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Sto'ckholmo miestas pasky
rė $2.000.000 pastatymui nau
jų namų.

Čekoslovakijos valdžia pie
nuoja įvesti blaivybę Ameri
kos būdu.

(Kauno Laisve”)

LATVIŲ BALSAS.

Nauji telefonai: Kaunas-Ra- 
seiniai, Panevėžys-Rokiškis, 
Panevėžys-Anykščiai, Telšiai- 
- Varniai.

Anglijon atvežta pirmieji ta- 
vorai iš Vokietijos. Atvežta 
pianų, indų, tyčių ir tt.

Londone labai prasiplatino 
automobilių vogimai. Vienam 
graboriui pavogta pagrabinis 
automobilius.

Tel. So. Boston 620.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
ŽMONIŲ ŪPAS.

pagel-

Rugs. 8 d. Pasvalyje buvo 
nepaprastos iškilmės ir karei
vių priesaika.

Morganas 
šimtus

’a

J. J. Bielskis, 
Informacijos Biuro Vedėjas.

' i ■

kad paskelbtasai kabineto pro
gramas bus energiškai pildo
mas. .

žino, 
reikė- 
lieti 
Kaip

Iš Kauno jau susinešama te
legrafu su Šiauliais, Ukmer
ge, Alytum ir Kvbartais.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

NAUJO LIETUVOS PRE- dama vokiečiams tik aprube- 
MIERO UŽREIŠKI-

MAS.

Vokiečiai Nenori iš Lietuvos 
Pasitraukti.

Kolčakistai Su Vokiečių Pa- 
gelba Užėmė Radviliškį

Ir Erzina Lietuvos 
gyventojus.

Egzekutyvis Komitetas ga
vo iš Kauno, per Paryžių, kab- 
legramų, kurioje praneša kad 
15-toje dienoje šio mėnesio 
Kaune prasidėjo Lietuvos 
Valstybės Tarybos sesijos. 
Prezidentas Smetona savo kal
boje išdėstė Lietuvos Respub
likos padėjimų ir nurodė pie
nus tolimesniam veikimui. Ta
rybos pirmininkas ir-gi laikė 
kalbų. Sesijos atidaryme da
lyvavo Anglijos, Francūzijos, 
Latvijos ir Estonijos atstovai. 
Nau j asai premieras Galvanau
skas, išdėstydamas savo mie- 
rius užreiškė, kad svarbiau-

• sidmis valdžios užduotimis, 
kurias tuojaus reikės įvykin
ti bus įsteigiamųjį seimų su
šaukti ir išvaryti iš Lietuvos 
vokiečius, lenkus, rusus-kol- 
čakistus ir bolševikus. Pre
mieras taip-gi užreiškė kad 
Lietuvos valdžia nepersekiojo 
ir nepersekios lenkus kaipo to
kius Lietuvoje, bet tuo pat lai
ku valdžia netoleruos lenku 
suokalbius prieš Lietuvos val
stybę. Pažymėjo, kad Lietu
vos valdžia dės pastangas kad 
prieiti prie susipratimo su 
Lenkija, bet niekuomet nepa
siduos ten kur apeina Lietu
vos žmonių ir valstybės reika
lus.

Kas link militarės užduo
ties, premieras pažymėjo, kad 
Lietuva kariaus iki paskuti
niam su savo kaimynais vien 
tik apginime Lietuvos nepri
klausomybės ; nėra Lietuvos 
valdžios tikslu kištis į kaimy
niškų valstybių vidurinius rei
kalus.

žiuotas laikas iš Radviliškio 
pasitraukti. Lietuvos kariuo
menė esanti prisirengusi tų 
prižiūrėti ir ginti Lietuvos tei
ses ir nepriklausomybę.

Spalio 14 dienoje pribuvo 
| Kaunan Estonijos ir Latvijos 
pasiuntinis į sutartį su Lietu
vos valdžia bendras priemones 
nuo kolčakistų apsiginti.

Iš priežasties Alijantų spau
dimo psitraukti iš Lietuvos, 
spalio 15 d. Vokietijos valdžia 
uždarė rubežių tarp Lietuvos 
ir Vokietijos; dabar niekas 
negali įeiti Lietuvon iš Vokie
tijos, bet iš Lietuvos Vokieti
jon gali.

Vokietijos laikraščiuose 
skelbiama kad vokiečių-kolča- 
kistų propaganda Lietuvoje ir 
Latvijoje yra remiama Morga
no ir Kompanijos, 
paskolinęs jiems tris 
milijonų dolerių.

—i-------
Rusai-kolčakistai su 

ba vokiečių įsiveržę į Lietuvų 
elgiasi savotiškai,- užimtose 
dalyse išvaikė mokytojus ir 
mokinius, o mokyklas pavertė 
į arklių ir savo kareivų sto
vyklas. Įsiveržėliai drasko 
Lietuvos vėliavų ir jos vieton 
iškiša savo. Tų plėšikų gau
jos vadas, užimtose dayse iš
leidžia gyventojams įsakymų 
kad jie geruoju pasiduotų ir 
grįžtų atgal prie Rusijos, nes 
girdi kitaip jie bus skaitomi 
išdavikais ir bus elgiamasi 
kaipo su tokiais. Lietuvos gy
ventojai visai nepaiso tokių 
grasinimų ir deda visas savo 
pastangas kad pagelbėjus Lie
tuvos valdžiai nuo įsiveržusių 
rusų-plėšikų apsiginti ir juos 
visai iš Lietuvos išvyti.

Berašant šį pranešimų atėjo 
Egzekutyviui Komitetui iš 
Kauno, per Paryžių sekanti 
kablegrama:

“Spalio 17 d. ties Abeliais, 
į vakarus nuo Daugpilės Lie
tuvos kareiviai sugavo didelį 
orlaivį, kuriame skrido du vo
kiečiai, vienas rusas ir du tur
kai. Lietuvos oficieris suėmęs 
vokiečius privertė juos sėsti 
orlaivin ir nusivežė juos Kau
nan, o rusų ir turkus nuga
beno į artimiausių belaisvių 
stovyklų. Spalio 16 d. Lietu
vos kariuomenės šaulių dalis, 
susidedanti iš Pasvaliu ir Jo
niškėlio jaunimo, apsupo kol- 
čakistų gaujų, nuginklavo ir 
nugabeno juos į belaisvių sto
vyklų; taip-gi kartu su kolča
kistų plėšikų gauja suimta 
septynios šaujamos mašinos, 
dvidešimta arklių ir daug 
šiaip įvairių ginklų. Lietuvos 
gyventojai kas gyvas visi gin
kluojasi prieš kolčakistus, ku
rie yra labiausia neapkenčia
mi — lygiai kaip vokiečiai ir 
lenkai.

Spalio 16 d. Valstybės Ta
rybos sesijose partijos atsakė 
į valdžios išduotų deklaracijų: 
Pažangos partija stengėsi ap
ginti Darbo kabinetų, pasmer-

Lietuvių pamaldos karės fronte.

pritaria. Neperseniai buvo 
toks atsitikimas. Atvažiuoja 
į Biržus koks ten legijoninko 
uniformoje ponaitis ir demon
stratyviai kritikuoja dabarti
nę valdžių. Nuovados Virši
ninkas Inkėnas jį suėmė kaipo 
priešingos valstybės kareivį ir 
uždarė Biržų kalėjime. Teisė
jas ateina ir paleidžia. AF-tai 
ne ironija ? Ir nestebėtina, kad ■ 
žmonės kaltina valdžių, kad 
ji palaiko ir peršvelniai elgias 
su visokiais endekais agitato
riais. L’žvakar buvo areštuo
ti kaipo dezertirai: jaunesnv- 

< sis Aišparinkas, Girkavičiu- 
Įkas, Koscelskauskas ir F. 
Kairys. Po to šiek tiek ende
kai aprimo. Tik ar ilgam.

Jon. G-nas.

INDOMYBĖS IŠ TIKRŲ 
ŠALTINIŲ SURINKTOS.

—— fcįi

Josvainiuose rugsėjo 14 d. 
buvo atlaidai Vardo Marijos 
ir kartu didžiulė demonstraci
ja prieš Lietuvs grobikus len
kus, rusus, vokiečius ir koL 
čakininkus. Žmonių buvo apie 
10.000. ‘ z

Ramygala. (Panevėžio aps.) 
Ramygalos valsčius yra gry
nai lietuviškas, išskiriant, ži
noma, dvarininkus ir dar vie- 
nų-kitų lenkiškos “tradicijos” 
šeimynų. Žmonės nusistatę 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ir dabartine valdžia pilnai pa
sitiki. Išvijus bolševikus susi
tvėrė valsčiaus valdyba. Pa
vyzdinga milicija gaudo spe
kuliantus, vagis, bravarinin- 
kus. Nedoro užsiėmimo žmo
nės mėgino atgaivinti rusų pa
protį. Kad nekliudytų jų ne
doram užsiėmimui, siūlydavo 
kyšius, bet čia jiems davė ge
rų pamokų. Milicija neatsisa
ko nuo kyšių, priima, bet 
draug su jais pasiunčia aps
krities viršininkui. Valio, Ra
mygalos milicija! Tai kitiems 
pavyzdis ir pamoka. Dabar 
ramu. Viskas toliaus tvarko
si. Jaunimas noriai stoja į 
kariuomenę, kad apgynus Tė
vynę nuo priešų, nes 
jei priešai užkariautų, 
tų jų reikalus ginti ir 
kraujų nežinia už kų.
visur, taip ir čia dvarininkai 
norėtų drumsti. Labai nepa
tenkinti Lietuvos valdžia, ka
dangi atmeta unijų su Lenki
ja. Biauriai rūgoja Preziden
tų Smetonų. Mat, jie asme
niškai pažįsta Prezidentų, nes 
netoli jo gimtinė. Lenkai tiki, 
kad dabartinę valdžių nuver
tus, nauja tikrai susijungtų 
su lenkais. Labai pyksta ant 
Lietuvos laikraščių, girdi jie 
melu tik ir gyvenų. Aišku, 
kaip kitur, taip ir čia agitu^ 
ja prieš valdžių. Kada sura- 
šynėjo bežemius ir mažaže
mius, norinčius gauti žemės, 
keletas iš dvarų ordinaminkų 
nepanorėjo užsiregistruoti.Tas 
labai patiko dvarininkams “o 
tai razumni žmonės”! Matyti, 
kad vienų kitų gali sukvailin
ti.

ties komiteto ydų kurių turbūt 
netrūksta. Ponas rezoris tikė
josi, kad apsiruoš per 3 die
nas, bet apsiriko, nes pralei
do arti 2 savaičių, kol surado 
visus kabliukus.

