu
viams už jų užuojautą ir pa
galbą gimtajam kraštui.”

Kartu su šiuo pranešimu 
siunčiame minėto laiško foto
grafiją.

Kablegrama iš Kauno, per 
Paryžių, praneša, kad lenkai 
užėmę Seinus elgiasi kuo- 
biauriausia, ignoruoja bažny
čios ir civilius įstatymus, areš
tavo vietinės seminarijos vi
sus profesorius ir studentus, 
nakties laiku išgabeno juos į 
Lenkiją. Vyskupas ir-gi buvo 
priverstas apleisti Seinus. Iš- 
pradžių vyskupas Karosas at
sisakė apleisti Seinus bet vė
liaus Apaštališko Sosto atsto
vas, Rotti, iš Varšavos pata
rė jam išvažiuoti kad išvengus 
blogesnių pasekmių.

Praneša iš Paryžiaus, kad 
vokiečiai ir rusai veržiasi Lie
tuvon ir trukdo Lietuvos val
džiai tvarkytis. Apginkluotos 
rusų ir vokiečių gaujos įsiver
žė ties Šiauliais ir padarė ne
mažai blėdies, panašiai jie pa
sielgė ir ties Radviliškiu. Lie- 
uvos valdžia pasiskubino pa- 
iųsti kariuomenę plėšikus iš

vaikyti.

INDOMYBĖS Iš TIKRI) 
ŠALTINIŲ SURINKTOS
Amerikietis V. Vaškas da

bar Lietuvoj važinėjasi po di
desniuosius centrus ir sako 
priešlenkiškas prakalbas. Su- 
lyg naujausios žinios jis buvo 
Ukmergėj.

Amerikietis Kazys Pakštas 
dabar yra Šveicarijoj.

Lietuvoj susidarė Lietuvos 
Šaulių Sąjunga. Jos centras 
Kaune. Sąjunga organizuos 
partizanų būrius ir palaikys 
su būriais ryšius. Partizanų 
būriai ves kuosmarkiausių ko
vų prieš Lietuvos Valstybės 
neprietelius — ginti Lietuvos 
nepriklausomybę visomis jė
gomis. Priimama ir mergi
nos. 10 asmenį) sudaro būrį.

Karaliaučiuje susekta len
kų šnipų lizdas. Tie Šnipai 
sekė ir Mažosios Lietuvos gy
venimų ir varė Lenkijos nau
dai agitacijų. Jie turėjo ry
šius su šnipais veikiančiais 
Didžiojoj Lietuvoj.

Lydos apskrities bajoro J. 
trys sūnūs dėjosi vis kitos tau
tos — vienas stojo už lietu
vius, antras už lenkus, trečias 
už rusus. Tokių navatnvbių 
Lietuvoj ne retenybė.

Žemaičių Vyskupas Karevi
čius rugsėjo pabaigoje lankė
si Batakių ir Šilavo dekana
tuose. Tose vietose yra pilna 
vokiečių kareivių ir kolčaki- 
ninkų.

Netik Amerikos lietuvių 
laikraščiai deda įdomesnius 
privatinius laiškus, gautus iš 
Lietuvos, bet tų daro ir Lie
tuvos laikraščiai. “Vienybė” 
num. 38 indė jo laiškų Kazio 
Vaičiūno iš Binghampton, N. 
Y.

“f ■

Rugsėjo 10 d. Panevėžyje 
buvo milžiniška demonstraci
ja, kur dalyvavo apie 15.000 
žmonių. Prakalbos buvo lie
tuvių ir žydų kalbose. Tarpe 
kalbėtojų buvo krikščionių de
mokratų vadas Krupavičius.

Šiauliuose nuo rugsėjo 10 d. 
atsidengė šv. Kazimiero Dr- 
jos knygynas. Dėl kolčakinin- 
kų susibrukimo Šiauliuose 
pragvvenimas pasidarė bran
gesnis, negu Kaune.

Kaune užgimė du nauju lai
kraščiu: “Social-demokratas” 
ir ‘1 Darbininkų Gyvenimas ’ ’; 
o Raseiniuose “Rytojus.” Pir
mojo pakaripa aiški, iš vardo, 
antrasis kinkuoja sovietams. 
“Darb. Gyv.” žiūri viena 
akim Maskvon, antra Varša- 
von. “Žemaitija” Raseiniuo
se mirė.

Darbininkų atstovai, su Sa- kgoje. Vyriausybei inteikė A. 
Liet Piln. BĮ. Susiv-mo rezo
liuciją, reikalaujančią 
voje pilnas blaivybės.

Api€ Kelmę priviso 
degtindarių.

muel Gompers priešakyje, ap
leido posėdžių salę. Nesutiko 
“collective bargaining” klau
sime. Kongresas tapo per
trauktas. Nežinia, kas toliau 
bus.

daug

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.
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Iškilmingas pasitikimas Lietuvos kariuomenės, atvykusios miestelin.

Iš Bėrimo Kopenhagenan. 1 — Taip, tamsta, smūgis vo-
Rugpiūčio 22 dieną labai ank- Riečiams buvo didelis, atvirai 
sti iš ryto, žmonėms dar sal-‘vokietis prisipažino, — bet 

reikia atminti, jis greitai pri
dūrė, — kad karas visą pa
saulį iš pat pamatų sujudino ir 
šiandienų sunku esą atspėti kų 
ateitis atskiroms tautoms le
mia.

Norėjau pasakyti, kad vo
kiečiai prisilaikydamiittgyve- 
nusio savo laikų militarizmo 
obalsių iš ateities nedaug gali 
tikėtis, bet susilaikiau. Gin
čus vesti šiuo opiu klausimu, 
kaip man pasirodė, buvo pa
vojinga. Politikų padėjome į 
šalį ir kiekvienas apie savo 
reikalus užsimųstėme.

Apie pietus pasiekėme dide
lės stoties Rostock’o, Mecklen- 
burgo provincijoje. Skubiai 
stoties valgykloje užkandome 
ir traukiniu pavažiavę dar ke- 
liolikų minutų atsidūrėme 
TVarnemunde, iš kur įaivu 
persikėlėme į Danijų.

Danijoj. Danų krašto indo- 
mvbes pažinti, gyventojų pa
pročius ir būdų patirti ir pa- 

‘sigerėti gamtos puošnumu — 
neužtenka tų kelių valandų, 
kurias mes praleidome trauki
nys, važiuodami nuo Danijos 
pakrančių iki jos sostinės Ko- 
penhageno. Keliauninkai iš
sirengę Skandinavijos šalių 
grožybių pažiūrėti, dažniausia 
atsisako nuo geležinkelio pa
togumų ir keliauja per Dani
jų, Norvegijų ir Švediją pa
prastu dviračiu vežimu vieno 
arklio traukiamu, trankosi au
tomobiliais, o kam ištvermės 
ir kantrybės nestoka eina 
pėsčias. Mes neturėjome lai
ko ir progos panašiai keliauti 
ir priversti buvome pasiten
kinti traukiniu ir tais vaiz
dais, kokius iš vagono lango 
gali pamatyti.

Prieš karų į Skandinaviją 
daugiausia atsilankydavo ke
liauninkų turistų iš Vokieti
jos, kiek mažiau iš Anglijos, 
gi prancūzų ir amerikonų su
lyginant mažas skaičius atva
žiuodavo.

Karo metu Rusijoj įvykę 
perversmės, kilusios revoliu
cijos bangos į Skandinaviją, 
atbloškė rusų didikus, biuro
kratus, kurie čia ieškojo sau 
užvėjos nuo bolševikų nauja- 
gadininių reformų ir tvarkos. 
Šiandieną Kopenhagenas, 
Kristiania ir Stockholmas pri
grūsti rusų, išgirsti ant gat
vės rusų kalbą, pamatyti ori- 
ginalį rusų tipą — nedidelė 
naujiena Skandinavijoje. Jų 
čia visais pakampiais pilna.

džiai bemiegant, apleidome 
Berlinų ir patraukėme geležin
keliu Danijos sostinėn Kopen- 
hagenan, iš kur manėme iš
plaukti Amerikon rugpjūčio 
24 dienų Amerikos Skandina
vijos linijos laivu Oscar II.

Važiuodami Vokietijos vi
duriu, taip sakant, patį cent
rų Prūsijos perkirsdami, visur 
galėjome pasigerėti pavyzdin
ga tvarka ir lygiais, prie to 
gražiai atrodančiais, laukais, 
tankiai išmargintais miškais 
ir krūmynais. Vokiečių ūki
ninkų sodybos gerai sutvarky
tos; aplūžusių ir pakrikusių 
triobėsių nesimato, triobos 
daugiausia mūrinės, prideng
tos raudonais “ringeliais.” 
Vasaros laiku žaliame gamtos 
fone jos atrodo labai gražiai.

Apdirbtos žemės Vokietijo
je randasi apie 200.000 ketvir
tainių mylių. Javai auginama 
beveik visame krašte; kviečių 
sėjama daugiau vakarinėje ir 
pietinėje Vokietijoje, gi į šiau
rę ir rytus auginama rugiai, 
avižos ir miežiai. Taip-gi ant 
laukų gali pastebėti grikių ir 
kukuruzų dirvas.

Iš tabako, kuris čia auga 
gerai, vokiečiai nemažai sau 
pelno traukia. Su žemdirbys
te surišus plieno, geležies, mi
neralų, anglies, druskos ir 
svaigalų išdirbvstes, kurios y- 
ra plačiai varomos Vokietijo
je, galima padaryti išvadų a- 
pie Vokietijos gamtiškus tur
tus ir nėra ko stebėties, kad 
vokiečiai prieš karų pramonė
je ir prekyboje buvo taip aug- 
štai pakilę.

Visi rūpinasi atsigriebti.