Spalio penkioliktojo dieno
je Lietuvos kariuomenės prie
šakinė sargyba susirėmė sn 
gauja apginkluotų vokiečių ir 
kolčakistų. Po smarkaus mū
šio lietuviai atrėmė priešus ir 
užėmė Daugėliškiu kaimų 
Susirėmimas taip-gi įvyko 
Šiaulėnų miestelio apielinkė
je. Ginkluotos gaujos, susi
dedančios vien iš vokiečių, 
traukia Raseinių linkui. Lie
tuvos kariuomenė skubinasi 
plėšikams kelių pastoti ir juos 
išvaikyti. Netikėtai vokiečiai 
užpuolė ir užėmė išaulių mies
tų, bet iš priežasties Alijantų 
griežto reikalavimo Lietuvų 
apleisti, spalio šešioliktoje 
dienoje pradėjo trauktis iš 
Šiaulių, bet jų vieton veržiasi 
kolčakistai. Pastebėta kad 
vokiečiai tik nududda jog jie 
traukiasi iš Lietuvos, bet kaip 
tik pasiekia Vokietijos rūbe- 
žius daugumas jų grįžta Lie
tuvon atgal einančiu trauki-

- niu, o kiti net pėsti grįžta Lie
tuvon. Lietuvos kariuomenės 
vadas pareikalavo Eberhardto, kiant koalicijinį kabinetų kai- 
vokiečių kariuomenės vado po šiuo tarpu netinkamų; Kri- 
Lietuvoje, kad iki spalio pen- kščionių Demokratų partija 
kioliktos dienos jisai pasi
trauktų’ iš Radviliškio, Eber- 
hardtas atsakyme pažymėjo, 
kad jisai tik nori rusų šiaur
vakarinę kariuomenę pervesti 
bolševikų frontan, tuomet 
kuogreičiausia pasistengs pa
sitraukti iš Lietuvos. Lietu
vos kariuomenės vadas atsa-

'kydamas pažymėjo, kad duo-

kritikavo valdžios deklaracijų 
ir paždėjo remti iki tol pakol 
tik kabinetas laikysis partijos 
programo. Santara pasmerkė 
naujų kabinetų, sakydama jog 
tai yra Pažangos partijos dik- 
tatorijatas. Žydai ir baltgu- 
džiai per savo atstovus pasi
žadėjo valdžių remti iš visų 
savo jiegų, išreikšdami viltį

Tauragė. Milicija užimta 
gaudymu visokių vagių, ku
rių apskrityj priskaitoma ke
letas šimtų kad ne tūkstančių.

Taipoma daug yra Smuklių 
kur parduolioja brenšpiritų, o 
tauragiečiai labai tų dalykų 
mėgia.

Iš Kauno buvo atvažiavęs 
revizoris p. Ed. Misevičius, 
kuris peržiūrėjo tik apskri
ties Valdybos “griekus” ir 
nuo “griešninkų” pareikala
vo sųžinės atskaitos, bet jam 
neteko pažiūrėti nei apskri-

PAGELBA KARŽYGIAMS.

Panevėžys. Liepos 15 d. 
susitvėrė Panevėžio Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos 
Komitetas dovanoms rinkti e- 
sąntiems fronte ir ligoninėse 
kareiviams (pirm. Maisulienė, 
ižd. Palionaitė, sekr. Volod- 
kaitė ir kitos).. ŠiaKomitetas 
dar taip neseniai gyvuoja, te
čiau jau labai daug nuveikė. 
Jau yra stoty j atidengęs ka
reiviams bufetų, įsteigęs jiems 
rūbų siuvyklų, kasdien apie 
4 v. po pietį} dalina ligoninėje 
sužeistiems kareiviams užkan
dus, laiks nuo laiko perka ta
bakų etc.

Rugpiūčio pradžioje suor
ganizuotos Panevėžyje, Pa- 
liuneškėj ir Upitėj “Gėlių die
nos” rinkliava davė gryno 
pelno 8,891 auksinų 40 skati
kų. Surinkti pinigai įteikti 
Panevėžio Moterį} Draugijos 
Komitetui, kuris jau yra pa
skirus pusę Panevėžio Raudo
nojo Kryžiaus ligoninės ka
reiviams o kitų pusę fronto 
karžygiams.

Tokiu būdu ačiū sųžiniškam 
pasišventimui nedaugelio as
menų, Panevėžio Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės kareiviai 
šiandien visu kuo aprūpinti ir 
net patenkinti. Kas link tvar
kos ligoninėj, tai jei galima 
buvo seniau kai kų užmesti, 
tai šiandien ji yra pavyzdin
ga.

DRAUGUŲ VEIKIMAS.'
Rokiškis. Rokišky yra ka

riška komendantūra, yra į- 
steigtos Apskrities ir valščių 
valdybos; jau įsteigta Mili
cijos nuovadų, sutverta Ko
operatyvų bendrovės skyrius, 
paskirta D. ir S. Apsaugos 
Inspekcijų. Nepersenai pra
dėjo veikti šios valdiškos į- 
staigos, būtent: Rokiškio ap
skrities Taikos Teisėjas, Pač- 
to, Telegrafo ir Telefono sto
tis, Valdiškoji Iždinė. Ž. U. 
ir V. T. M-jos skyrius. Iš sa- 
vyvaldybos įsteigų užsiliko 
nuo bolševikų 1) triklasė gim
nazija ir liaudies mokykla, 2) 
privatinė vaikų prieglauda, 3) 
Labdaringosios Draugijos el- 
getnamis (ubagynas), 4) Ka
talikų “Blaivybės” Draugijos 
arbatinė. Apart, yra dar ke
letas draugijų. 1) Švietimo 
Draugijos ‘ ‘ Saulės ’ ’ skyrius, 
2) Lietuvių Katalikų Jaunuo
menės “Pavasarininkų'Drau
gija ir Liet Krikščionių De
mokratų Partija. Šios drau-

gijos susitvėrė vokiečių tvar
kai beviešpataujant; užėjus 
bolševikams, minėtos draugi
jos buvo suardytos, ir dabar 
kol kas negali kaip reikiant 
susitvarkyti. Nors jau pra
slinko keletas mėnesių, kaip 
Lietuvos Valdžia išvadavo šį 
kraštų valdininkų, tečiaus vi
suomeniškame gyvenime jau
čiama daug nerangumo; net 
pačiame tvarkymo būde, val
dininkų ir pavaldinių tarpe 
glūdi kaž-kokia apatija.

V. šas.

MŪSŲ MOKYKLOS.

Maria-mpolės gimnazijoje 
mokslas prasidėjo-I šr ffir-rug- 
sėjo m. dienų. Mokinių prisi
rinko gana daug. Teko atida
ryti kelios lygiagretės klasės. 
Tik mokesnis už mokslų per- 
brangus: 200 auksinų pusme
čiui. Kaip girdėti tokį mokes
nį yra nustačiusi valdžia. At
simenant pragyvenimo bran
gumų, darosi aišku, kad iš 
vargingesniųjų žmonių var
giai kas beįstengs leisti vaikus 
gimnazijom Už kvotimus kiek
vienam reikėjo užsimokėti po 
25 auksinus.

Perėjus gimnazijoms val
džios žinion, reikėtų kuogrei- 
čiausiu laiku sutvarkyti mo
kytojų štatas, o čia mokyto
jaujantiems studentams padė
ti baigti mokslus, arba duoti 
kitų jiems tinkamesnį darbų.

H. H.

ĮVAIRIOS.
Mažučiai (Vilkaviškio aps.) 

Rugsėjo 5 d. mirė Jonas Au- 
gnstaitis ūkininkas 64 m. Kai
po kaimietis pasižymėjo tuo, 
kad supratęs mokslo svarbų 
leido vaikus mokyties. Jo vie
nas sūnus dabar Amerikoje 
kunigas-daktaras, antras-stu- 
dentas ir duktė-mokytoja. Te
būna lengva Jam Alksnėnų 
kapų žemelė, o Lietuvių vi
suomenė, visados bus dėkinga 
už tai, kad velionis visų savo 
triūsų ir, darbų pašventė tam, 
kad padaryti žmonėmis ir vei
kėjais savo vaikus?. Tų jis at
siekė. Amžinų atilsį!

Šermenų liudininkas.

Biržai (Pasv. apskr.) Bu
vusi Biržų apskriti — tai ne
rimasčių ir visokių agitacijų 
vieta. Agitavo revoliucijiniai 
socialistai-liandininkai, kurstė 
juos nuvertę bolševikai, dabar 
klaidina visokie dvarininkė
liai ir kolčakininkai. Endekai 
tiek įsidrųsino, kad tiesiog at
virai lipdo lenkininkų prokla
macijas, agituoja, važinėja ir 
tt. Griaudu, kad ir net kai- 
kurie iš Lietuvos Vyriausybės 
Valdininkų kaip Biržų Teisė
jas Afanasjevas netik nesi
stengia užkirsti tokiems dva
rininkėliams — endekams kal
bas, bet savo darbais aiškiai

Latvijos universitetas pa
siuntė protestų į visus pasau
lio universitetus prieš ruso-vo
kiečius. Tuomi nori atkreipti 
viso civilizuoto pasaulio atydų 
į žvėriškus ruso-vokiečių reak- 
cijonierius, kurių užpuolimai 
ant latvių gręsia pavojum ne
tik Latvijai, o ir pasaulio tai
kai.

Ulinois valstijos Darbo Fe
deracijos suvažiavime Peori- 
joj sutarta rinkti aukas parė
mimui streikuojančių plipnn 
darbininkų.

Norvegijos žuvininkai pra
dėjo žvejonei vartoti hydrop- 
lanus.

Lavrence, Mass. dirbtuvių 
darbininkai rengiasi inteikti 
darbdaviams naujus reikala
vimus. Reikalaus extra mo- 
kesties už virš 8 vai. darbo lai
kų.

Prez. Wilson tebserga, bet 
jis prieš daktarų perspėjimus 
užsiiminėjo tūlais neatidėlioti
nais reikalais ir dabar yra bai
mė, kad jo. pasveikimas užsi
vilks.

Anglijoj vedama smarki a- 
gitacija už prohibicijų.

Londone prasidėjo judėji
mas prieš pirkimų naujų dra
bužių. Steigiasi “old clothes 
leagues” su obalsiu “no more 
new clothes until prices go 
down.” Nusitrynusios alkū
nės, lopai drabužiuose ir če- 
verykuose, senų madų drabu
žiai garbės ženklai.

Anti-bolševikiškos jėgos 
prie Petrogrado paėmė Kras- 
najų Gorkų. Bolševikų val
džia pripažįsta, kad turėjo 
nepasisekimų prie Petrogrado, 
bet Petrogradas atsilaikysiąs.

Harvardo universiteto, Cam
bridge, Mass. prieteliai varo 
kampanijų, kad surinkti tai 
mokslo įstaigai greitu laiku 
$15.250.000. Per tris savaites 
pusę tos sumo6 tapo surinkta.

Washingtone sustreikavo 
express’o darbininkai. Val
džia pranešė, kad jei greit ne
grįš darban, tai jų vieton bus 
paskirti nauji.

Iš Francijos anglų laivu per 
Liepojų į Kaunu atgabenta 
tiek karinių drabužių ir avali
nių, kad jų užteks apdengti 
40.000 kareivių.

Naujausias žinomo rašytojo 
Vydūno veikalas yra Vergai ir 
Dykiai, keturių veiksmų tra
gedija.

Švietimo ministerija įsteigė 
mokytojų seminarijas Panevė
žyje," Šiauliuose ir "Marijam
polėje.

Žem. Kalvarijos Savivaldy- 
ba padavė vyriausybei prašy
mų tiesti geležinkelį iš Mažei
kių per Sėdų, Kalvarijų, Plun
gę, Kūlius ir Gargždus.

Leon Trocki, Rusijos bolše
vikų karės ministeris atvyko 
Petrogradan, paskelbė mobi 
lizacijų vyrų iki 70 metų am
žiaus. Teatrai uždaryti. Kas 
vakara 8 vai. liepta skambinti 
varpais.

Pierre Lenoir, Francijos 
valdžios pripažintas turėjęs 
laike karės susinėsimi} su vo
kiečiais tapo nugalabintas, 
kaipo išdavikas.

Alzacijoj-Lotaringijoj eina 
judėjimas prieš prijungimų tų 
provincijų prie Vokietijos.

___________________________ •

Europai reikės šių žiemų 
gauti iš Amerikos 6.000.000 
tonų anglių.

PRAŠO ATŠAUKTI 
STREIKĄ.

Prez. Wilspn išleido atsišau
kimų į rtiainierius. kurie ren
giasi streikan lapkr. 1 d., at
šaukti streiko paskelbimų. Sa
ko, jog streikas būtų neišteisi
namas ir neteisėtas. Neišteisi
namas todėl kad dėl mainierių 
streiko būtų suparaližneta 
pramonė, geležinkeliai, pri
truktų anglių namams ir tt 
Neteisėtas dėl to, kad sulyg 
sutarties su Suv. Valstijų ku
ro administracija dabartinės 
sąlygos turi eiti kol karė tęsis, 
bet ne ilgiau, kaip iki bal. 1, 
1920. Valdžia rokuoja, kad 
Šalis tebėra kariniame stovyje, 
nes taikos sutartis dar nėra 
Suv. Valstijų senato patvirtin
ta.
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“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Taorsday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly.....................................$3.00
Boston and suburbs ............... 4.00
Foreigo countries yearly ... .4.25

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

BONŲ PLATINIMO 
REIKALE.

jimą ir tų ingaliojimo kopijų 
su notaro paliudijimu bile kas 
gali gauti iš Lithuanian Sales 
Corp., 120 Tremont St., Bos
ton, Mass.

REI-

kalbėti
Tas ge-

Amerikos lietuvių liberalų 
dienraštis “Lietuva” num. 
245 ir 250 rašė “Lietuvos Vals
tybės bonų platinimo reikale. 
Abu editorialu pilnu nenuo
seklumų.

Num. 250 kabinėjasi prie 
“Draugo” ir užreiškia:

“Laike jo (Sleževičiaus) 
valdymo likosi užtrauktos pa
skolos ir ant greitųjų sudary
ta mokesčių sistema. Negali 
būti mažiausios abejonės, kad 
gerb. Sleževičius būtų tas pa
skolas arba mokesčius paskel
bęs be susitarimo su kitais mi- 
nisteriais, be užgyrimo Lietu
vos Tarybos, be sutikimo lig- 
laikinio prezidento, A. Smeto
nos. Taip-gi neabejotina, kad 
p. M. Sleževičius ir kiti minis
teriai vadovavosi piniginiuose 
reikaluose geriausiais norais 
ir visados elgėsi sąžiniškai.”

Matyt redaktorius visai už
miršo, kų jis buvo rašęs num. 
245 apie Lietuvos valstybės 
milijoninę paskolą, kurią su
kelti ingaliojo Lietuvių Pre
kybos Bendrovę per Karosą ir 
Romaną. Rašė ten be kito ko:

“Dabar-gi Lietuvos valsty
bės bonų pardavinėjimas yra 
pavestas tūlai bizniškai lietu
vių organizacijai (Lithuanian 
Sales Corporation, Boston, 
Mass.), kuri ir kviečia pirkti 
bonus. Nežinia, ar ištikrųjų 
bonų pardavinėjimą monopo
lizavo ta organizacija, — bet 
ji taip skelbia.”

Lai skaitytojas sulygina tas 
citatas ir padaro išvadas. 
Kiekvienas čia turi pamatyti, 
kad viename editoriale išreiš
kė redaktorius neabejotiną pa
sitikėjimą, sąžiniškumą ir ge
riausių norų buvimą Sleževi
čiaus kabinete, o kitame to 
nepripažįsta.

Todėl lai “Lietuva” atsi
ima duotus komplimentus 
“Draugui” ir pritaiko juos 
sau.. Ir tai dar jai jų neuž
teks.

Be to dar be reikalo “Lietu
va” užsimerkusi sako, būk 
Karosas ir Romanas “visai y- 
ra nežinomi Amerkios lietuvių 
visuomenei.” Karosas per pa
staruosius keturis metus buvo 
pirmose eilėse Amerikos lietu
vių veikėjų. Jis yra vienas 
mėgiamiausių Amerikos lietu
vių darbininkų tarpe kalbėto
jų. Jis yra po kelis kartus ap
lankęs su prakalbomis ir vi
suomeniškais reikalais didžią
sias kolonijas. Gi Romanas y- 
ra vienintelis tarpe Amerikos 
lietuvių, kurs taip augtšus 
biznio kursus eina.

kalbėta ir pata- 
knygą su auko- 
per T. Fondų. 
Naujų metų T.

su-

sušaukė laikinas klebonas ir komi
tetas. Susirinkime gerb. kleb. 
išdėsčius dabartinį stovį parapi
jos reikalus, parapijonuose pasi
rodė nauja dvasia ir geriausi no
rai pagerint parapijos stovį, vie
nas iš svarbiausių klausimų buvo 
tas, kad reikia ištaisyti bažny
čią, uždėt bokštus. Tam visam 
darbui pasirodo reike $30.000 gal 
ir daugiau, tada ješkota būdų iš 
kur paimti tą siimą pinigų, ga
lų gale nutarta, kad kiekvienas 
parapijonas turėtų aukuoti po 
$25.00, tuojau ant vietos pradė
jo ir aukos plaukti. Linksma 
matyt AVaterburiečių gerus norus 
ir didelį duosnumą dėl Dievo gar
bės ir savo gerovės.

Aš rašydamas šitą žinutę netu
riu tą mintį, kad pasigirti mūsų 
visuomenei ką Waterburiečiai vei
kia, visai ką kitą noriu pasakyti 
į šios kolonijos parapijonus.

Gerbiamieji, mes visi gerai ži
nom, kad dabartinis laikas yra 
musų obalsis, Dievas ir Tėvyne. 
Todėl darydami aukas atminkim 
ir savo tėvynę Lietuvą. Mūsų 
bažnytėlė dar negriuva norint ir 
prasta, bet galima dar metus ki
tus pragyvent ir taip, o tas au
kas, kurias mes suaukausim tam 
tikslui, tai padarykim taip. Su
darę kelis desėtkus tūkstančių 
paremkim mūsų tėvynę Lietuvą 
nupirkdami Laisvės Paskolą, to
kiu budu pagelbėsim tėvynei o po 
2 metų atsiėmę pinigus dar ir su 
keliais tūkstančiais nuošimčio, o 
tada galėsim pradėt taisyt bažny
tėlę, po 2 metų, gal bus pigesnis 
ir pataisymas. Šitaip darant pa
darytume dvigubą darbą. Nebi
jokim, kad ateinantį metą bus 
Waterbury Seimai, o mus bažny
čia prasta, mes vieton pagražini
mų, ant sienos pakabįsim para
šą, kad mes norim pirma paliuo- 
suot tėvynę o po tam pagrąžint 
bažnytėlę. Todėl apsvarstykim 
šitą sumanymą ir šaukim parapi
jos susirinkimą atlikimui prakil
naus darbo.

nai moteriai patėmijus, kad ne
užkabinėtų tikėjimo, tuomet kal
bėtojas nukreipė visą savo kalbą 
vien į tą moterį, o p. Ambroze
vičius. liepė eiti namo ražančiaus 
kalbėti.

Vienas išsigėręs žmogelis taip
gi pradėjo trukdyti kalbėtoją, ir 
prašė, kad jam duotų balsą, tuo
met pradėjo grasint išmetimu, raš- 
tavojimu ir t.t. bet vis jis savo 
pasakė: esą “šiadie nuėjau pas 
savo (lietuvių) bažnyčią, kur len
kai cimento darbą dirba ir papra
šiau darbo, o jie man atsakė: jei 
moki lenkiškai šnekėti, tai gausi 
darbo ’ ’ ir pridūrė: Kam lenkams 
pavedama lietuvių darbai. Kuo
met mes turime tuos darbus galin
čių atlikti lietuvių.

Tiesa, tas užsitraukęs žmoge
lis nevietoje pertraukė kalbėtoją, 
bet kad p. V. Ambrozevičius pa
skaitė, kad jis buvęs Vyčių pa
samdytas triukšmą kelti, tai la
bai klysta.

Nuėjus man su p. A. Masandu- 
ku į apačią delei to žmogelio tru- 
kšmo darinio, atėjo ir p. Ambro
zevičius, ir priėjęs prie mudvie
jų prabilo: “tai jau tas keno 
nors yra užšriubuota, lenkai jau 
užėmę Kauną, tai tegul dabar 
Vyčiai eina jo ginti, nes jie visur 
nori pirmi būti.”

Gerbiamieji, norite sueiti į 
bendrą darbą tai taip darykite, 
kad kitus prie savęs patraukti, o 
ne atstumti dar toliaus; ir tokius 
kalbėtojus kaip p. Martus pali
kite atsilsiui, tik vien gaila, kad 
mūs kunigėlis neatsilankė. Bū
tų žinojęs kas jo užsakytose pra
kalbose kalbama.

Pas mus tautininkus vienaip 
sakoma, kitaip daroma.

S. Pranas.

HUD80N, MASS.
L. D. S. 56 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus Lapkričio 1 d. pa
rapijos mokyklos svetainėj. Pra
sidės 4-tą vai. vak. Daugelis 
narių yra su užvilktomis mėnesi
nėmis. Tai prašome visų ateiti 
ir atsilyginti, nes atminkit, kad 
užvilkdami savo mokestis skriau
džiate savo brolius darbininkus Ir 
kartu patys save.

'• M. Pauplis, kp. rašt.

Fondo 
vardai 

vienam

, “ŠIOKS-TOKS INGALIO- 
JIMAS.”

“Garsas” num. 43 rašyda
mas apie Lietuvos bonus išsi
reiškė:

“Ji (Lietuvos valdžia), ma
nydamas, kad Liet. Prekybos 
Bendrovė galės tą padaryti, p. 
p. Romanui ir Karosui davė 
šiokį-tokį bonų pardavinėjimo 
įgaliojimą.”

Lietuvos valdžia, kaipir ki- 
. tokia valdžia, be abejonės ne- 
kuomet nedavinė ja“ šiokių-to
kių” ingaliojimų. Liet Pre
kybos B-vė turi pilną ingalio-

TAUTOS FONDO 
KALAIS.