Karas, prie kurio vokiečius 
pastūmėjo įsigalėjęs tame 
krašte militarizmas ir noras 
viešpatauti pasaulyje, gerokai 
pakrikdė tvarkų prieš tai vo
kiečių ūkį, pramonę susilpni
no ir uždarė vokiečių prekėms 
pasaulio rinkas. Negreit vo
kiečiai karo padarytus šiurkš
tumus išlygins, bet jauti in- 
važiavęs Vokietijon kiekvieno 
jos gyventojo pastangas prib
irti kuogreičiausia prie nor- 
malio gyvenimo, matai karštų 
norų atstatyti tų viską, kas 
karo buvo suardyta.

Vagone su vienu vokiečių 
gerai anglų kalbų vartojančiu 
išsikalbėjus, pastebėjau jam, 
kad karas vokiečių tautai bu
vo dideliu smūgiu ir vargiai 
vokiečiai senovynę intekmę 
pasaulyje ingys.

Skandinavijos didžmiesČių 
viešbučiai taip prikimšti, kad 
apsistoti juose neverta ir mė
ginti. Nakvynės paprastai 
priseina ieškoti kur priemies- 
tyj, bet kartais ir tenai sunku 
kambarį susirasti. Naujai at
vykę keliauninkai į Kopenha
geną, paklaidžioję po gatves 
keletu valandų eina į policijos 
nuovadas ir labai apsidžiau
gia, jei tenai jiems suteikia
ma navynei lova. Norį vieš
bučiuose apsigyventi turi iš- 
anksto pranešti apie tai vieš
bučio užveizdoms.

Danijos ūkis. Rašiau ank
ščiau “Darbininke” apie Vo
kietijos gražiai sutvarkytą ū- 
kį, dabar turiu pažymėti, kad 
danai žemdirbystėje vokiečius 
gerokai pralenkė. Danijos ū- 
kės ne tik tvarkios, bet jose 
nemažai ir dailės indėta. Da
nų ūkininkų sodybos atrodo 
nepaprastai gražiai. Gyvena
mieji ūkininkų namai nedide
li, bet švaručiai, meilučiai, 
prie savęs keliauninko akį 
traukte traukia. Stogai rau
donplyčiu dengti. Žaliumynų, 
medžių aplink sodybas pilna, 
o kur jų mažiau, tai namo 
priešakyj gražus gėlynas su
taisytas ir gėlių įvairiausių 
rūšių prisodinta. Tvartai ato
kiai gyvenamojo namo užpa
kalyj stovi. Vaisinis sodas be
veik prie kiekvieno gyvenimo 
stovi.

Pavyzdinga šalis.
Laukuose nepamatysi berei

kalingai pamesto akmens, 
negražiai riogsančio kelmo ar 
kito kokio daikto, kurs nėra 
danui ūkininkui naudingas ar 
reikalingas. Visur gražu, ly
gu ir švaru. Miškų daug. In- 
domiausiu dalyku man buvo 
ganyklos. Pas mus Lietuvoje 
ir kitur gyvulių bandą išvaro 
į laukus ir leidžia jai tripti ir 
minti žolę. Pas danus kitaip. 
Ganykloms paskirtose vietose 
gyvuliai rišami. Nuėdė kar
vės, arkliai, avys jiems pa
skirtą ganyklos dalį, danas ū- 
kininkas kelia savo bandą 
naujon vieton ir tokiu būdu 
gyvuliams suteikiama gra
žaus, gryno ir nesuminto, mai
sto: žolės ar dobilų užtekti
nai. Danų gyvuliai gražūs ir 
nutukę.

Danija yra žemdirbystės 
šalis. Be rugių čia sėjama 
kviečiai, miežiai, avižos. Smil
tynuose auginama daugiausia 
grikiai. Ropučių (bulvių) da
nai sodina labai daug. Žirniai, 
dobilai, vikiai ir ropės taip-gi 
užima svarbią vietą, Danijos ū- 
kėje. Dirbamos žemės su pie- 
vomis-ganyklomis danai turi 
apie 15 milijonų akerių; miš
kai užima nuo 3 iki 4 milijonų 
akerių. Danų šalis nedidelė, 
jos visas plotas siekia iki 15 
tūkstančių ketvirtainių ang

liškų mylių, bet žemdirbystė
je Janai taip augštai yra paki
lę, kad su jais ūkės vedime 
negali susilyginti tokios dide
lės valstybės kaip Vokietija, 
Francija ir kitos.

Danija turtinga taip-gi vai
siais. Sodų su įvairiausios rū
šies vaisiniais medžiais: obeli
mis, slyvomis, o net “apriko- 
tais” ir “pyčiais” ir kitais y- 
ra Danijoje nemažai.

Lietuvos ūkininkai iš Dani
jos galėtų daug ko pasimokin
ti. Ir prie gero mūsų šalies ū- 
kės sutvarkymo Lietuva leng
vai su Danija susilygintų. Lie
tuvoje yra geresnės žemės 
kaip Danijoje, tik reikėtų tą 
žemę geriau išnaudoti, apdirb
ti ir patį Lietuvos ūkį pakelti 
ant tinkamo laipsnio. Žemė 
Lietuvos Valstybės ir jos žmo
nių gerbūvio pamatas, tad 
reikia tikėties, kad Lietuva su 
visais savo piliečiais, labiau
sia ūkininkais kreips kuodau- 
giausia domės į žemę ir steng
sis mūsų krašto ūkį sutvarky
ti panašiai danams, o gal ir 
geriau. Pavyzdžių toli nerei
kia ieškoti. Jų užteko pas 
kaimynus.

Apšvietos reikalai Danijoj 
puikiai sutvarkyti. Danijos 
liaudies tarpe vargiai surasi 
bent vieną žmogų kurs nemo
kėtų skaityti ir rašyti.

Čia reikia dar pridurti, kad 
Danija yra mažesnė už Lietu- 
vą.

Kopenhagene. Rugpiūčio 22 
dienos vakare laimingai pa
siekėme Kopenhagą ir vargais 
negalais suradę kmbarį priva
tiniame name, apsistojome čia 
vienai dienai. Buvo mums 
pranešta, kad laivas į New 
Yorką išplaukia rugpiūčio 24 
dieną ir buvome tikri, kad be 
jokių kliūčių paskirtą dieną 
su Danija atsisveikinsime.

Ant rytojaus Amerikos 
Skandinavijos laivų linijos 
kontoron nuvažiavę nemalo
nią naujieną išgirdome. Lai
vų darbininkai sustreikavo ir 
niekas negalėjo pasakyti kada 
streikas pasibaigs. Buvome 
priversti laukti. Iš Kopenha- 
geno policijos gavome leidimą 
gyventi Danijoje iki laivas iš
plauks; pas Amerikos konsu
lą mūs pasus kelionei atgal į 
Ameriką payizavo ir neturė
dami nieko geresnio veikti, 
pradėjome po Kopenhageną 
dairytis. Apie Kopenhageną 
“Darbininke” jau rašiau, tai
gi čia savo įspūdžių iš Danijos 
sostapilio gyvenimo semtų ne
bekartosiu. Tik porą žodžių 
dar norėčiau tarti apie Lietu
vos valdžios atstovybę, kuri 
randasi labai gražioj ir ramio
je Kopenhageno miesto daly
je. Jei kas iš amerikiečių tu
rėtų kokį reikalą prie lietuvių 
atstovybės Danijoje, gali 
kreiptis šiuo dntrašu: Lega- 
tion de Lituanie, Bernstorffs- 
vej 4, Copenhagen, Denmark.

Lietuvos pasiuntiniu Dani
joj yra Jurgis Savickis, sek
retoriumi atstovybės paskirta

Henrikas Rabinavičius, dar 
jaunas, bet labai prasilavinęs 
ir daug kalbų pažįstąs vyras.

Be jų atstovybėje dirba dar 
pora darbininkų. Darbo turi 
daug. Kreipiasi prie lietuvių 
atstovybės Danijoje įvairiau- 
riais reikalais Amerikos lietu
viai. Man teko pastebėti krū
vas laiškų, kuriuos per atsto
vybę mūsų žmonės siunčia A- 
merikon ir Lietuvon. Laiškia 
sutvarkoma skubiai ir per
siunčiama nurodytais > ant
rašais. -

Savickis yra parašęs danų 
kalboje labai gražų veikalą 
apie Lietuvą.; aiškiai ir nuo
sekliai knygoje išrodyta lietu
vių politiški siekiai, daug in- 
domių faktų indėta iš Lietu
vos istorijos ir knyga gražiai 
papuošta vaizdeliais ir pa
veikslėliais iš Lietuvių gyve
nimo. Danai iš tos knygos ai
škiai supras Lietuvos reikalus 
ir ko lietuviai nori siekdami 
prie savo krašto laisvės ir ne- 
prigulmybės.

Danijoj laivų darbininkų 
streikas mus užlaikė 4 dienas. 
Į lietuvių atstovybę tuo laiku 
buvome atsilankę kelis syk ir 
turėjome progos pasigerėti 
atstovybės tvarkiu ir naudin
gu darbu, mūsų tautos labui 
varomu svetimtaučių tarpe.

Iš Kopenliageno išvažiavo
me rugpiūčio 26 dieną ir p® 
vienos dienos malonios kelio
nės jūrėmis atsidūrėme prie 
Krislijanos, Norvegijos sosfL~ 
nės, kur mūsų laivas sustojo 
visai dienai pasažierių ir ang
lies kelionei pasiimti. Apie 
Norvegiją sekančiu sykiu pa
rašysiu.

Jonas E. Karosas.

Tarpininkaujant Suv. Vals
tijų valdininkams TVasliingto- 
ne eina derybos tarp atstovų 
angliakasių ir kasyklų 
ninku. Nei viena pusė 
sileidžia. Konferencija 
be pasekmių.

PRANEŠIMAS.
l£aip visiems “Darbininko” 

skaitytojams yra žinoma, L. 
D. S. kasmet išleidžia L. Dar
bininkų Kalendorių. Kalen
dorius 1920 metams jau spaus
dinamas, bet didesnė darbo 
darbo dalis dar neatlikta. Kad 
nesusivėlinti su Kalendorių, 
tai kelis pagretom subatinius 
“Darb.” numerius beišleisime 
4 pusi.