Visuomenė pradėjo 
apie Tautos Fondą, 
rai. Nes kuomet kalba valdy
ba, oficijalai, vadinasi, tai iš
rodo taip, kad Tautos Fondas 
peršte peršasi nenorinčiai vi
suomenei; bet kuomet atsilie
pia svarbesnieji asmenys iš 
pašalies, tai reiškia, kad Tau
tos Fondas toli-gražu nėra at
lošęs savo rolės, kad dar jis y- 
ra labai, labai, reikalingas ir 
kviečiamas išnaujo pasirodyti 
su savo veikimu. “Darbinin
ke” atsiliepė L. D. S. cent
ro pirmininkas. Tai džiugi
nantis apsireiškimas. Jeigu 
tokia svarbi organizacija, kaip 
L. D. S. mato reikalą pakurs
tyti Tautos Fondą prie gyves- 
nio veikimo, tai reiškia, kad 
tikram reikalui atsiėjus, jinai 
su savo 3000 narių parems jį, 
kaipo instaigą, varančią nau
dingą, kultūrinį darbą. Iš 
skyrių girdisi atsiliepimų, kad 
kuogreičiausiai suorganizavus 
“laisvės savaitę”; kiti reika
lauja, kad būtinai užvedus po
lemiką su Tautos Fondo šmei
žė jai s ir šlovės plėšikais. Yra 
ir gražių sumanymų. Gerb. 
kun. Dr. Augustaitis iš Maha
noy City, Pa., štai ką rašo:

“Nežinau ar kada buvo nu
tarta T. Fondo seimuose, bet 
visados buvo 
riama išleisti 
tojų vardais 
Ineinant nuo
Fondui kaip ir į naujas vėžes, 
praėjusių penkių metų jojo 
trumpas veikimas, būtent at
skaitos ir aukotojų vardai tu
rėtų būti atspauzdinti vienam 
rinkinyje, kuris būtų aksti
nas da prisidėti prie Lietuvos 
gelbėjimo neaukavusiam. Lie
tuva žinotų kas jąją gelbėjo, 
ir sugrįžusiems būtų didesnis 
kreditas tėvynėje, kas jiems 
pilnai priguli už aukas. Galu
tinai šiuom pasirėmus, T. 
Fondo valdyba turėtų gerą 
progą paraginti žmones prie 
aukų, kurios kaip matote žy
miai sumažėjo.

“Penkerių metų T. 
veikimas ir aukotojų 
turėtų būti būtinai
rinkinyje išleisti. Imantis al
gą sekretorius gali tai lengvai 
atlikti, o ir leidimas apsimo
kėti iš knygos ėmėjų.’ ’

Tokiai gerbiamojo mūsų vei
kėjo nuomonei negalima ne
pritarti. Tokios knygos tiks
las, kaip gerb. Daktaras nu
rodo, būtų ir kultūrinis ir pel
ningas. Kultūros žvilgsniu, 
būtų tai graži istorija Ameri
kos Lietuvių veikimo. Ana 
faktais nupasakotų, kiek Ka
talikiškoji visuomenė nuveikė 
Lietuvos laisvės išgavimui. 
Skaitlinėms išparodytų, kad 
mūsiškis Tautos Fondas ant 
savo milžiniškų pečių nešė 90 
nuošimčių Tėvynės laisvės 
naštos ir automatiškai, savai
mi, užčiauptų bumas visokių 
rūšių šmeižikams. Tokia kny
ga atneštų ir didelį materijai) 
pelną T. Fondui, nes nevienas 
savę gerbiantis Lietuvis neno
rėtų, kad jo vardas nebūtų 
pažymėtas sąryšyje su žymes
nėmis aukomis. Gi Tautos 
Fondo augimas reiškia taip 
pat augimą svarbiausiųjų mū
sų tautos ramsčių, būtent: 
Krikščionių Demokratų Par
tijos ir Katalikiškos Mokslei
vijos, nes jų šelpimas bus 
svarbiausiuoju tikslu būsia- 
mojo Tautos Fondo veikimo.

Kn. K. Urbanavy&us, 
T. F. Pirm.

PALENGVINO.
Blokada prieš Vokietijų Bal- 

tikoj tapo palengvinta. Leista 
vokiečių laivams savo pakraš
čiais plaukinėti. Neleista į 
svetimų šalių uostus plaukti. 
Ta blokada padaryta dėlto, 
kad Vokietija neištraukia sa
vo kariuomenės iš Lietuvos ir 
Kuršo.

ROCHESTER, N. Y.
Vietinis L. R. K. skyrius ve

damas p-lių: Kotrinos, Dubisos 
ir Teresios Stukaitės dirba kiek 
išgalėdamos. Jau pasiuntė cent- 
ran 5 skrinias drabužių ir kurpių 
ir rengiasi neužilgo daugiau pa
siųsti. Buvo išrinkti du nuo L. 
R. K. skyr. Robertas Šerelis ir Fe
liksas Šlapelis eiti į dr-jų susirin
kimus ir melsti paramos pinigiš- 
kai dėl L. R. Kr. skyriaus, kad 
paaukuotų. Dr-jos visos pasiža
dėjo aukuoti, bet dar nevisos 
aukavo, tik Šv. Jurgio dr-ja $5. 
Tikimės, kad aukos ir kitos. L. 
R. Kr. dienos buvo panedėliais ir 
ketvergo vakarais, dabar yra per
kelta į utaminko ir petničios va
karais ir yra kviečiami kriaušiai 
darbininkai padėti dirbti, yra 
siuvamos mašinos, kurios lauke 
darbininkų.

Spalio 19 d. Tautos Fondas lai
kė nepaprastą susirinkimą, dėl 
“Lietuvos ^Laisvės Paskolos”, iš
rinko komisiją iš keturių ypatų: 
Gerb. kleb. kun. J. Kasakaitis, V. 
Butrimas, P. Sebestinas, A. Ži
rnis.

LDS. 71 kp. Spalio 13 d. buvo 
mėnesinis susirinkimas, kur nuta
rė rinkti knygas dėl Lietuvos 
žmonių, knygos bus priimamos 
pobažnytinėj Šv. Jurgio svetainėj 
nedėlios dieną ir pėtnyčios vaka
rais ir bus pardavinėjami paveik
slai, pelnas bus skiriamas paden
gimui lėšų pasiunčiant knygas 
Lietuvon. L. D. S. nariai laiky
davo diskusijas ketvergo vaka
rais, dabar yra perkelta nedėlio
ję po mišių, kur ir mūsų mylimas 
klebonas kun. J. Kasakaitis pri- 
gelbsti savo paaiškinimais.

L. D. S. 71 kuopa yra nutarusi 
sulošti teatrą prieš adventą, jei
gu bus galima, “Daina be galo” 
ir “ Šalaputris. ” Lithuanian A-
merican Lagion susiorganizavo 
jau bus apie tris mėnesiai vien 
tik iš kareivių tarnavusių Suvie
nytų Valstijų kariuomenėj ir pri
guli prie “American Legion,”
organizavimui daugiausia pasi
darbavo St. Klimaitis ir kiti. Dėl 
Lietuvos irgi veikia, nesenai pa
siuntė rezoliuciją pas N. Y. valsti
jos senatorius reikalaudami pripa
žinti Lietuvos valdžią ir t.t. ir ga
vo labai prielankius atsakymus 
su pasižadėjimais. Gerai butų, 
kad ir kitos kolonijos susiorgani
zuotų panašiai ir tada visi parei
kalautume, kad pripažintų Lie
tuvos valdžią, ir neleistų lenkų 
'eiti ant Lietuvos, ką Amerikos 
valdžia gali padaryti ir padarys, 
jeigu mes visi reikalausime.

Spalio 5 d. L. A. Legion turė
jo vakarienę, buvo viešnių ir sve
čių ir gerb. kleb.' kun. J. Kasa
kaitis. Vakarienę parengė ka
reiviai p.p. J. Milevičius ir A. 
Norkevičius moterims prigelbs- 
tint, buvo labai puošni, buvo 
parengtas ant crenos kapas a. a. 
Jono Gudino žuvusio karės lauke, 
kas labai liūdną įspūdį darė.

Pirma sustoję atkalbėjo mal
dą, gerb. klebonas J. Kasakaitis 
vedė; toliau sudainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Karei
viai buvo pasirėdę kareiviškom 
drapanom. Kalbėjo: p.p. A. Nor
kevičius ir St. Klimaitis, gerb. 
kleb. kun. J. Kasakaitis, V. Gu
dinąs ir kiti. Dainelėms links
mino p-lė C. Naveda ir kitos. Tu
riu pažymėti, kad p-lė Kotrina 
Dubisa sudainavo solo “Kur ba
kūžė samanota” gana įerai ir ge
ru balsu, kas labai buvo malonu. 
Rinko aukas dėl Lietuvos nuken
tėjusių, surinko nemažai, kiek 
tikrai, nežinau.

L. Vyčiai irgi veikia; atleti
kos skyrius vedamas p.p. A Ne- 
vedausko, Jono Gudo ir M. Bel- 
kevičiaus, gana pasekmingai vei
kia; yra išrinkti p.p. A. Neve- 
dauskas ir St Misiūnas suorga
nizuoti “Lietuvos Sargus,” ma
tyti abu yra veiklus vaikinai, kas 
jiems gal ir pasiseks; to ir pagei
daujama. P. St Misiūnas yra iš 
Newark, N. J., kuris čia mano 
apsigyventi ir matyti yra* geras 
veikėjas, ko mums ir reikia.

Erkareiris.

Kolčakas, Siberijos val-

A. B. J........s.

NEWARK, N. J.
Kaip vykinama bendras darbas.

Nedėlioję spal. 12 d. mus kle
bonas kun. Budrevičius iš sakyk
los pagarsin; jog, ketverge 16 
J Spalio įvyksiąs mas mitingas 
su prakalboms, kur busią kalbė
tojai vietiniai ir iš apielinkių, kur 
busę renkamos aukos dėl Lietuvos 
bendrai, be skirtumo partijų. 
Pinigai surinkti busią siunčiami 
tiesiai prez. Smetonos vardu, o 
ne į jokį fondą.

Pamanėme, bus geras dalykas, 
nors nežinojom keno tas sumany
mas, bet kad kleb. pagarsino, tai 
ir manėm, kad ne keno kaip tau
tininkų; ba katalikams jau nie
ko neužsakinėja (?)

Į minimas prakalbas žmonių 
nedaug teatėjo, nes buvo smar
kus lietus užėjęs, žmonių maž ką 
virš 50. Vakarą atidarė p. V. 
Ambrozevičius, paaiškindamas jo- 
gei Lietuvos valdžiai tuojaus esą 
reikalinga $250.000, ir mes ame
rikiečiai turime sudėt, čia neva 
kreipiamasi į jokias partijas, bet 
busę renkama aukos bepartyviš- 
kai.

Po tam perstato už kalbėtojus 
Martą iš Brooklyn’o.
Taigi kaip dėl subendrinimo

darbo, kalbėtojas pradėjo išdės- 
tinėti srovių nesutikimus, ir kiek 
jos nenaudos padarę; savąją 
(tautininkų) vadino vis vidurine 
ir geriausia, o kitas pastatė šali
mi ir išvedė, kad “tautininkai” 
eidami viduriu traukią dešiniuo
sius katalikus ir kairiuosius soci
jalistus į vidurį prie bendro dar
bo.

Toliau sako: “yra labai daug, 
didžiuma katalikų daug darbuo
jasi dėl labo Lietuvos, bet esą 
keletas, ypač iš kunigų, kurie 
vis norį išvien eiti su lenkais.