EXTRAI
100 BAČKŲ LAŠINIŲ 

LIETUVAI.
Montello, Mass. biznierius 

Kazimieras Oksas, 36 Ames st. 
sumanė naujų ir naudingą da
lykų. Sumanė pasiųsti Lietu
vos Raudonajam Kryžiui ir 
prieglaudoms kelias bačkas la
šinių. Kiti biznieriai ir vei
kėjai tam labai pritaria. Mon- 
telliečiai pasiryžo sudaryti 100 
bačkų lašinių minėtoms Lietu
vos įstaigoms.

Valio Montelliečiai! Esate 
pavyzdžiu kitiems.

James M. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. 80. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ĮAUK KITA
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KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONUOSE.

SUTRAUKA REKONSTRUK- 1 
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ką iv. Juozapo Darbininkų 
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(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
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Joseph’s Lithuanian R.-0. Asso- 
dation of Labor.
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“Entered as second-class mater Sept.
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3,1879.”

KURIE STIPRIAUSI 
LIETUVOJE.

Jonas E. Karosas, sugrįžęs 
iš Lietuvos “Darbininke” tū
pusiame straipsnyje apie poli
tiškus ir partijinius dalykus 
Lietuvoje, pasakė, jog sti
priausia Lietuvoje stovi krik
ščionys demokratai, o po ją 
eina socijalistai liaudininkai 
demokratai. Tas nepatiko 
“Naujienoms” ir jos po kelis 
kartus bandė nurodinėti, būk 
taip negalį būti. Dabar Karo
so pasakymą patvirtina “Lie
tuvos Ūkininkas”, num. 30. 
Ten rašoma apie L. Valstiečią 
Sąjungos Centro Komiteto 
valdybos posėdį ir be kito ko 
co IZ’/YTD d •

“Kol dar L. V. S. nebuvo 
susiorganiąavusi, įsigyvenu
siu papročiu, įvairiuose vals
tybinės svarbos pasitarimuose 
turi balsą tik ‘pripažintos’ po
litikos partijos, tokie inteli
gentą susibūrimai, kaip ‘Pa
žanga,’ ‘Santara,’ ‘Nepriklau
somąją Klubas,’ pastaruoju 
laiku net šimtamargįą ir dva
rininką sąjunga (žemdirbią 
sąjunga), o neturi balso L. 
Valstiečią Sąjunga, kuri savo 
organizacijos didumu praneša 
visas minėtas organizacijas ir 
politikos partijas, išskyrus 
gal tik vienus krikščionis de
mokratus.”

“Liet. Ūkin.” yra socijalis- 
tą demokratėj laikraštis. Jei 
jau socialistai demokratai pri
pažįsta Lietuvos krikščionią 
demokratą stiprumą, tai aiš
ku, kad jie ištikro yra stiprūs 
ir intekmingi.

Bostoniečiai iš dalies vado
vauja taip sakant visam Nau
josios Anglijos Lietuvių judė
jimui ir skaitosi kaipo metro
polija. Čia išeina keletas lie
tuvišką laikraščių čia spauzdi- 
nama visoki plakatai, apgar
sinimai, lapeliai, žurnalai. Čia 
geriausi ir didžiausi lietuvių 
chorai ir teatrališki skyriai, o 
kur yra visoko daug, tenai 
daug kas galima yra ir pada
ryti ir nuveikti.

Čia kiekviena srovė konku
ruoja su kitomis srovėmis, čia 
ir saviškią tarpe taip-pat gali
ma pastebėti konkurencijos 
apsireiškimus ir reikia atiduo
ti Bostono katalikams kreditą 
kad ją tarpe konkurencija ar
ba lenktyniavimas iki šiol ė- 
jo normaliai ir gana manda
gioje formoje.

Bostoniečiai tarp savęs be- 
lenktyniuodami patyrė kad 
pajėgą ją tarpe randasi daug 
ir gerą bet patyrė ir tą faktą 
kad nevisuomet yra pasekmin
ga lenktyniuoti, kad bent kar
tas nuo karto reikia ir veikti 
bendrai visiems susijungiant.

Bostoniečiai darė bendrus iš
važiavimus, darė apskričio iš
važiavimus ir viskas gerai nu
sisekdavo taip kad iki šiol ant 
tiek išsitobulino tokią bendrą 
pramogą rengimuose kad bil 
kokį dalyką milžiniško darbo 
reikalaujantį jo geram priruo- 
šimui Bostoniečiai surengia į 
kelias dienas.

Praeitais metais, neminint 
kitą organizaciją pramogą ir 
išvažiavimą, vien tik L. D. S 
apskritys turėjo du milžinišku 
išvažiavimu ir abu puikiai nu
sisekė, taip, kad keli šimtai 
gryno pelno atliko ir dėl L. D. 
S.

Dabar visi tie kurie tuos iš
važiavimus rengė dalyvauja ir 
Kat. Spaudos Savaitės rengi
me ir tikimasi kogeriausių pa
sekmių. Šiame “Darb.” No. 
mes talpiname ją paveikslą 
kaipo pasižymėjusią mūsą or
ganizacijos rėmime savo gabu
mais, savo darbais ir savo ge
romis širdimis, kaipo veikliau- 
sią LDS. narių grupelę.

F. V.

WORCESTER, MASS. 
Nusisekė.

Warcester’io lietuvių suren
gtoji 18 d. spalio “tag day” 
pilnai nusisekė. Toje dienoje 
surinkta auką mieste ' tarp 
svetimtaučiij $5,063.40.

19 d. spalio, nedėlios vaka
re užbaigimui “tag day” bu
vo koncertas, kurį išpildė 
bažnytinis choras ir vietinė or
kestrą. Taip-gi kalbėjo gerb. 
kun. J. J. Jakaitis, Worces- 
ter’io klebonas ir savo jaut
riais žodžiais sakant uždegė 
susirinkusią širdis tėvynės 
meile. Tą liudijo žmonių gau
sios aukos. Dar kalbėjo vie
nas žymus anglas ir pagyrė 
lietuvius už didelį patrijotiš- 
kumą ir šelpimą savo tautos. 
Vakaro vedėjas gerb. kun. J. 
Čaplikas karštai ragino au
kauti tėvynei kad būtą galima 
kogreičiausia išvyti “brolį” 
lenką iš Lietuvos.

Po prakalbą buvo renkamos 
aukos. Surinkta išviso $700.

Surengimui “tag day” dau
giausia pasidarbavo vietinis 
kleb. gerb. kun. J. J. Jakaitis. 
Jo rūpesniu buvo sutvertas 
komitetas iš žymią svetimtau
čių, kuris daug pasidarbavo 
rinkime auką ir tas daug pa
drąsino mūsą lietuves, kurios 
tiesiog kaip ir nedrįso eiti au
ką rinkti pas svetimtaučius. 
Taip-gi daug idrbo surengi
mui “tag day” gerb. kun. J. 
Čaplikas, P. Rauktis, P. V. 
Shae, P. T. B. Mažeikienė, P. 
Zataveckas ir kiti.

Surinkti pinigai tuojaus bus 
pasiųsti į Lietuvą prez. Smeto
nai, kurie skiriami Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Misijos.
Spalio 19 d. prasidėjo misijos, 

kurias laiko Tėvas Alfonsas Ma
ria pasionistas. Misijos trauk
sis per dvi savaites ir pasibaigs 
sykiu su 40 valandų atlaidais 2 
d. Lapkričio.

Lietuvos Sūnus.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopa turės ekstra 

susirinkimą spalio 27 d. 1919 
m. Karalienės Aniolą salėj 
7:30 vai. vakare.

Rašt. P. J. Kirius.

N. N.

W. LYNN, MASS.
Spalio 14, čia buvo susirin

kimas vietinių veikėją su tik
slu, kad surast būdą pagelbėt 
nūteriotai Lietuvai. Po ilgo 
draugiško pasikalbėjimo iš
rinkta komitetas, kurio užduo
tim bus surengt milžiniškos 
prakalbos. Laike prakalbą 
bus išrinktas komitetas, kuris 
užims šio vietą ir stengsis rin
kti pinigus, drapanas ir kito
kias reikmenas ir siųsti tie
siog Lietuvos valdžiai, kuri iš
duos lietuviams, kurie kenčia 
vargą ir badą.

Į liklaikinį komitetą įėjo 
šie asmenys: Pirm. K. Prei
tis, pagelb. VI. Bradauskas, 
nutar. rašt. K. Sirbikas, ka- 
sierius Jon. Klimas, kasos 
Naš. P. Povilonis, P. Bolys ir 
Jon. Bukiauskas Apekun. Ka
sos. Presos Komisijon įėjo S. 
L. Zaleskas ir K. Preitis. Ka- 
sierius pastatytas po 2,000 dol. 
kaucija.

Dabar minėtas komitetas 
rengia prakalbas, kurios į- 
vyks 2 d. lapkričio. Kalbės 
adv. F. J. Bagočius, P. Gudas, 
U. Norkus ir dar keletas 
šių kalbėtoją,
kodaugiausia susirinktą 
šią prakalbų. Geistina, kad 
kožnas lietuvis ir lietuvaitė at
silankytą tą nedėldienį 2-rą v. 
po pie 
daug k<

Presos Komisija:
S. L. Zaleskas, 
K. Preitis.

ta dalis surinkti Newarke per 
šią nedėlią $300.000; gį Roose
velt drive” nusiskyrus $70.- 
000. Abi “drive” smarkiai 
varosi “over the top.”

Kada mes lietuviai nusiskir- 
sime savo R. Kryžiui nors 
$25.000 surinkti su obalsiu 
“over the top”?

Volungėlis.

K.
sa-

CAMBRIDGE, MASS.
^Susivienijimo Liet. R. 