Tokios prakalbos, kaip kiek
vienas supranta yra netaktingos 
bendrą darbą mezgant.

Be to jis neužmiršo papasako
ti savo senų pasakų, buk su įve
dimu Lietuvon katalikystės, Lie
tuvai daug blogo padaryta.

Kaip S kalbėtojo taip ir iš 
bitų tų prakalbų rengėjų nei ne- 
žinodamas colėjai rapnati, kad

WORCESTER, MASS.
Ligonių šelpimo draugija.
Ligonių šelpimo draugijėlė ne

senai susitvėrė. Jinai veikia 
taip: kur dagirsta sergantį ligo
nį reikalaujantį pagelbos, eina ir 
jam teikia visokeriopą pagelbą 
kaip tai patarnavamą ir pašalpą. 
Geri žmonės aukoja tam tikslui 
aukas.

Valdyboje yra šios ypatos: 
pirm. p. Zubavičienė, pagelb. p. 
Čepkauskienė, raštin. Pr. Mon
kus ir ižd. Pr. Monkus, kasos 
globėja Jatulienė.

* Po $1.
Kondratavičius, 
Roekienė, 
tis, 
Jatulienė, T.
va Griškienė, 
Langvinas.

Po $2. J. 
kienė, Jonas 
$17 47centai.

aukavo šie: Petras 
P. Rimkus, E.

Ščiukienė, S. Bendvi- 
Mitrikienė, Bendoraitienė, 

Čepkauskienė, Jie- 
M. Kopkienė, Pr.

Svirskas, J. Taut- 
Vaitkus. Smulkių

P. Monkus.

p.

LUZERNE, PA.
Mes Luzernės lietuviai karei

viai, matant kritišką Lietuvos pa
dėjimą, turint teisę kaipo kovo
tojai už laisvę pasaulinės demo
kratijos, ir būdami Suvienytų 
Valstijų kareiviai, susirinkime po
bažnytinėj svetainėj, Kingston’e, 
Spalio 19 d. užreiškėme, kad lie
tuvių kareivių seimas yra reikalin
gas.

1) Kad pasiųsti rezoliucijas pre
mjerui Clemmenseau ir jo kabine
tui prašant neprigulmingos Lietu
vos, su etnografiškomis ribomis; 
2) kad Amerikos kongresas da- 
leistų lietuviams liuosai organi
zuoti buvusius kareivius Suvieny
tų Valstijų kariuomenėj.

Todėl lai būna suprasta ir pa
tvirtinant visoms Amerikos lietu
vių srovėms ir jų organų plačiai 
šį užmanymą išdiskusuoti parėmi
mui ar atmetimui.

Kad visos organizacijos politiš
kos ir šelpimo, suteiktų savąją 
nuomonę pagelbą įvykdinimo 
mo.

BRIGHTON, MASS.
Apie skerdyklų streiką.

Nors buvo maždaug pažymėta 
apie šį streiką No. 120 ir 121, bet 
kad dėl šio streiko gali pritrukti 
mėsos ir žinoma gali kristi už tai 
visa kaltė ant streikierių darbi
ninkų, tai paminėsiu kiek man 
žinoma apie tai. Šiandie skerdy
klų darbininkai streikuoja: Brig-' 
htone, Cambridgeiuj, New Jer- 
sey City, Baltimorėj, Chicagoj 
streikuoja 63.000.

Dėl kokios priežasties kilo 
skerdyklose streikai man serai 
žinoma tik apie Brightono skerdy
klas. Skerdyklų darbas yra šla
pias, brudnas, dvokiąs. D*.r- 
bo vai. buvo 9-10, naktimis 11 
vai. Mokesnis buvo skirtinga 
kiekvienam darbininkui, ta;p kiek 
boselio malonė. Praeitą pavasa
rį numušinėjo algas, pravarinėjo 
darbininkus be jokios priežasties. 
Naujam priimtam darbininkui be
mokėjo $15.00 į savaitę už 10 vai. 
dienos darbo. Už $15.00 niekas 
nenorėjo dirbti, nors mėgino 
parvežti iš ofisų. Suvilioti dar
bininkai grįžo atgal. Ant galo 
sumanė priiminėti moteris. Nors 
toks darbas visai moterims ne
tinka, bet visgi pasikaitydamos 
dirbo 9 lietuvaitės ir 1 lenkė. Mo
terims už 9 vai. dienos darbo mo
kėjo $3.00 į dieną. Vyrai atlik
dami sunkesnį darbą už moteris, 
turėjo dirbti 10 vai. į dieną taip- 
pat už $3.00 į dieną.
boselis tik ir kalbino, kad mote
rys nesirašytų į uniją.
jiems ir pasisekė atkalbinti, bet 
visgi moterys nekurtos dirbusios 
dieną kitą išėjo ant streiko. 15 
d. Rugsėjo iš unijos buvo pasiųs
tas agreementas darbininkų reika
lavimu. Po to sekė pasiuntimas 
delegacijos iš 2 Unijos viršininkų 
ir 3 taip darbininkų išrinktų ats
tovų. Reikalavimas buvo toks, 
kad lig 1 Spalio po reikalavimu 
pasirašytų. Bet kas tau ir 15 d. 
išėjo nesirašo. Tyčiodamies bo
seliai nekuriems siulino dolerį ki
tą. Skebam medum aptepė, o 
streikieriams kareivių pastatė pa
mainydami šviežius, kad ant ga
tvės nesustotų.

Tik pageidaujama, kad iš 
lietuvių nesirastų skebų ir neda
rytų mums lietuviams gėdos nuo 
svetimtaučių. Apie tokius pauk
ščius ant susirinkimų yra pasako
ma kokios tautos. O storokitės 
paremti mus kovoj už pagerinimą 
darbininkų būvio. Unija yra A- 
merikos Darbo Federacija, (A. F. 
of L.)

Nedėlioję 19 Spalio buvo Šv. 
Jurgio dr-jos prakalbos. Kalbė
jo J. E. Karosas. Pirmu atveju 
kalbėjo apie Lietuvos reikalus aiš
kindamas, ką patyrė Lietuvoj. 
Jo kalba buvo rimta. Laike jo 
kalbos taip tyliai visi užsilaikė, 
kad kiekvieno širdies tvaksėjimas 
girdėjosi. Iš antro atvejo kalbė
jo apie viršminėtos dr-jos reika
lus ir apie Lietuvių Prekybos Ben
drovę, 
nariai.
rų

Ištikimas

Nors tas

sei-

WATERBURY, CONN.

Pastaruoju laiku čia įvyko su-

Pirm. J. Diegutis,
236 Slosum St., 

Pagelb. V. Klimaitis,
32 Center St.

Kingston, Pa
Sek. P. Vaičulis,

28 Division St.
Lnserne, Pa

Rez. sekr. B. T. Kubilius, 
Nyoming Seminary, 

Klngzton, Pa
Red. prierašą*: Sumanymas 

pats savaimi gana svarbus, bet 
dabar atvykus į Ameriką Lietu
vos kariukai misijai ar nebūtų 
patogiausia kreiptis tiesiai su tuo
mi reikalu prie Eiecutyvo JKomi-

L. RAUDONOJO KRYŽIAU8 
RĖMĖJŲ KAMPELIS.

Pereitą savaitę tikrai jau suži
nota, kad laivas su drabužiais 
plauks Lietuvon apie pabaigą šio 
mėnesio. Tokio užtrukimo prie
žastis, tai streikas laivų prieplau
kose, kuris jau po truputį bai-

Lietuvos R. K. Rėmėjai turi a- 
pie 110 tonų beveik naujų drabu
žių, kuriuos nutarė siųsti Lietu
von. Jų pasiuntimas atseis gana 
brangiai, netikėtinai. Daugu
mas gal pamanys, kad velyk tuos 
pinigus pasiųsti Lietuvon ir tenai 
už juos bus galima gauti drabu
žius^ bet Lietuvos pavargėliai ne
prašo taip pinigų, nes jų ten po 
truputėlį turi, bet drabužių jie 
ir už pinigus negali gauti. Gi 
tarp 110 tonų drabužių randasi 
štai kokie beveik nauji, nes se
nų netinkančiii nesiuniame:

8.120 vyriškų overkočių, 
4.045 moteriškų storų žiuponų, 
10.200 vyriškų siutų,
12.020 moteriškų dresių ir siu

tų,
5.620 baltų ir spalvuotų moter. 

dresių,
6.500 vyriškų marškinių ir ke-< 

linių apatinių,
4.300 vyriškų kelinių virš.,
3.800
4.500 

verykų,
2.500
5 baksai muilo ir keliolika bak- 

sų visokių valgomų daiktų, kurie 
negali sugesti.

Taigi tokie daiktai yra siunčia
mi Lietuvon.

Apart to šią savaitę išsiųsta 
Washingtonan 15 lietuvaičių mo- 
kinties nursystos, kurioms ir rei
kės užlaikymas ir už mokslą ap
mokėti ir taipgi Lietuvon 
sti.

Tatai broliai lietuviai, 
yra reikalas sukrusti ir
prie Liet. Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
organizacijos. Steigti jos sky
rius ir visoms spėkoms prisidėti 
prie to taip svarbaus darbo, gel
bėjimo mūsų brolių, mūsų bran
gioje tėvynėje Lietuvoje.

Apart to yra jau perkama vil
noni siūlai ir bus netrukus išsiun
tinėta jie skyriams numezgimui 
kareiviams sveterių, kurių iki 
1 d. gruodžio, 1919, apie 10,000 
turime turėti.

Tat gi f darbą visi, kas tik 
kiek galite. Kaip tik lietuvių 
kolonijos Amerikoje gaus sau nu
skirtą skaitlinę Liet. R. Kr. R. 
surinkti, lai neatidėlioja ir lai 
veikia, kol tie pinigai bus surin
kti.

visokių paneiakų, 
porų senų pataisyti} če-

skrybėlių ir kepurių.

pasių-

dabar 
dėties

J. Tumasonis,
L. R. Kr. R. sekr.

456 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos vakaras.
Lapkričio 22 d. Lietuvių 

Kooperacijos Salėje, 26 Lin- 
coln St., Brighton, Mass. bus 
perstatytas puikus veikalas. 
Tų veikalų perstatys LDS. 1 
kp. Tai-gi prašome kitų drau
gijų ir kuopt) ant tos dienos 
nieko nerengti, nes visas pel
nas eina LDS. naujos mašinos 
nupirkimui.

Valdyba.

T

a

Prie dr-jos prisirašė 5
L. P. Bendrovės 30 šė- 

parduota.

DEDANT VAISIUS Į DĖŽES GA
LIMA APSIEITI BE CUKRAUS.

Streikieris.