Pilnąją Blaiv. 7 kp. turėjo 
vo susirinkimą 12 d. spalio.
Narių atsilankė skaitlingas 
būrelis ir kuopos reikalus 
svartė šaltai ir rimtai. Po 
apkalbėjimui kitą kuopos rei
kalą buvo išduotas raportas 
raštininkės, kuri buvo ingalio- 
ta susižinoti su Bostono kuo
pa,, kaslink sušaukimo stei
giamojo Apskričio suvažiavi
mo. Iš raporto paaiškėjo, kad 
kai-kurios kuopos ant pakvie
timo davės atsakymus ir pasi
žadėjo remti apskritį prisiun
čiant savo atstovus. Tai-gi iš 
to atžvilgio nesiranda priešin
gą. Tad apskričio suvažiavi
mas įvyks gruodžio 14 d. 3 v. 
po pietą Bažnytinėj salėj Win- 
dsor gat., Cambridge, Mass.

Gerb. kuopos malonėkite 
prisiųsti savo atstovus su 
mandatais ir gerais sumany
mais. Mandatus ir įnešimus 
galima kartu su atstovais pa
siųsti arba pirmiau žemiau pa
duotu antrašu.

Užprašome atvažiuoti ko- 
daugiausia atstovą.

Pirm. M. Sundukienė, 
Rast. Ona Paulaičiukė.

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

nur ir kitur teko būti mus chorų 
koncertuose, bet neapsiriksiu pa
sakęs, kad L. Vyčių Pittsburgh’o 
Apskričio choras nėra menkesnis 
ir skaStliumi dainininkų ir išla
vintais balsais net už pagarsėjusį 
Chicagbs Vyčių Apskričio chorą.” 
Didžiuma gi. talentuotų daininin
kų buvo iš Pittsburgh’o ir jie dau
giausia prisidėjo prie pasisekimo. 
Iš to visko matosi ir dėl tosios 
priežasties, kaip p. Jackus sako
si, jie negali su Pittsburgr’u su
sidėti ir dar pasigiria, kad gavo 
“gerą lekciją.” Bet už tai kur 
gi ačiū?!

“Kritiko” Jackaus kritika y- 
ra neaiški. Už jos slepiasi kas 
kita. Nūn gi viešai to neišreiš- 
kiame. Bus dar kita proga.

Tiek to. Bet, kur tik pasi
taiko iškelti lietuvių vardą sve- 
timtaučių akyse, kaip kad atsi
buvusiame Tautų Koncerte, mes 
visi privalome susivienyti ir veik
ti iš vieno. Tuomet bus ir nau
da ir geras žodis tartas visiems!

Samata.

KATALIKŲ SPAUDOS . 
SAVAITĖ. ’

Jau 4 metai kaip LDS. pra
dėjo rengti kasmet Kat. Spau
dos Savaites. Taip ir šįmet 
Kat. Sp. Savaitė bus rengiama 
visoje Amerikoje, nes toksai 
yra LDS. seimo nutarimas.

Iš prabėgusią metą mes 
jau turime šiek tiek praktiš
ko prityrimo tokią savaičią 
rengime ir galima tikėtis kad 
toji Spaudos Savaitė kaip ki
tais metais nusisekdavo kad 
taip ir šįmet nusiseks.

Šįmet su Kat. Spaudos Sa
vaitės rengimu pirmutiniai iš
siruošė Bostoniečiai bet girdė
tis kad jau ir daugelyje kitą 
įvairią lietuviais apgyventą 
koloniją uoliai prie Kat. Spau
dos Savaitės rengiasi—ir Die
ve jiems padėk.

Bostoniečiai Kat. Sp. Savai
tėje jungia su L. D. S. visas 
katalikiškas pajėgas. Ir Liet. 
Vyčiai, ir Moterą Sąjunga, ir 
teatralės grupės ir solistai ir 
choristai ir kalbėtojai vienu 
žodžiu visi prisideda kuomi 
tik kas gali ir mano, kad tos 
savaitės nusisekimui prigel- 
bės. Net pamirštama smul
kios saviškią tarpe esančios 
intrigėlės ir nesusipratimai o 
griebiamasi visą už bendro 
darbo.

Katalikiškos spaudos plati
nimo savaitės svarba kiekvie
nam yra aiški ir jos reikalin
gumas gerai suprantamas t' 
dėl aš apie tai nė neaiškinsiu. 
Aš prie progos noriu nušvies
ti kodėl Bostoniečiai taip uo
liai bėga prie vienybės įvai
riuose visuomeniškuose da> 
buose. .

ŽODELIS Į BLAIVININKUS
Praeitame seime, nors aš ir 

nebuvau, delegatai kurie bu
vote žinote, kad mūsą iždas, 
gaila tarti, buvo neturtingas. 
To priežastis, kaip pats paty
riau, yra nesiuntimas mėnesi- 
nią mokesčią į centrą. Patys 
žinote kad jei kuopos ir pavie
niai nesiąs savo mokesčius, 
tai P. BĮ. organizacija negalės 
gyvuoti, o dar greičiau nega
lės “T. R.” išleisti. Mes to 
nenorime. Mums mielas yra 
“T. R.” Brangi mums P. BĮ. 
organizacija!

Todėl brangūs P. BĮ. nariai 
ir kuopos suskubkite prisiąs- 
ti savo duokles į centrą. Ra
šykite čekius ar monev orde
rius V. F. Shea, vardu siąs- 
kite V. Bacevičius, St. Laurent 
College, Near Montreal, Cana- 
da. Mes esame skolingi už 
spausdinimą “T. R.” jau apie 
porą šimtą. Pakol neatsily
ginsime daugiau negalime 
spausdinti “T. R.” Tat nebū
kite priežasčia sustabdyme 
“T. R.” Varde brangios blai
vybės idėjos mokėkimės duok
les, rinkime aukas, rengkime 
vakarus, kad mūsą idealai ne
liktą bevaisią.

Kun. Pranas Juškaitis, 
P. BĮ. L. R. K. A. Centro Pirm.

Prikalbėjo Jurgis Joną 
Vesti žmoną Marijoną, 
Nes gudruolė Marijona, 
Vietoj suknią ir sijoną, 
Prisipirkusi sau boną. 
Įkalbėjo Jurgis Jonui, 
Kad su žmona Marijona 
Bus gyvent perdaug malonu, 
Nes iš moterų milijono 
Tiktai viena Marijona 
Tegalėsianti iš Jono 
Padaryti tikrą poną. 
Mat, ji turinti delmoną 
Prikimštą valstybės boną.

(Kauno “Garsas”)

BALTIMORE, MD.

Iš Baltimorės Lietuvių veikimo.
Buvo laikai kada Baltimorės 

lietuviai saldžiai miegojo ir sap
navo, bet atėjo laikai, kada Bal
timorės lietuvių tarpe pradėjo 
tiesiog stebuklai daryties.

Žmonių ūpas pakilo — susipra
timas neapsakomas. Anais lai
kais tik mokėjo vieni su kitais 
“pešties,” bet šiandien visi šau
kia: Vienybės norime. Šalin
nesutikimai, duokit rimto veiki
mo, mes dirbt norim dėl tėvynės. 
Ir štai jau pirmi žingsniai pada
ryti prie vienybės. Pora savai
čių atgal kaip katalikiškų, taip 
ir tautiškų dr-jij bei organiz. ats
tovai susirinkę nutarė sutverti 
Baltimorės Lietuvių Tarybą. Su 
tikslu, kad prašalinus partiškas 
peštynes, ir suėjus visos Balti
morės lietuviams į vienybę ir bro
lybę. Jau padaryta Tarybos 
konstitucija, kurią užgyrė 20 
dr-jų ir org. ir prisidėjo prie Ta
rybos. Tarybos tikslas yra rink
ti aukas (pinigais) drabužius, ir 
viską kas bus galima ir siųsti tie
siai į Lietuvą. Patartina Tarybai 
laikyties vienybės ir nenuilstan
čiai veikti dėl tėvynės Lietuvos 
labo.

P. čižausko koncertas.

Spalio 18 d. gerb. p. Čižaus- 
kas, su savo milžinišku choru, ku
ris susideda iš apie 70 asmenų 
surengė puikų ir įspūdingą vaka
rėlį. Vakaro pelnas buvo skiria
mas dėl naujų vargonų. Žmo
nių buvo susirinkę apie 600 ypa
tų. Visos merginos dainininkės 
buvo pasipuošę tautiškais rūbais, 
su rūtų vainikėliais ant galvų ir 
kiekviena laikėsi rankoj Lietuvos 
vėliavą. Tas viskas darė malonų 
įspūdį į publiką. O dainininkif 
išlavinti ir malonus balsai tiesiog 
žavėjo.

Solistės p. M. Čižauskienė ir p. 
Al. Feleskiutė, jos visados pasi
žymi su savo gražiais balseliais,, 
bet šiuom sykiu labiausiai. Už 
pasižymėjimą p. Feleskiutei buvo 
suteikta gyvų gėlių bukietas, o 
p. M. Čižauskienei, du (2) . O 
nuo aplodismentų tai net svetainė 
drebėjo

Choras dainavo: Tautos himną, 
“Gerkim broliukai,” “Verda bo
ba kukulius,” “Vai žydėk, žy
dėk,” “Vai močiute mano,” “Žil
vitis” ir t.t Pagalios suvaidin-, 
te “k »>

Paryžiuje eina gandai, būk 
Francijos valdžia pradėjo ves
ti tarybas su Vatikanu reika
le atnaujinimo diplomatinią 
ryšių. U "Ir ai nepaisau.

Geistina,
gar- 
kad 
ant

ietą, o kiekvienas galės 
; kc^įš^irsti.

PRIE LDS. CT. APSKR.
Raportas. 6 kp. Hartford, 

Narių kp. yra 43, per pereitą 
bertainį prisirašė 2 nauji nariai ir 
vienas senas sugrįžo.

Siuntė delegatą į New Yorko 
lietuvių šaukiamą seimą N. Y., N. 
J. apskričio. Taipgi siuntė de
legatą į L. D. S. Seimą, Worces- 
ter, Mass. Darbuojasi kiek tik 
gali. Ateityje žada daugiau ką 
nuveikti.

Ct.

NEWARK, N. J.
Įvairumai.

Ne w ark o Kataliką Centras 
. spalio 14 d. išrinko komisiją iš 
. J. Brazio, A. Staknio ir K. 