CLEVELAND, OHIO.
T. M. 47 kuopa 19 d. Spalio 

parengė vakarėlį. Atlošė dvi 
juokingas komedijas: “Tėtė pa
kliuvo” ir “Žydas statinėje.” Lo
šėjai savo roles gerai atliko. I- 
patingai “Žydas statinėje” atlik
ta tikrai artistiškai. Po pirmo 
perstatymo jauna mergaitė (9 m.) 
Marė Kimučiutė jausmingai pade- 
klemavo. Po antro perstatymo 
sekė dainos, vedamos S. Eimu
čio, jaunutės Kimučiutės 9-8 m. 
sudainavo duetus: “Oi tu rūta, 
rūta” ir “Aušta naujas rytmetė- 
lia.” p-lės AL Malskiutė ir AL 
Miliauskiutė sudainavo duetus: 
“Viltis” ir dar vieną. Solo dai
navo S. Eimutis tris daineles, 
“Oi varge,” “Apgailestavimas 
Lietuvos” ir dar vieną nepame
nu. Pijanu pritarė p-lė židžiu- 
niutė.

Nereikia leisti vaisiams ant 
niekų nueiti, vien, dėl to, kad 
nėra užtektinai cukraus. Vaisius 
labai pasekmingai galima išvirti 
ir į bonkas sudėti, pasaldinti ta
da, kada reikia juos valgyti, ar
ba jeigu geistina galima naudoti 
syrupą vietoj cukraus ir dabar.

Nevartojant cukraus, reikia 
pripildyti bonkas su vaisiais ir už- 
pilti juos tyru karštu vandeniu, į* 
paskui uždengus bonkas, indė- * 
ti jas į karštą vandenį ir jame pa
laikyti porą minutų. Vaisiai ne
suges, nors ir nebus taip skanus, 
kaip kad su cukrum būtų sutai
syti.

Suvienytų Valstijų Žemdirbys
tės Departamentas pataria sekti 
viršminėtą būdą, jei norima pa
sekmingai ir gerai vaisius užlai
kytu

Nors vaisiai būsą ir brangus 
ir cukraus mažai tegalima gauti, 
tečiau atseina daug pigiau vai
siu* atvirinti ir sutaisyti namie, 

pirkti iš krautuvių. J
4

i

I



(11-1)

m.

s 1 L

“Pir-

'Al

Kaip 
tai buvo baisios die- 

Per Nemuną bu
tai

parako sandėlius iš- 
Perbuvęs keletą die- 

gavau nuo komendan-

GYDYTOJA SALDAINIU PAVYDALE

DYKAI!
Prisiuskite savo adresą, tai gausite 

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

«<

Box 772,

Rašo Antanas Virakas iš Jur
barko 30 Rugsėjo, 1919 savo bro
liui F. Virakui So. Bostone.
Rašo:

Su pačia ir vaikais esame 
Karė prasidėjo taip: Iš 

ryte pamatėme išlipytas
sveiki, 
nakties 
raudonas popieras tuojaus kogrei- 
čiausia stoti prie komendanto “za- 
pasniems” ir ‘biletninkams”, bet 
liki manęs dar truko vienų metų. 
Pasidarė didelis sujudimas ir ver
ksmas. Verkė tėvai vaikų, vai
kai tėvų, moterys vyrų ir t.t. Pir
miausia mūšiai prasidėjo po Vir
baliu o toliaus tai pas mumis ne
galėjai jokios teisybės sužinoti. 
Laikraščiai rašė, kad rusams la
bai gerai sekasi, daug paima į ne
laisvę austrų ir vokiečių taipgi 
kulkosvaidžių, armotų ir taip t. 
o kad kur reikėjo atsitraukti tai 
rašė: “blogospolueno otstupili.” 
Mes tam viskam ir tikėjome. A- 
pie tai, kad rusų būtų užmušta, 
tai visai nerašė nieko, mes apie 
tai sužinojome tuomet kaip pama
tėme, kad jau pradeda ligonbu- 
čiai sužeistais prisipildyti.

Garlaivius į savo globą paėmė 
Kauno tvirtovės komendantas. Į- 
sakė tuojaus visiems suvažiuoti į 
Kauną o paskui tai jau visus siun
tinėjo vežioti kareivius ir ligo
nius. Visi buvome po komen
danto valdžia. Kapitonai, maši
nistai, matrosai ar bilietninkai ar 
raudonbiliečiai ar valni, ir algas 
gaudavom iš “Inžiniemos pravie
ni jos.” Aš gaudavau 95 rublius 
į mėnesį važinėti tiktai kokį sykį 
per dvi savaiti atseidavo, taip sau 
vaikščiodavome Kauno pakran- 
čiais laikraščius skaitydami.

Kaip pradėjo laikraščiai rašyti, 
kad jau Karaliaučių rusai apėmė 
o Tilžėje net ir pačta rusų insteig- 
ta tai parinktus garlaivius nu
siuntė žemyn Nemunu budavoti 
tiltus per Nemuną. Ant Nemu
no troptų buvo baisybės, tai vie
ną tiltą iš troptų padarė po Bar- 
ku kitą po Kaimeliu o troptinin- 
kai visi buvo juos palikę.

Manę pasiuntė į Smalininkus 
budavoti tiltą iš boidokų. Davė 
man vieną oficierą inžinierių, 50 
kareivių ir keletą dailidžių. Sma
lininkuose boidokų nedaug buvo 
tai turėjome iš žemiaus vilkti iš 
Trapėnų, Saklaičių, nuo Baltupė- 
nų. Trapėnuose radome troptų 
labai ilgu medžių tai užtraukėm 
į Smalininkus balkiams. Tiltą 
budavojome taip: Statėm baido
kus ant inkarų taip toli vienas 
nuo antro kaip balkiai siekė, pas
kui ant balkių dėjome lentas ir 
tiltas gatavas. . Dar tiltas nebu
vo galutinai užbaigtas statyt kaip 
nakčia atjojo žvalgų oficieras ir 
pranešė, kad prie Smalininkų jau

vokiečių kariuomenė artinasi.
Man oficierius prisako bėgt iš 

Smalininkų aš neapsiėmiau, nes 
buvo labai tamsi naktis ir ūkana 
ir nebuvo galima nieko matyt. 
Bet kaip jie pradėjo rengtis pėk- 
šti eit j Jurbarką, tai aš sugalvo
jau kaip bus taip, važiuosiu, nes 
po vokiečiais pasilikus irgi bus 
blogai. Pasiėmiau nuo boidokų 
dideles čaikas prikabinau prie gar
laivio susėdom ir nuvažiavom pa
maži, kad niekas negirdėtų. Į 
Jurbarką atvažiavę jau garlaivių 
neradome nei vieno visi buvo jau 
išbėgę augštyn. Aš paprašiau o- 
ficierio, kad leistų pasiimti savo 
šeimyną, kalbėjo, kad visą Jur
barką išdeginsę. Kol aš susiga- 
benau savo šeimyną, tai atjojo 
žvalgii oficierius ir pranešė, kad 
vokiečiai jau užėmė Smalininkus.

Važiavom augštyn Seredžiaus 
link. Čia radom “pantonų” til
tą ir paleidome kareivius o mes 
nuvažiavom augštyn į Kauną. 
Kaune radom atsiustus marinin- 
kus taip vadinamus ‘gvardeiskij 
ekipaž” 2 batalijonas, tie užėmė 
visus didesniuosius garlaivius o 
viriausiu vadu buvo kunigaikštis 
Šoehmatov. Mes visi turėjome 
jo klausyti. Važiavom į Sere
džių boidokij skandyti, prilioda- 
vom akmenų, nuvilkom prie Du-

ESU NATŪRALIU
Aš noriu Jus išmokyti, kaip 

gyventi sutikime ir protingai. 
Aš noriu Jus išmokyti, kaip 
atgauti gerą sveikatą ir kaip 
atgautą sveikatą palaikyti. Aš 
noriu Jus išmokyti, kaip pa
stoti vyru, kokiuo Jūsų moti
na pagimdė ant svieto; vyru 
kokiuo Jūsų moteris norėtų 
mattyi. Aš noriu Jus išmoky
ti, kaip sudrūtinti save pačius, 
vidurius ir iš viršaus ir kaip 
sudrūtinti savo nervus.

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau savo švogerio Jono c 
nausko. Jis paeina 19 Kauno gu. 
Šiaulių pavieto, Kuršėnų valšč., B 
mockių k. Apie 4 metai atga 
atvažiavo i Chicago, IIL Jei kas fc 
note arba pats atsišaukite.

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

t

NAUDOKITĖS MANO 
PATARIMAIS

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

Tėvas Mataušas Dubosas.
Lithuania. .

Kauno apskričio,
Kampiškių par.,

Šilėnų kaimo, 
Mataušas Dubosas.

stovėdavome po Vilkija taip va
dinas ant “brandvaktos.” Kaip 
tik vokiečiai artyn, tai mes tolyn 
bėgdavome. Jie mums nieko ne
padarydavo, taip daug kartų par
bėgdavome į Kauną, pasitaikė 
daug kartų susišaudyt, bet mums 
jokių nuostolių nepadarė, tik ke- 
lioliką skylių garlaivio šonuose ir 
vienam kareiviui pašovė koją.

Vokiečiams prisiartinus prie 
Kauno aš savo šeimyną išleidau į 
Rusiją o manęs nepaleido valdžia 
nuo garlaivio.

Kaip vokiečiai paėmė Kauną, 
tai langų visai kaip ir neliko — 
visi stiklai išbyrėjo ant šalygat- 
vių taip, kad net per stiklus ir 
praeit nebuvo galima. Aš pasi
likau Kaune, garlaivį paėmė vo
kiečiai, daugumą garlaivių rusaį 
sudegino ir paskandino. 
Kauną ėmė,
nos ir naktys, 
vo puikus tiltas išbudavotas, 
sudegino, 
sprogdino, 
nu Kaune,
turos leidimą ir leidausi ant Jur
barko, tenai išgirdau, kad vo
kiečiai nori manę pagauti, lei
daus atgal ir apsigyvenau netoli 
Čekiškės Jotautuose ir gyvenau 
kol mano šeimyna iš Rusijos ne
atsirado.

Parvažiavę į Jurbarką, rado
me namus ir daiktus parandavo- 
tus vokiečių. Vienuose jie pa- 

bysos, dugnus pramušėm ir skan- 
dinom. Be skandinant baidokus 
išgirdome armotų šuvius iš užne
munės ant Kriukių pradėjo sprog
ti šrapneliai, artinosi artin ir bu
vo baisus reginys, nuo kalno pra
dėjo bėgti žmonės ir gyvuliai ver
kdami ir rėkdami, vis norėjo pa
spėti perbėgti per tiltą. Paskui 
pradėjo bėgti kareiviai su kulkos
vaidžiais ir armotomis. Daučio- 
nių lanka pilna buvo prigrūsta 
kareivių o ant Gaideliškių kalmi 
buvo rusų artilerija prisiruošus 
patikti nelaukiamą svečią. Pra
dėjo šaudyti, kulkos lėkė per 
mūsų galvas, tą vakarą ties Sve- 
ošino dvaru nušovė vokiečių va
lą. Mūsų 2 garlaiviu stovėjo po 
Ilguva, tai vakare buvo pasiųsti 
“mineriai,” kad juos nuskandy- 
tų. Nuskandino “Keistutį” ir 
“Geroldą.” Mums buvo įsakyta 
važiuoti į Kauną. Parvažiavome 
vidurnaktyje o iš ryto vokiečiai 
vėl prapuolė. Paskiaus vežėme 
minas į Jurbarką Nemune skan- 
dinom taip sulaukėm žiemos. 
Žiemą tam tikra komisija apžiu
rėjo garlaivius, kurie tinka apgin
kluoti tai išrado tinkančiais: Ja- 
roslavną ” ir “ Venerą. ” Reiškia 
mano garlaivį apginklavo 2 armo- 
tom ir taip aptaisė, kad kulkos 
neperlvstų. Kaip pavasarį pra
dėjom važinėti, tai Jurbarkas 
jau buvo užimtas vokiečių, mes

VISUOMET ESU DĖL JŪSŲ 
PATARNAVIMO.