Krumėno, sudaryti pienus, su- 
. šaukti mass-mitingą kuriame 
i būtą galima išrinkti visą pasi- 

tikėtiną komitetą Lietuvos pa- 
; skolos bonams pardavinėti.

Pagaliaus tapo sudarytas 
galutinas pienas, pastatyti 
Newarke prie Military Park 

i dideliausį hotelį. Hotelio pa
statymas atseis virš milijono 
dolerią. Hotelis turės 1500 
kambarią. Hotelis priklausys 
Du Ponts organizacijai.

Newarko 365 “džitniai” per 
rugsėjo mėnesį išvežiojo 3,- 
418,284 žmones. Tokiu būdu 
karą kompanijai sumažino į- 
eigą ant $170.914.

Sumanyta miesto nekurias 
viešąsias mokyklas šildyti t. y. 
kūrenti vietoje anglią, kerosi- 
nu-gazu. Gazą vartojamą vie
toj anglią tuojaus įvesti High 
School ir Bumet School. Per 
abi mokyklas vartojant gazą 
vietoje anglią, manoma sutau
pyti miestui, per metus $36.- 
000. CentralHigh school, per 
pereitus metus sukūrenta 922 
tonai anglią už kuriuos užmo
kėta $8.066. Vartojant gazą, 
tas pats veikimas bus galima 
atsiekti suvartojant 2.305 bač
kas kerosino, kuris atsieis tik 
$3.892. Dėl vienos Centrai 
High Schoolės, vartojant ang- 

. lią vietoj gazą per metus mies
tui atliks $4.174. Toks pat iš- 
rokavimas ir su Burnet 
School. Įtaisymas abiejose mo-‘ 
kyklose vartojamo gazo, atseis 
apie $6,000. '

Šią nedėlią t. y. nuo spalio 
20 iki spalio 28 yra varomi 
Newarke net du “drive” (pi
nigą rinkliavos) t. y. žydą Eu
ropoje nuo karės nukentėju- 

. siems ir T. Roosevelt pamink
lo pastatymui. Žydą pasiskir- 

. N “ ' - ž

PITTSBURGH, PA.
Atsakymas p. Jackui.

Tūli, neva “literatai,” kuo
met užsikarščiuoja, stveriasi “kri
tikuoti” parašytas kitų korespo
ndencijas, kuriose pažymėta tik
roji teisybė. Kad ką nors tei
singai kritikuoti, reikia priparo- 
dymij ir nereikia iškraipyti faktų. 
Pavyzdžiui p. Jackus “kritikuo
damas” mano korespondenciją, 
rašo “Darbininko” 121 num. buk, 
aš, pasirašęs “Samata” apgaile
stauju, kad tame koncerte jie 
nedalyvavo. Gi “Darb.” 114 
num. yra mano pabriežta, kad 
mūs nedžiugina, kuomet kiti ne- 
pritarįa, kada reikia lietuviams 
pasirodyti kame nors. “Taip 
daro McKees Rock'iečiai ir Ho- 
mestead'iečiai. ” Tai teisybė. Mes 
kvietėme visus dailės mylėtojus 
per “Darb.”, “Dr-gą,” “Lie
tuvą” ir net asmeniškai prašėme 
prisidėti Tautų Koncerto dalyva
vime. Pažymėtieji pribuvo tik 
ant susirinkimo. O, kuomet rei
kėjo stoti į darbą, tai pp. Jackai 
ir jiems panašieji nepritarė, o vė
liau negalėdami apturėti pirmo
sios garbės dalyvavime, visai net 
nepasirodė.

Sekamai p. Jackus “teisinasi,” 
buk jie, vadinasi McKees Rock’- 
iečiai ir Homestead'iečiai, “ne- 
dalivavo tame koncerte todėl, kad 
su Pittsburgh’u (South Side) ne
galima. ’ ’ Ir dėl ko ? kame prie
žastys? Na ir pasisako:” “Bu
vom susidėję išvien veikti deliai 
L. Vyčių 7-to kongreso. Iš to 
gavome patirti, kad negalima su
sidėti, taip sakant gavome gerą 
lekciją, kuri atmintyje pasiliks 
ilgai.” Labai silpnas ir visai ne
pamatuotas “ekskiuzas.”

Apsvarsčius tą viską, nesima
tę priežasties, delko p. Jackus 
“kritikuoja” mano koresponden
ciją, tilpusią “Darb.” 114 num. 
Juk gi L. Vyčių VII kongrese 
Pittsburgh’o šv. Kazimiero lietu
vių parapijos chorvedys, gerb. 
Jonas P. Jankus, taip puikiai su
gebėjo išlavinti ir vesti chorą, kad 
ne tik vietiniai, bet ir delegatai 
iš svetur suvažiavę, gėrėjosi, o 
ypač “Draugo” 197 num. p. De
legatas iškiliai aprašė: “Ir tie-•XL

NEW YORK, N. Y.
^Draugystės Šv. Kryžiaus 

New Yorko atsišaukia į visuo
menę kad neklausytą jokią ne
teisingą šneką ant draugystės, 
kaip tai: būk draugystė neiš
moka benefito-pomirtinės, tik 
moka 150 dolerią. Tai yra tik
ras’ melas. Draugystė jau 
daugiau kaip du metai moka 
$200.00 pomirtinės vyro už pu
sę draugo $100. Tai mūs nuo
monė yra tokia kokius drau
gus nepriėmė į draugystę tai 
ant to piktumo pradėjo šmeiž
ti draugystę, nežinodami drau
gystės reikalą. Šv. Kryžiaus 
draugystė prašo visuomenės 
tokią šneką neklausyti, bet ra
šytis draugystėm Mūs drau
gystė yra sutverta ant gerą 
pamatą ir gerai tvarkoma. Pa- 
šelpą ligoje išmoka nuo pir
mos savaitės $6.00’ posmerti- 
nėsi už vyrą 200 dolerius, už 
pačią 100 dolerią. Toki drau
gai nežinodami reikalij mūsą 
ką apšnekate mus, tai geriau 
užsidarykite burnas.

Komitetas:;
S. Dragūnaitis, 
B. Laurinaitis, 
Sekr. Z. Maksvitis.

iš

Komercija. Užrubežių ir Vi
daus Komercijos Biuras išdėsto 
Suvienytų Valstijų pirkly bos vei
kimą su užrubežių tautomis, už 
rugpiučio mėnesį 1919 m. Inve- 
žimų rugpiučio mėn. buvo už 
$367,331,232,' sulyginus su $273, 
002,914, rugp. 1918 m. Išveži
mų už aštuonis mėnesius, baigian
tis rugp. m. 1919, buvo už $2, 
261,842,133, sulyginus su $2,060, 
884,606 per tiek pat laiko perei
tais metais.

Žemdirbystė. Yra spėjama, kad 
Kanados kviečių derlius pasieks i 
250,000,000 bušelių. 150,000,0C0 J 
bušelių bus parduota, 40,000.000 
naminiam vartojimui, o 60,000,000 
paliks sėklai.

Ekonomija. AVashington Post 
praneša, kad sutrauka Bosrono 
bankų darbų parodo, kad S. V. 
saldumynų yra suvalgoma kas met 
apie 1,100,000,000 svarų. Ame
rikiečiai kas-met jų išperka už 
$750,000,000.

Anz/lis. Wall Street Jiirnalas 
praneša, kad išrodo, jog už ke
lių mėnesių kerosinas bus varto
jamas šildymui namų New Yorke.

Darbas. Sulvg statistikų paro
doma, kad ateivių svetimtaučių 
Suv. Valst. yra apie 10 nuoš. visų 
gyventojų, bet savo darbu jie 
pristato apie 51 nuoš. visų išdir- 
bysčių kaip industrijinių, taip ir 
mekaniškų.

Motorai. San Franciseo Chro- 
nicle sako, kad sulyg statistikų 
Suv. V. šiandien yra vartojama 
apie 6,000,000 automobilių.

EmigTacija. New York Times ‘ 
praneša, kad spalio 4 d. 3 laivai 
išplaukė į Europą su 4,000 pasa- 
žierių, iš kurių 2,000 buvo italai, 
lenkai ir graikai, važiuojantis 
namo su vilčia gauti dalis žemių, 
kurias jų šalįs yra naujai apturė
ję laike karės.

Maisto Administracija. W. A. 
Glasgow, Maisto Administracijos 
patarėjas, spalio 8 dieną pridavė 
bilą Senato komitetui, kurie tiri- 
nėja cukraus stovį, kad būtų in- 
vesta Federalė cukraus kontrolė 4 
iki gruodžio 21, 1920 m., kad ne
leisti cukraus kainoms kilti augš- 
tyn.

I

CAMBRIDGE, MASS.
Spalio 19, pobažnytinėj sve

tainėj P. BĮ. surengė vakarą. 
Programą išpildė artistai iš S. 
Boston’o. Žaidė veikalą ‘Žmo
nės.” Roles buvo gerai išmo
kę, atliko be klaidą. Artistai 
ir-gi geriausi parinkti, So. 
Bostone mokėjo nuduoti. Tik 
tėvas pagal dukterį tai per- 
jaunas atrodė. Kol turėjo šir
mus plaukus dar šio bei to, ale 
kuomet jįj neteko, tai visai 
jaunas tapo. Duonkepys tik
rai duonkepiškai išlengvučio, 
lagadniai su gaspadinėle apsi
ėjo. Tokios geros širdies duon
kepių mažiai terasi. Patsai 
veikalas “Žmonės” nėr per- 
puikus: perdaug girtybės ir 
ant galo nelaiminga dukters 
užbaiga — pasiskandinimas.

Pradžioje ir aktą tarpais 
buvo pamarginimų. Dialogą 
“Būk valia tavo” gerai atli
ko S. B. vaikinas su mergina. 
Keliuose atvejuose p-lė Stasė 
Motiejūnaitė puikiai dainavo 
solo. J. Varaitis taip-gi savo 
baritonu publiką žavėjo. P-lė 
Kiburiutė piano solo skambi
no du ar tris kartus. Abelnai 
programas buvo puikus. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Cam
bridge Blaivininkai matyt ne- 
nor kitoms kolonijoms veiklu
me pasiduoti.