Jeigu pamirštute kur aš esu, tai paimkite lakštą popieros ir 
convertą ir parašykite laišką į pirmos rūšies Apteka Par- 
tosa, 160 Second Avė., New York, kuri už 1 dolerį pasiųs 
Jums vieną skrynutę ir kaip tik skrynutę aplaikysite, pa
imkite dvi saldaini pirm gulsiant dėl išvalymo ir atnaujini- 
m okraujo ir tuomet supraskite kad tensingumas man pri
klauso.

Vienuose 
tys vokiečių kareiviai gyveno. 
Pečiai išgriauta, sienos sudrasky
tos, rakandų nėra, žodžiu sa
kant taip gyventa kaip kiaulių.

Aš per tą laiką nieko neuždir
bau tiktai ką išmokau laukų dar
bus. Garlaiviai pas mus važinė
ja tiktai mažiukai, kai po “Vi
leiką” arba “Grodną” o tų ką 
paėmė vokiečiai tai neatiduoda. 
Aš iš pavasario labai sirgau šilti
ne, o dabar kaip pagijau tai su
sigriebiau tokį garlaivį vadina
mą “motorka” važinėju nuo Kau
no liki Vilkijos, gaunu po 500 
markių į mėnesį, bet kad pas mus 
viskas baisiai brangu tai vos tik 
užtenka ant pramitimo o ant dra- 
bužiij jau niekas nelieka. Ru
giai buvo pūras iki 100 rub., bet 
dabar jau atpigo per pusę. La
šinių svaras 10 markių, cukraus 
sv. 14 markių buvo o dabar jau 
nukrito liki 7 mark., vilnonio 
audimo mastas 25 rubliai o apie 
krominį tai nėra ką nei sakyt, jis 
neinkandamas. Batai 150 rublių 
ir daugiau.

Seredžius išdegęs taip: Nuo 
to kelio, ką į garlaivių prieplau
ką eina pro šulinį, tai visi namai 
į rytus išdegę tik likusi mokyk
la. Bažnyčia apdaužyta, vienas 
bokštas visai numuštas, skliautai 
bažnyčios perplyšę baugu ir būti 
bažnyčioje. Veliuonos daug na
mų išdeginta. Jurbarke Vasilči-

tų palocius sudeginta. Eirioga- 
os miestas visas išgriautas, kai

mų daug išdeginta. Gadvaišij, 
’?adubisių tai likę tik tos vietos, 
<ur triobų butą. Raudondvario 
ir Zapiškio bažnyčias rusai su- 
sprogino, bet argi viską ir apra
šysi...............

Aš Mikalina Jakubauskienė 
paieškau savo vyro Jono Ja
kubausko. Jis panedėlio ryte 
rugsėjo 29 d. š. m. su kitu vy
ru Pranu Tulausku. Jis pats 
ar kas kitas prašau atsišaukti 
ant šio adreso:

Mikalina Jakubauskienė, 
33 Maple St.,
(11-1) Ansonia, Conn.

“DARBININKAS”
JAU SIUNČIAMAS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. Laimantas, Niagara Falls, N. 

Y. Tokie dalykai laikraštyje ne- 
sitalpina.

P. W. Eidukas, Newark, N. J. 
Tamstos mums prisiųstas plakatas 
parodo, kad tam žmogui nuo ben
drovių veikimo kinkos dreba, dėl
to jis taip ir rašo.

Bambizas. Westwille, III. A- 
>ie Mickevičiaus kvailas prakal

bas neapsimoka laikraštyje popie
ros terlioti — netilps.

Pažįstąs, New Haven, Ct. Taip, 
tamstos iš dalies teisybė, bet tai 
dalykas jau pasenėjo ir vardan 
šventos ramybės neverta apie tai 
“Darbininke” rašyti.

J. N-kas, Philadelphia, Pa. Gai- 
a, kad pas tamstas vyčių tarpe 

yra įsivyravęs paprotys svetimą 
kalbą vartoti kur reikia ir kur ne
reikia, bet reikia gerų norų . ir 
biskį pasišventimo, o viskas yra 
galima atitaisyti. Raštelis vis-gi 
netilps.

75 kp. Westville, III. Prane
šimas pervėlai gauta nesuspėjome 
laiku patalpinti. Antru kartu 
prisiuskite ankščiaus.

N. E. Raudonaičiute, Brooklyn, 
N. Y. Tamstos rašteliai mums 
“Darbininke” labai pageidauja
mi. Malonėkite tankiaus parašyti 
ką nors patėmiję savo padangėje.

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai 

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

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau Pranciškaus Vi- 
čiu gyvenusio Lietuvoj Ilakių 
miestelyj. Turiu jam praneš
ti svarbų reikalą iš Lietuvos a- 
)ie jo vaiką. Atsišaukite pa- 
;ys ar kas kitas apie jį žino 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Damininkas šūkis,
50 Wexford St.,

Brighton, Mass.

1VENTO JONO EVANGELISTO
PAIALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
80. BOSTON, MA38. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

LIETUVON,
Užrašykite savo artimiausiems. Jiems bus brangi dovana.

Skaitydami laikraštį “Darbininką” daug ko sužinos apie Ameri- 

kiečių gyvenimą, veikimą ir tt.

Į LIETUVA “DARBININKAS” METAMS: 3 SY 
KIUS Į SAVAITĘ $4.25,1 SYK| Į SAVAITĘ $2.50; 
PUSEI METŲ: 3 SYKIUS | SAVAITĘ $2.25, 1 SY 
KĮ Į SAVAITĘ $1.50 r

Prenumeratą ir pinigus siųskite žino adresu:

242-244 W. Braatay, S*. Boston, Mass

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

LAIVAS Į LIETUVĄ.
Sekantis laivas su Viso

riais siuntiniais išeis iš New 
York’o prieplaukos, apie 
j.O-tą dieną Lapkričio (No- 
vember) š. m. ir pasieks 
sietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums sa
vo siuntinį vėliaus negu 8-tą 
ieną Lapkričio, to siunti

nys bus pasiųstas į Lietuvą 
ritu laivu paskiaus.

LITHUANIAN m 
AMERICAN

TRADING COMPANY, 
(Naujas Antrašas) 
680 Fiffh Avenue, 

New York City, N. Y.

Paieškau Juozo Bizausko 
Turiu svarbių žinių nuo brolio 
kun. Bizausko iš Kretingos. 
Atsiliepkite į “Darbininko” 
Administracijų.
REIK A LA~U J AM A 

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

EMPIRE MFG. CO.,
587 Harrison Avenue.

Iš So. Botsono netoli eiti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

J

?IRM. — T. Ažmenskienė, 
359 — 4-th St.

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

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

Atsišaukite. Čia darbai ei
na gerai ir lengvai galima 
gauti.

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

MAGIJOS”
Waterbnry, Conn.

z

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

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

(10-27)

PAVELDETOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str, 
Chicago, IIL .

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

’O. Gerdijušas,
Mt. St. Mary’s Seminary, 

Cincinnati, Ohio. 
(U-l)

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

Jonas Rimkus,

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

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

“DARBININKO” 2

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 apgarsinimų 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, 
paveikslų iŠ Lietuvos, visokių 
paveikslų, žirgvaikių spalvuo
tų, A. Smetonos, Pirmojo Lie
tuvos Prezidento paveikslą, 
“Kova ties Žalgiuriu” ir tt

Laiškus adresuokite šiuo 
adresu: Box 411.

Ypatiškai: J. J. Liudvinai- 
tta, Wood Ave^ 19-th St, Lin- 

N. J.
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS NUOSAVYBĖ
Teisybė.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
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Drabužius ir avalines siun
timui į Lietuvą suneškite į ba
žnytinę salę. Vakarais salė 
atdara.

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

!
I

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasUalbtti ir Uatuviiabai 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Popietę 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. I OfUon.

332 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-lf.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-r<ž S t.

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

i

tik
trumpą laiką mes parduodame už $8.75.

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

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

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

ŪNIVERSAL SUPPLY CO. DEP. 10.
1574 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO, ILL.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

! geriausiais prietaisais, su nau 
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

ir gnnntuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų tinių 

meldžiame kreiptis pas: 

t Henry J. Schnitzer Statė Bank u 
141 Washmgton Street, New York, N, Y.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

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

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

nuo 7 iki 9 vakare.

A -■■■ . ?

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

• • . ..

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo
nais; turite nežėjimą galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 

prlsiąskite už du centų Stemplę ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neproSalj tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep» 
tai. čia rasite pasekmingų specialų. . .

Taip-gi tie, kurie turite Šlakus (dakš- 
lus) bei spaugus Įdėkite už du centus 
štempą, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL CO., 

P. O. Box J., Berea, Ohio.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
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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 skyrių-99

mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių,
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), (Trū
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 gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To-
delgt 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. vakatais.

Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

Pbone Dicktaeen

Dr. Ignotas Stankus

Lietuvis Daktaro ir Chirurgas.
Ofiso Valandoj

Nm» riteiHSpepMa 
Vakarais, Katvarga ooog UritP.M. 

Nedalsois iki 4 >• sHao. •

SERGANTIEJI VYRAI IR MOTERYS! LEISKITE MAN
Į JUS PRAKALBĖTI I

daugiaus jų rengti.. Nutarta
surengti vieną vakarą kas sa
vaitę mokintis lietuvių kalbos
gramatikos. Ir tam tikslui iš
rinktas Zig. Klapatauskas. Ir
taip išrinkta komisija prie pa
rapijos fėrų pasidarbavimo
p-lė M. Žukauskaitė, p-lė Z.
Žukauskaitė, Z. Klapatauskas
ir P. Špokas.

Taip-gi nutarta, kad L. D.
S. 1-ma kuopa paimtų Lietu
vos Valstybės bonų už $100.
Iš narių LDS. 1 kp. pasiėmė

ifl

J. Petrauskas (pažad.) 100.00
Ant. Šaparnis (paž.) 50.00

Ir daug turime narių pasi
žadėjusių, kurie neatėjo į susi
rinkimą bet tam darbui prita
rė. Ir išrinkta komisija par
davinėti bonus šios ypatos:
Stanislovas Noreiką Jonas
Petrauskas, Andrius Naudžiū-

Šiuomi užginąs, J. Jakštas.
baigė susirinkimas.

Rašt. Zig. Klapatauskas.

LDS. 1 Kp. SPAUDOS SA
VAITES VAKARAI

Prasideda lapkričio 2 d.

Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS, NERVŲ arba kito
kią UžSISENžJUSIA 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 neišglsL Nepasiduok,
bet ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos medicinoje

neaiškią ir komplikuotą ligą — jums mano prakti-ir gydyme. skaudžią. kronišką.
Ne-kavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatlštai išegzaminuoju jus kiekvieną sykį.

atidėliokite ir nebijokite ateiti ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju
veltui. nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirūpinkJeigu sergi, esi silpnas,

Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir niekados pačiosgauti gerą gydymą.
nepranyko.

PERSERGMIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
t k.
NEGAIŠINKITE DAUGIAI?LAIKO ARBA PINIGŲ EXPERIMENTUODAMI.

Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną ligones, nežlebčiojimo, dispepsijos, rėmus, 
prietvarią etc. Jei turi rnmatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus lnsomniie galvos sukimą, šalčius gal
voje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim:

Aš nuspėja diagnozę. — Aš eksperimentuoju. kada reikalinga išegzaminuoju
kraują, seiles ir Iturj vidurią. Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada 
{matau reikalą, vartoju elektrikos įtaisus Įleisti J kraują įvairią kraujovandenią ir
bakteriją, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučial čia ir Europoj.
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 Vjums 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 pervėlu. Ekzaminas dykai.

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

BOSTON,
Ofiso valandos:

MASS.
Nedėliomis ir šventėmis:

Nuo 10 ryte iki 2 vai. po pietų.Nuo 9 ryte iki 8 vaL vakare.

t
SERGANTIEJI VYRAI IR MOTERYS! LEISKITE MAN 

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

kią UŽSISENEJUSIA 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 neišglsL Nepasiduok, 
bet ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos medicinoje 
ir gydyme, skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą — jums mano prakti
kavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatlštai išegzaminuoju jus kiekvieną sykj. Ne
atidėliokite ir nebijokite ateiti ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju 
veltui. Jeigu sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirūpink 
gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir niekados pačios 
nepranyko.

PERSERGMIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.

*
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VIETINĖS ŽINIOS.
EX-KAREIVIS SOLISTAS.

Spalio 26 d. šv. Petro bažny
čioj, p. J. Markūnas ex-karei- 
vis, giedojo solo “O Saluta- 
ris.” P. Markūnas turi gražų 
balsą ir gerai išlavintą tenorą 
Taip-gi dainuos solo spalio 28 
d. Lietuvių svetainėj'. Tą kon
certą išpildys šv. Petro bažny
tinis choras, po vadovyste p. 
M. Karbausko.

Parapijonas.

Spalio 28 d. Lietuvių Sve
tainėj yra rengiamas koncer
tas, kurį išpildys šv. Petro 
bažnytinis choras po vadovys
te p. M. Karbausko. To kon
certo pelnas eis tiesiog Lietu
vos valdžiai. Kaip choras taip 
ir solistai yra specialiai prisi
rengę puikų programą išpil
dyti. Todėl kiekvienas, ku
ris tik ateis, turės smagią va
landą. Atsiminkite, jog atsi
lankydami padarysite dvigu
bą naudą — turėsite patys už- 
siganėdinimo ir džiaugsmo ir 
savo atsilankymu paremsite 
Lietuvą. Pertraukoje kalbės 
Jonas E. Karosas.

Katalikas.

Spalio 26 d. p. M. Karbaus
ko, stuboj buvo solistų pasku
tinis prisirengimas prie kon
certo, kuris įvyks spalio 28 d. 
Lietuviij Svetainėj. Buvo šie 
solistai: pp. J. Morkūnas, K. 
Vasiliauskas, J. Varaitis ir D. 
Antanavičius, p-lės S. Motie
jūnaitė ir E. Narinkevičiutė. 
Dainininkai sudainuos keletą 
naujų dainų. Choras ir solis
tai dainuos kompozicijų Šim
kaus, Petrausko, Talat-Kelp- 
šos ir Naujalio.

TAI BENT VEIKIA.
LDS. 1-mos kuopos 26 d. sp. 

laikytame susirinkime buvo 
daug tariama kas-link Spau
dos Savaitės. Paaiškėjo iš 
rengimo Spaudos Savaitės Ko
misijos, kad jau visi vakarai 
yra užimti.

2 d. lapkričio užims su vei
kalu L. Vyči; 17 kp. Statys 
trijų aktų veikalą “Katriu
tė.”

6 d. lapkr. išpildys Moterų 
Sąjungos 13 kp., bus vaidini
mas ir prakalbos.

9 d. lapkr. LDS. 1-ma kuopa 
statys veikalą “Gyvenimo 
Verpete.”

Ir tam išrinkta darbininkai 
prie tvarkos iš LDS. 1-mos kp. 
visai savaitei ir tvarkos vedi
mui.

Toliau sekė raportai iš reng
tų šokių 18 spalio. Pasirodė 
likę gryno pelno 25 dol. 60c. 
Ta pati komisija palikta su
rengti kitus šokius, kai suras 
tinkamą laiką.

Iš diskusijų raporto komisi
jos pasirodė, kad susirinki
mas reikalauja kaip galima

Nedėlioję, lapkričio 2 d. 7:3O 
vai. vakare L .Vyčių 17 kp. 
stato puikų'veikalą. Bus Baž
nytinėje Salėje, So. Boston.

Ketverge, lapkričio 6 d. 7:30 
vai. vakare, Bažnytinėje Salė
je A. L. R. K. Moterų Są-gos 
13 kp. vakaras su įvairiausiu 
programų.

Nedėlioję, lapkričio 9 d. 
7:30 vai. vakare toje pat salė
je LDS. 1 kp. vakaras.

Kiekviename vakare bus 
daug įvairumų.: Perstatymų, 
dainų, kalbų ir tt.

Kviečiami ateiti visi.

CAMBRIDGE, MASS. 
Pasirodykime gerai.

Ateinantį ketvergą spalio 
30 d. vakare Thorndike School 
salėj bus koncertas, kurį išpil
dys įvairių tautų chorai. Lie
tuviai būtinai turi kuogra- 
žiausia pasirodyti. Lai lietu
vių choras pasistengia kuo- 
geriausia pasirodyti ir lenkai 
tame koncerte turi būti su
pliekti. Lietuviai privalo kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti. 
Koncertą rengia mokyklų ko
mitetas.

šios ypatos:
Zig. Klapatauskas už $50.00 
St Noreika.......................100.00

"A Naudžiūnas.................. 50.00
J. Jakštis (paž.) 100.00
Andr. Zaleckas ____ 50.00

tęsis per visą savaitę.
____ ;__ _______

ATITAISYMAS.
t

Surašė aukotojų spalio 19- 
tos dienos įvyko kelios klai
dos. Turi būt taip Petras Čap
likas $300.00, Jonas Červokas 
$10, M. Venis $6.

IŠVAŽIAVO.
Spalio 25 d. 1919 išvažiavo 

ant atsilsio į Wilmingtoną, 
Mass. V. Jankauskas ir A. I- 
vaškevičius. V. Jankauskas 
nusivežė muškietą ir žadėjo 
prisiųst “Darbininko” štabui 
zuikį. Apgailestavo, kad ne
galima bus prisiųst kurapkų, 
nes yra uždrausta jų šauti.

Gerai žinomas.

ba, pirko Lietuvos Valstybės pa
skolos. bonų:

14. Albertina Vasiliauskienė $50
15. Antanas Dagia ... .$100.00 

adresuokitFteisingai
l Rašant laiškus į Lietuvą rū
pestingai adresuokite. Ypač 
teisingai parašykite Lithuania. 
Dėl iškreivavimo to žodžio jū
sų laiškas gali nepasiekti vie
tos. Be to gėda, kad dauge
lis nežinotų, kaip parašyti sa
vo šalies vardo. Gi teko patė- 
myti laiškų taip darkytai už- 
adresuotų, kad koktu žiūrėti. 
Taip-gi atsiminkite, kad Lie
tuvoje nėra jau gubernijų ir 
pavietų. Vietoj jų yra apskri
čiai. Prie kokių apskričių ko
kios parapijos priguli buvo 
pagarsinta “Darb.” du kartu. 
Paskutiniu kartu buvo num. 
103. '

LIETUVIS
Dabiutojas-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 Beuiteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

LIETUVOS VALSTYBĖS PAS
KOLOS BONAI.

Per Povilą Petrauską, kuris 
uoliai mūsų tautos reikalams dir-

S E L Y K L A S
100 svarų sumalto. selvklo .................................$7.00

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

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

Laivas Nupirktas.
PIRMUTINIS LIETUVIŲ LAIVAS, KURIS VEŠ PREKES PER JŪRES JAU YRA

Daugelis abejoja ar mes tą galėsime padaryti, bet dabar abejojimų daugiau negali 
būti. Mes parodėme, kad gali būti. Laikui atėjus turėsime ir pasažierini laivą.

Mūsų biznis auga sparčiai. Pereitą bertainį kapitalas pakilo beveik dvigubai. Už- 
sakymų iš Lietuvos ir nuo valdžios ir nuo privatiniu žmonių turime tiek daug, kad dėl sto

kos kapitalo negalime visų išpildyti.
Amerikos lietuviai taip pat ir Lietuvos lietuviai ir valdžia Lietuviij Prekybos Bend

rovei paveda visus svarbiausius darbus. Iš ŪT eina pelnas Bendrovei ir dividendai šėri

ninkams.
Tik pasvarstyk Lietuvių Prekybos Bendrovė vėliaus pradėjo organizuoties už visas 

kitas bendroves, bet iki šiam laikui ji daugiau biznio padarė viena, negu visos kitos su
dėtos į krūvą. Ji jau tris kartus išmokėjo 8 nuoš.-į metus dividendais savo šėrininkams iš 
uždirbto pelno.

r

Lietuvių Prekybos Bendrovė negarsina ir nesidžiaugia ant kiek pakilo vertė jos Šerų, 
bet vieton to išmokėjo ir ant toliaus tikisi savo šėrininkams kas bertainis padalinti už
dirbtą pelną. - '

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra bizniška įstaiga, kurios tikslas yra sąžiningai vesti 
biznį ir uždirbti pelną su pavestu jai kapitalu. Jeigu nori prisidėti su savo kapitalu prie 
pelningo biznio, jei nori, kad pinigai uždirbtų gerą nuošimtį, tai pirk šėrus Lietuvių Pre
kybos Bendrovės.

Nepamiršk, kad serų nebus galima pirkti visados. Sukelsime nustatytą kapitalą ir 
pasibaigs šėrų pardavinėjimas. Tada bus pervėlu. Bet pirk dabar kol dar gali jų gauti po 
$5.00 už šėrą.

Neatidėilok ilgiau. Prisidėk tuojaus. Bonus Amerikos ir Lietuvos priimame už pil
ną jų vertę. «

LITHUANIAN SALES GORPARATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

ŠIS LAIKRODĖ LIS, TIK $8.75.
Šis stebėtinas laikrodėlis, 

$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, 
minutą, sekundą, dieną savaitės, 
mėnesį ir mėnulio permainą.

Tikrai, tai yra vienas iš nau- 
dinsi ausiu 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 

pas mumis. Šis laikrodėlis vertas mažiausia $16.00, bet per tą

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo nhndoa:
Nuo 2 iki 8 popiet. Noo 7 iki B Tekere 

w509W ROA.DWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 802 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

I LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.I
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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-

lŽlOS.Br'riSL.ftMcipfa.Pa.
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