Baiigantis programui gerb. 
kun. P. Juškaitis gausiai pa
dėkojo So. Bostono lošėjams 
už suteikimą gražaus progra- 
mo. Viskas užsibaigė su him
nu “Lietuva Tėvynė”.

Reporteris.

UŽREGISTRUOTI GALVIJAI IR 
UŽREGISTRUOTI KŪDIKIAI.

Arklių ir galvijų augintojai vi
suomet užregistruoja savo gyvu
lius, nes tas padidina jų vertę ir 
dėlto labai, pageidaujama.

Sulyginus tai su neatsargiais 
tėvais, Public Health Service 
duoda šias priežastis, dėl kurių 
kūdikiui užgimus reikia jį užre
gistruoti :

1. Kad prirodyti kas jis yra.
2r Prirodyti tautystę.
3. Darodyti kad jis yra pagal 

įstatymus gimęs.
4. Parodyti kada vaikas turi 

teisę įstoti į mokyklą.
5. Parodyti kada vaikas turi tei

sę pradėti dirbti.
6. Darodyti teisę paveldėti tur

tus.
7. Darodyti kuomet reikia stoti 

kariuomenės tarnyston arba pa- 
liuosavimą nuo jos.

8. Gauti teisę balsuoti.
9. Padaryti atsakomu turėti nuo

savybę, pirkti ir pardouti žemes.
10. Gauti teisę užimti viešas vie

tas. j
11. Darodyti metus darant vedi- J 

mo kontraktą.
12. Kad būtų galima daryti sta

tistiškus tirinėjimus šalies sveika
tos padėjimo. I

Indianopolise, Ind. sustrei
kavo 3.000 pakaunią darbinin
ką.

NAVICKO ADRESAS.
Plačiai žinomas katalikiškai 

visuomenei veikėjas semin 
ristas J. Navickas, kaip ja 
pirmiau buvo skelbta yra išva- 
žiavęs į Šveicariją į Friburgo 
universitetą tęsti augštesnius 
mokslus. Dabar jo adresas y- 
ra toks:

ViUa Mont PUneau, 
Fribourg, Switzerland.

VISI TALKON UETUMI!

ORGANIZUOKIT BONŲ PLATINIMO 
KOMITETUS.



NKAS

KONCERTAS!!
ŠIUO

Spnng Street

CAMBRIDGIAUS BAŽNYTINIS CHORAS

pianu skambins p-lė Zaleckaitė.

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

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

BOSTON, MASS.

Tėvas Mataušas Dr bosas.
Lithnania.

Kauno apskričio,
Kampiškiu par.,

Šilėrų kaimo, 
Mataušas Dubosas.

Koncertas bus nepaprastas tuomi, nes išgirsite labai daug naujų dainų net iš 
Lietuvos atvežtų.

Kas svarbiausia, tai dainuos Dramatiškas Baritonas p. S. PAURAS iš Mi- 
chigan valstijos gražių dainų, ^kurios sujudiifs kiekvienų.

Beto dainuos ‘kvartetas iš Norvood, Mass. po vadovyste p. V. Stasevičiaus. 
Kantatą / f " _ '
Bus ir duetų.
Skaitlingas vietinis choras ir taip-gi solistai yra gerai prisirengę su naujausio

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

visi. Širdingai kviečia KOMITETAS.

NATIONAL BISCUIT 
COMPANY

Paieškau savo brolių Anta
no ir Juozo Rimkų Kauno, 
Raseinių apskr., Balakių vals
čiaus, Malupiij kaimo. Juozas 
atvažiavo 1913 metais į Ame
riką, o Antanas pirmiaus. Jie 
patįs ar kas kitas praneškite 
šiuo adresu:

Paieškau Pranciškaus Vi- 
čio gyvenusio Lietuvoj Hakių 
miestelyj. Turiu jam praneš
ti svarbų reikalą iš Lietuvos a- 
pie jo vaiką. Atsišaukite pa
tys ar kas kitas apie jį žino 
meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Damininkas šūkis,
50 Wexford St.,

Brighton, Mass.

Paieškau dėdės Antano Je- 
ramino ir tetos Marijonos Je 
raminaitės Papilės parapijos, 
Šiliškių sodos. Malonėkite at
sišaukti, nes aš gavau laišką 
iš tėvynės.

A. Suirkus,
P. O. Box 213, Rumford, Me.

(10-27)

Keli sugrįžo, bet didžiuma 
streikininkų nepaisė to ulti
matumo.

Jonas Rimkus,
Memelniederung, (Ostpreusen) 

Germania. (11-1)

Maistas dėl stiprių — 
dėl jaunų ir senų — vi 
sados — N. B. C. Gra
liam piragaičiai.

Spalio-Oct. 25 d., 1919 
Thorndike School Salėj e 

jjg gg E. Cambridge, Mass.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.

Aš Gabrielis Girdijušas pa
ieškau dėdės Jono P. Čeikaus- 
ko’, paeina iš Vilniaus gub., 
Švenčionių apskr., Daugeliš- 
kiij par., Mikalavo kaimo. Tu
riu su juo svarbų reikalą. Kas 
žinote arba jis pats duokite ži
noti man.

G. Gerdijušas,
‘ Mt. St. Mary’s Seminary, 

Cincinnati, Ohio.
(11-1)

(Paskelbimas)
NE “TIKIUOSI,” BET

“ŽINAU.”

naujosios Anglijos lietuvių veikėjai, kurių pastangomis 
pereitą vasarą surengta du didžiausiu pikniku -

Pirmoji eilė: Zigmas Klapatauskas, (So. Bostoų), J. Kriviutė (Lawrence), A. F. 
Kneižis (So. Boston), Kun. K. Urbonavičius, Zuzana Žukauskaitė (So. Boston), Ludvika 
Cebatoriutė (Lawrence), Ona Jankienė (So. Boston).

Antroji eilė: Vladas Jakas (Cambridge), Marijona Brikaitė (So. Boston), Jonas 
Glineckis (So. Boston), Valerija Šiaulaitė (Brighton), Marcelė Žukauskaitė (So. Boston), 
Ona Bugailaitė (Nashua), Jurgis Palaima (Hudson).

Trečioji eilė: Mikas Abračinskas (Montello), S. Kudarauskas (Brighton), Vincas Šir- 
ka (Cambridge), Antanas Vajsiauskas (Cambridge).

Pasiulik savo šeimynai ar- i 
ba svečiams LORNA DOO I 

NE. Džiovintų piragaičių—naujaga- I 
r diniškos trupios duonos — kaipo ry
tinio valgio, popietinio užkandžiams ar
ba kaipo medegiška dalis vėlų—valandų 
vakarienėj. Yra tai ypatingas viliojimas 1! 
jų patraukiantis kvepėjimas ir yra ska
nūs ir miltingi. Ir kuomet jie yra visoko 
perdaug. Vardas LORNA DOONĖ ant kiek
vieno piragaičio.

Parsiduoda svarais pulkiosia apklijuotose vaiz- 
_  ' bnženkllals skrynutėse.

LAIVAS Į LIETUVĄ.
Sekantis laivas su viso

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

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

LITHUANIAN
AMERICAN

TRADING COMPANY, 
(Naujas Antrašas) 
680 Fiįth Avenue, 

New York City, N. Y.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mastu 

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

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

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

Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

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 susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

skaudėjimo, nervuotumo ar 
kitų negalių surištų su pilvo 
betvarkėms ir jei imi Trinerio 
Amerikinį Eliksirą iš Kartaus 
Vyno, tai tikrai gali pasaky
ti: “aš žinau, kad šita gy
duolė man pagelbės.” Štai 
pavyzdis p. Alberto Havrda, 
R. 2, Yoakum, Texas. Jis sir
go 22 savaiti, vienoje kurių 
abejojo ar pasveiksiąs. Te- 
čiaus Trinerio Amerikinis E- 
liksiras iš Kartaus Vyno, kaip 
jis mums pranešė 24 d. rūgs., 
pastatė jį vėl ant kojų. — Ger
klės uždegimas tai paprasta 
negalė rudenį kaip veik paju
si kokį sunkumą berydamas, 
plauk gerklę su Trinerio Anti- 
putrinu, atskiestu, su šiltu, 
vandeniu stebėsies pasekme! 
Jį gali gaut kaip ir kitus Tri
nerio vaistus pas savo aptieki- 
ninką. Joseph Triner Compa- 
nv, 1333-43 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

(Copvrigth, 1919, by Joseph 
Triner Company).
«3©S@©©®©@©©S©S@©@©®@©©<BS®*

Paieškau Simano Duboso 
Šilėnų kaimo, Kampiškių pa
rapijos, Kauno apskričio. Pir
miaus buvo Marijampolės pav. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:

A. 0. ČESNAUSKIUTĖ
LIETUVĖ SIUVĖJA.
Sijjvu visokius moteriš

kus drabužius sulyg nau
jausios mados. Taip-gi tai
sau, prosinu ir valau se
nus drabužius. Tai-gi kvie
siu visas lietuvaites ateiti 
[ir persitikrinti mano dar- 
[bu.
; 72 Plemouth St.,
Į Cambridge, Mass.
!(11-1)

SVARBI ŽINIA LIETU
VIAMS BIZNIERIAMS 

IR NORINTIEMS 
TAPTI BIZNIERIAIS.

Pinigus maišais galima pil
ti. Klausyk kokiu būdu. O, 
štai mieste Akrone, Ohio ka
me dirbtuvės dirba dieną ir 
naktį, kame yra dideli mokes
čiai, kame jau randasi daug 
lietuvių, o prie to yra lietuvis 
kunigas, parapija, draugijos 
ir tt., bet nėra lietuvių biz
nierių. Čia reikalingas buče- 
ris, duonkepis, barzdaskutis 
ir tt. Dabar lietuviai pradėjo 
statyti nuosavą bažnyčią.

Lietuvių kompanija stato 
daug namų. Amerikoniška 
kompanija stato 100 naujų na
mų, o bučernės nėra arčiau, 
kaip 10 blokų.

Tai kas norit užsidėti kokį 
biznį, kreipkitės pas mus. 
Mes galime pastatyti kokį tik 
nori storą, arba Lietuvių Pra
monės Bendrovė parūpins 
Jums ko tik reikalaujat.

Klauskit laišku arba tiesiai 
atvažiuokit ant šio antrašo:

DALINKUS,
30 Wooster Avė., Akron, Ohio.

TURIU ANT PARDAVIMO 
4 STUBAS.

Dvi ant 12 familijų, o kitos 
2 ant 8 familijų. Visos stubos 
yra prie vienos vietos ir gra
žioj vietoj. Parduodu pigiai. 
Kaina $8,000.00. Kuris norė
tų pirkti su kaina sutiksime. 
Atsišaukite pas

B. AJAUSKAS,
58 Lincoln St.,

Brighton, Mass.

NEDĖLIOJĘ,
LAPKRIČIO 9 D., 1919 

bažnytinėje Salėje, 
Vindsor St., Cambridge, Mass 

Pradžia 7 vai. vakare.
Tai bus vienas iš puikiausių 

vakarų, kokių ligšiol Cam- 
bridgiuje nebuvo ir gal vėl ne
greit bus.

Tai-gi nepraleiskite porgos. 
Ateikite visi, o visi koskaitlin- 
giausia. Įžanga prieinama.

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. MarkuniutS, 
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 Havkens St., Boston, Mass.

Reikalingas Beno mokyto
jas arba vedėjas. Mes esame 
susiorganizavę 12 muzikantų 
ir jau galime kiek griebti. Ei
name griežti šokiams, baliams 
ir tt.

Atsišaukite. £ia darbai ei
na gerai ir lengvai galima 
gauti.

Antanas- Bendoraitis,
121 Culnert St., 
(11-1) Torrington, Conn.

Youngstowne, O. plieno dir
btuvėse dirba negrai streik
laužiai. Dėlto buvo kilę riau v • SIU.

Chicago j plieno kompanijos ’ ligonis ima su minei 
paskelbė, jog jei paskirtu lai- įkiuosi kad jie man 
ku streikininkai negrįš dar-1 Bet jei kenti dėl bl< 
ban, tai paskui nebus priimti, to, nuo užkietėjimo.

Paieškau Juozo Bizausko 
Turiu svarbių žinių nuo brolio 
kun. Bizausko iš Kretingos. 
Atsiliepkite į “Darbininko” 
Administraciją.
RE I K A L A U J A M A

Siuvėjij (Stichers) dirbti prie 
Baltų Žiuponų ir Žiurkštų. 
Gera mokestis.

EMPIRE MFG. CO., 
587 Harrison Avenue.

Iš So. Botsono netoli eiti.

“DARBININKO” 
ĮGALIOTINIS.

Linden, N. J. ir visos apie- 
linkės lietuviams ir biznie
riams norintiems apsigarsinti 
geriausiame laikraštyje “Dar
bininke” arba Darbininkų lei
džiamam Kalendoriuj 1920 m. 
pranešame, kad apgarsinimų 
kainos gana pigios. Tai-gi tuo
jaus siųskite apgarsinimii ko
piją ir klauskite informaiijų 
žemiau paduotu antrašu.

Taip-gi užprenumeruoju lai
kraštį “Darbininką,” leidžia
mą 3 kartus į savaitę. Kaina: 
metams-$3.00 iki sausio mėn. 
1920, o jo 1 d. sausio bus $3.50 
arba ir daugiau. Pasiskubin
kite. Beto laikraštis “Dar
bininkas” siunčiamas jau ir į 
Lietuvą 3 kartus į savaitę už 
$4.25 į metus. Užrašykite sa
vo artimiausiems giminėms.

Turiu visokių spaudos daly
kų, kaip tai knygų, atviručių, 
paveikshi iš Lietuvos, visokių 
paveikslų, žirgvaikių spalvuo
tų, A. Smetonos, Pirmojo Lie
tuvos Prezidento paveikslą, 

■“Kova ties Žalgiuriu” ir tt.
Laiškus adresuokite 

adresu: Box 411.
Ypatiškai: J. J. Liudvinai 

tis, Wood Avė., 10-th St., Lin 
den, N. J.

. STEPONO JAUNUOME
NĖS R. K. DRAUGIJA

Rengia Puikų •

i J JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS ; 
i{ GYDUOLES.
i l Jums reikalinga gyduo- • [
I lės, kurios geriausiai gydo •[ 

šias ligas kaip tai: < Į

Užkietėjimą vidurių $ .50 - i 
Galvos skaudėjimo ... .50 j i 

i ’ Kosulio ir krutinės j i
ii skaudėjimo.............. 1.00 j Į
i l Dėl gero apetito prie 
ji valgio.......................2.00 j i
i l Taip-gi užlaikome ano-
11 diją Europiškb sti-
i l prumo....................... 1.00 • i
INuo peršalimo............. 50 • i

Visokias gydančias žoles ’ 
galima gauti pas mus. Jūs; 
galite gauti vaistų kokie tiki 
pasaulyje vartojama. Bei- £ 

• kale tamista su orderiu > 
i [siųsk ir pinigus money or-1 
i deri u arba registruotame 5 
i [laiške. Taip-gi reikalauja-1 
i [me agentų ir duodame ge-1 
i [rą atlyginimą.
i l P. A. JATUL, 

(Jatulevičius) ' | 
. P. O. Box 2128,
l Boston, Mass. 1

1 f 1 ’ t J J
■ . M- 11 . 1



Komitetas.

M
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VIETINĖS ŽINIOS.
SELYKLAS

1

PIRMOS KLESOS

t

Veronika Grinevičienė
K. Kaulinskaitė(3 laišk.) 
Juozas Stukas
Juozas Rudzinskas

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-3/.

Gyvenimo vieta: 256 TP. 3-rd St.

100 svarų sumalto selyklo .......................-...$7.00
Išsiunčiame apmokėjus evpresų ir po aplai- 

kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Pasekme po 21 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valančio*:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 Iki B vakare 

509W ROADWAYCor. ST 30. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
S-11 ryti TELEFONAS nngn 
i-3 ro rictu Market oZOO
e-s VAKARI

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

425 Broad-tcay,
Tel. So. Boston, 27

Ofiso valandos:
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. 
Nedėliomis 1 - 3 P. M.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Vyčių 44-ta kuopa 

rengia Package Party & Bali 
26-tų dienų spalio šių m. ant Į 
Karalienės Aniolų Salės po *.

Tel. Back Bay 4200

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

419 Boylston St. Boston, Mass

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas 

TEOFILIS JAGMINAS.

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

'■
 ■ .....

...
...

...
...

...

Tel. 3o.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sarikalbeti ir lietuviukai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

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

nuo 7 iki 9 vakare.

BAŽNYTINIS KONCERTAS.
Šv. Petro bažnytinis choras 

rengia bažnytinį koncertą, kuris 
įvyks Spalio 16 d. Šv. Petro baž
nyčioje So. Boston, Mass.

Tikietai jau padaryti ir jų ga
lima gauti pas kiekvieną choristą. 
Tikietų kaina 50 c., 75 ir $1.00. 
Už $1.00 ant viškų prie vargonų, 
už 75c. pirmos sėdynės o už 50c. 
prie durų. Kurie norite sėdy
nių gauti, malonėkit tikietą nu
sipirkti iš kalno, nes iki tai die
nai bus visos sėdynės užimtos. 
Kadangi dar pirmutinis toks kon
certas yra statomas So. Bostone. 
Ir statomas su didžiausiu prisiren
gimu, choristai lankosi ant repe
ticijų ir mokinasi atydžiai, kad 
prisirengus kuogeriausia. P. M- 
Karbauskas ir-gi nemažai deda e- 
nergijos ir triūso, tokiu budu, 
koncertas bus milžiniškas.

Taipgi bus ir svečių, kurie pri
sidės prie programo. P. R. Juš
ka, Montello, Mass. vargoninin
kas jau prisižadėjo atvažiuot su 
kvartetu. Yra užkviestų ir dau
giau, bet kol kas dar negavom 
atsakymo.

Todėl pirkit tikietus tuoj, nes 
greit pritruks.

Visas pelnas eis vargonų fon
dan. Vargonai jau yra taisomi. 
Kiekvieno parapijono yra šventa 
pareiga paremti šį koncertą.

paskirtas kunigauti Bostone. 
Jisai paeina iš Tauragės, Kau
no gub. Mokslus baigė Spring- 
fielde, III. 30 metų amžiaus ir 
dar nevedęs. Tai dabar Bos
tono lietuviai liuteronai turės 
savo locnų kunigų.

AUKOS LIETUVAI.
Surinktos 19 d. spalio pobažny- 

tinėj salėj.
Vaclovas Juzukonis $20, Juozas 

Gurskis $10, Jok. Varaitis $7.25 
stampomis, Mik. Januškevičius 
$5, M. Gudaitė $2-

Po $1. Anei. Kuncevičiutė, U. 
Paulauskiutė, A. Stanislovaitė, P. 
Astrauskas, J. Vasiliauskas, P. 
Matulionis, J. Matulevičius, O. 
Aukštikalnaitė, Ant. Kairys, P. 
Galoveckas, J. Červokas, J. Mic
kevičius, J. Tarutis, M. Andru- 
nienė, A. Usevičiutė, J. Gudai
tė. Viso $68.08.

Rašt. K. Gaidys.

No. 243 Roebling St., B’klyn, 
N. Y. Pradžia 7-tų vai. vaka
re.

Dėlto užprašom visus jau
nus ir senus ant šio paskuti
nio prieš adventus pasilinks
minimo. Tikimės kad visi ku
rie atsilankys bus pilnai užga
nėdinti.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
randasi “Darbininko” 

Administracijoj.
Juozas Matulevičius 
Uršulė Stelingaitė 
Anupras Bartuška 
Paulina Giedraitaitė

PAVYZDINGA ŠEIMYNA.
Motiejus Mockus, gyvenan

tis So. Bostone, atsilankė Lie
tuvių Prekybos Bendrovės ofi- 
san ir nusipirko Lietuvos Val
stybės bonų už $150.00. Už 50 
dolerių sau pasipirko, savo 
sūnui Vincentui ir moterei 
Marijonai ir-gi po $50.00 pa- 
skirė. Reiškia, visos šeimy
nos nariai lietuviškų bonij Įsi
gijo. Prie to dar pasakė: — 
Tai bus 150 kulipkij lenkams 
iš Lietuvos krašto išvyti.

Ar So. Bostone daugiau to
kių lietuvišktj šeimynų nesi
randa!

GALITE SUŽINOTI.
Jei nemokate gerai rašyti ar

ba nežinote kokiame apskrity
je dabar jūsų parapija yra, tai 
norėdami siųsti laiškų Lietu
von, ateikite į “Darb.” ofisų. 
Viskas jums bus padaryta, 
kaip reikiant.

Žmonės, kurie dalyvavo Juo
zo Pilkauskio laidotuvėse 1906 
ar 1907 metais, So. Bostone 
lai tuojaus praneša Lithuanian 
Sales Corp., 120 Tremont St., 
Boston, Mass.Viršminėto žmo
gaus giminės Lietuvoje nori 
sužinoti.

NORINTIEMS SIŲSTI 
DOVANAS.

Tie, kurie nori dabar siųsti 
į Lietuvų saviškiams dovanų, 
tai tų dovanų sukrovimui gali 
gauti baksų pas mane po num. 
238 W. Broadway. Čia gausi
te visokių patarimų, nurody
mų ir blankų dėl apdraudimo. 
Galėsite gauti visokių infor
macijų reikalingų daiktus 
siunčiant Lietuvon. Pas ma
ne galite gauti gerų drūtų ar
mijos čeverykij siuntimui į 
Lietuvų.
L. Prekybos B-vės įgaliotinis. 

Povilas Petrauskas,

D
2)
3)
4)
5) Pranas Zaronskis
6)
7)
8)
9)
10) Ona Kairaitė (2 laišk.)
11) M. Žukauskaitė (2 laiš.)
12) F. Simanavičius
13) V. Saulaitė
14) K. S. Petrauskytė
15) Kaz. Sznaras

Iš Mažosios Lietuvos.
1) Liudvikas Žilaitis.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAIALPINŽS DRAUGUOS 

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 

trecią 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.

NEPAPRASTAS

VAKARAS!
“VERPĖJA PO KRYŽIUM, 
Apysaka iš lietuvių gyvenimo 

XV šimtmečio.
Apart veikalo bus ir kitokių 

įvairumų.
ĮVYKS 26 D. SPALIO, 1919 

BAŽNYTINĖJ SALĖJ, 
W. Fifth St., So. Boston, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vaakre. 
Širdingai kviečiame

Rengėjos.
Įžanga prieinama visiems.

|L V ■
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PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktikų Eu
ropoje ir Amerikoje. Skečus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Repeticija. Spalio 27 d. pa- 
nedėlio vakare 7:30 vai. šv. 
Petro bažnytinio choro repe
ticija. Bus paskutinis prisi
rengimas prie koncerto, kuris 
Įvyks spalio 28 d. Lietuvių 
Svetainėj. Todėl kiekvienas 
giesmininkas privalo ateiti 
ant paskirto laiko, o kuris ne
ateis, tai bus baudžiamas.

Valdyba.

BERTAININIS SUSIRIN
KIMAS.

LDS. 1-mos kuopos bus su
sirinkimas 26 d. spalio 1-mų 
vai. po pietų. Visi nariai bū
tinai prašomi į susirinkimų. 
Turime aptarti kas-link Spau
dos Savaitės. Bus renkama 
komisija prie pasidarbavimo. 
Knygų peržiūrėtojai nepamir
škite ateiti su prirengtais ra
portais, nes turėsite išduoti. 
Turime ir daugiaus svarbių 
dalykų aptarti. Bus išduotas 
raportas nuo buvusių šokių ir 
apie likusį pelnų. Taip-gi nau
ji nariai kurie norite prisira
šyti prie LDS. malonėkite 
ateiti prisirašyti.

Visus širdingai kviečia
Kp. Rašt. Z. Klapatauskas.

Bostono Liuteronai Lietu- 
gavo savo lietuvį kunigų, 
nuntinystės Paslas” No. 
išo, kad 17 d. Augusto 

Jurkšaitis įšvęstas ir

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA.

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

DYKAI!
Prisiąskite savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kią štuką ir moną. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

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

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

Tai yra vienas iš įdomiausių 
laikrodėlių. Kada tamsta turėsi 
šį laikrodėlį, kalendoriaus nereiks. 
Pažiūrėjęs į jį žinosi, valandą, 
riiinutą, sekundą, dieną savaitės, 
mėnesį ir mėnulio permainą.

Tikrai, tai yra vienas iš nau
dingiausių laikrodėlių. Keisas gra
žiai padarytas ir stiprus, gerai 
reguliujamas ir rodo tikrą laiką. 
Kaip ir tikras auksas ir guarentuo- 
jamas ant 25 metų.

Niekur negausi laikrodėlio to
kios rūšies ir tokio tvirto kaip 

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

Mes nereikalaujame visų pinigų iš anksto, tiktai prisiųsk 
mums $1.00 depositą užmokėti už pasiuntimą, likusius užmokėsi 
kada gausi laikrodėlį.

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

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

UNIVERSAL SUPPLY CO. DEP. 16.
1574 MILVAUKEE AVĖ., CHICAGO, ILL.

Į JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS, NERVŲ arba kito

kią U2SISENĖ.IUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. Ateikite aš išegzaminuosiu dy
kai ir pasakysiu kaip aš galiu jums padėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo 
mokėti gydytojams 'ir ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgjsi. Nepasiduok, 
bet ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos medicinoje 
ir gydyme, skaudžią, kronišką, neaiškių ir komplikuotą ligą — jums mano prakti
kavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatištai išegzaminuoju jus kiekvieną syki, 
atidėliokite ir nebijokite ateiti ir pasišnekėti su 
veltui. Jeigu sergi, esi silpnas, nervuotas, 
gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, 
nepranyko.

PERSERGLIIMAS LIGONIAMS

Ne- 
manimi. nes aš patariu ir egzaminuoju 
nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirūpink 
bet visados plečiasi ir niekados pačios

IR APVILTIEMS.

NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ ENPERIMENTUODAMI.
* > ■ '

Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms, nežlebčiojimo, dispepsijos, rėmus, 
prietvarią etc. Jei turi rumatizmą, sciatlcą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus insomniie 
voje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim:

Aš nuspėju diagnozę. — Aš eksperimentuoju, 
kraują, seiles ir jtur| vidurią. Aš visados vengiu 
jmatau reikalą, vartoju elektrikos Įtaisus Įleisti i 
bakteriją.
Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją ir Universitetą šioj šalyj ir praktikavau su
virš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, gydyme kronišką, nervą ir užtrauktą ligą. 
Jei ateisi pas mane gydytis arba patarimo aš'jums pasakysiu kaip galiu jums padėti. 
Jeigu aš matysiu, kad negaliu pagelbėti.pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigą. Jei sergate, nelaukite 
vienuoliktos valandos, nes gali būti per vėl u. Ekzaminas dykai.

kada 
klaidos 
kraują 

kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir

galvos sukimą, šalčius gal-

reikalinga išegzaminuoju 
diagnoze arba gydyme kada 
įvairių kraujovandenią ir 
ligonbučial čia ir Europoj.

DR. M0R0NEY
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety Teatro 

_ ------------------MASS.
Nedėliomis ir šventėmis: 

Nuo 10 ryte iki 2 vai. po pietų.

BOSTON,
Ofiso valandose

Nuo 9 ryte iki 8 vai. vakare.
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LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU B-VĖ.Ž
A

Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančiij 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 
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. Išdirbystes 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 amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerų pelnų šė
rininkams o podraug ir naudų visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. 
Boston 253. Visokias informaūsų raštinė yra atvi- 
žodžiu taip ir per laiškus. Mcijas suteikiame kaip 
ra nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

Nuža-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu* svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iiputimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. Štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeninote kraujo ir neužtektinio* cirkulaeijo* ' 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo. veikme remias* ant nervu pajiegos, ■ 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo Arkulavhno. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tonė priduoda gyvybę jaknoma. pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinąs e regulariškai. Atgaivin inkštu*, išvara laukui 
nuodiniet atmata*. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavtmą. tvirtu* nervu* ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipri* kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustu* 
vyru* ir sveikesne* ir puikesne* moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pzeteiems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliuiu. arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkute*. arba šešių* menesiu* gydymo už paakius ($8.00) 
doleriu*. Imk Nuga-Tone per dvidsšim* (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžtek bonkute ir pilsu*. o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalit* 
p pu PRISIŲSK SAVjTpaSTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—627 South Dearborn St., Chicago, Ui.

Gerbiamieji: įdedu čionai* $......................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardu ir p*v*rdč

Gaivi ir

bonk*$

[ LIETUVIS DANTISTAS Į
♦ 
♦

So. Boston, Mass. *
*

10—12:30 ryte *
iv ___ O T> TLf *

1

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

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

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Beil Pbone Dicltinaen 3995 M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, PUaddpfa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NedeKami* iki 4 popiete. v

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermtfuira telaiką p’.tnkn įlinki

ma. prašalina pleiakanaa, niežžjima 
odo* galvot, angina plauku priduoda 
na* jeaa reikalinga maiata.

Dermataga p adam kad Jn*S Plan
kai bu tanku iveinua ir akaiatua. 
t Oda Jusfl galvoje bot tyra, pleis- 
kanot Uayka ant viaados ir plaukai 
neslinki daugiau!

Reikalaujant prtaiuaime Jum pač- 
ta turte dykai Ubandymui tampala.

»-*-- • »■« - * -* — - --- * -r TlliujUie iv C. siimpomii 
tfano lHu. ganai ilbandymui 
Dermafuroa ir broiiura.

ARGI L 8PECIALTIKS CO.
PHILADCLPMiA. PA.




