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PALIEPĖ GRĮŽTI DARBAN
Mainierią vadai nusilenkė 

prieš federalio teismo verdik
tą ir išsiuntinėjo unijoms įsa
kymus grįžti darban. Teismas 
pereitą subatą pripažino, jog 
streikas yra iššauktas nelega
liai. Vadai išleido pareiški
mą, kur sakoma valdžios pasi
elgimas esąs lygus įvedimui 
priverstino darbo ir būk mai- 
nieriams padaryta žiauri ne
teisybė.

Darbo sekr. Wilson pakvie
tė atstovus nuo mainą savi
ninką ir nuo darbininką suva
žiuoti lapkr. 17 į Washingtoną 
ir aptarti kilusius nesutiki
mus. Abi pusi sutiko važiuo
ti konferencijon.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Valstijos Departmentas pra
neša, kad Jugo-Slavijos Val
džia tariasi siųsti misiją į Su
vienytas Valstijas ištirti ko- 
mercijinius, finansinius, žem
dirbystės ir mokslo dalykus 
užmegsti artimesnius ryšius 
su Suvienytomis Valstijomis, 
taip-pat, kad išgauti iš Ame
rikos sindikato kreditą, gva- 
rantuojantį Jugo-Slavijos pi
nigus, ir paskolą'pagelbėti iš- 
sivystimą ir atsistatymą tos 
šalies.

Departmentas taip-pat pra
neša, kad gavo informacijų, 
jog trys didelės laivų statymo 
įstaigos bus užvestos Peruose. 
Viena iš jų bus po Amerikos 
priežiūra, kita po Anglijos, o 
trečia po Italijos.

KONFERENCIJA PRA
SIDĖJO.

Lapkričio 9 d. Dorpate pra
sidėjo Pabaltiko valstybių at
stovų konferencija taikos rei
kale su Rusijos bolševikais. 
Konferencijoj dalyvauja taip
gi Lenkijos, Finlandijos, Uk
rainos ir Baltgudijos atstovai.

Pirmuose posėdžiuose kal
bėta apie karės pertraukimą ir 
taikos derybij užvedimą su 
bolševikiška Rusija ir apie į- 
steigimą Lygos reprezentuo- 
jančiij konferencijoj 
bių.

Kaip žinoma jau 
Pabaltiko valstybės 
konferenciją, padarė 
nutarė skyrium nesitaikinti su 
bolševikais ir kitus nutarimus 
padarė. Dabar po nepasiseki
mo Judeničuipaimti Petrogra
dą prasidėjo derybos ant di
desnės skalės.

Estonijos užsienio reikalų 
ministeris pasiuntė pereitų su
batą telegramą į Maskvą, pra
nešant, jog Pabaltiko valsty
bių atstovai susirinks tartis a- 
pie padarymą taikos su Rusi
ja.

Londono -laikraštis Daily 
Herald, darbininkų organas, 
skelbia, būk Lenkija ketinan
ti pakviesti į Varžavą visas 
Rusijos kovojančias partijas 
ir visas atsimetusias nuo Ru
sijos tautas pasitarti apie įvy- 
kinimą taikos. Konferencija 
turėtų įvykti gruodžio 15, o 
lapkričio 25 d. turėtų būt per
traukti visokie kariniai veiki
mai. Anglija, Francija, Suv. 
Valstijos, Italija ir Japonija 
ir-gi būtų kviečiamos atsiųsti 
delegatus.

pirmiau 
turėjo 
sąryšį, Įdomus laiškas iš Lietuvos.• V • V

Karės Departmentas. C. Y. 
Hitchcock, Valdžios vilną iš
dalintojo pagelbininkas prane
ša kad valdžios vilną viešas 
pardavinėjimas atsibus Bosto
ne, lapkr. 10, 11, 12 ir 13 d.

Grūdų Korporacija praneša, 
kad 3 siuntiniai kondensuoto 
pieno skiriami kūdikiams aš- 
tuonią šalių Vidurinėje Euro
poje bus išvežti šį mėnesį iš 
New Yorko į Rotterdamą ir 
Hamburgą. Siuntiniai siekia 
1,500 toną ir yra siunčiami 
Korporacijos Amerikos Pašal
pos Administracijai Europos 
Vaikus Šelpti, kuri yra nese
nai Herberto Hooverio suorga
nizuota, kad tęsti ant toliaus 
Europoje kūdikią maitinimą, 
kuris buvo Amerikos Valdžios 
pradėtas šiais metais, kol 
jiems bus sugrąžinta normalė 
sveikata.
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Ateinančią nedėlią Franci- 
joj bus rinkimai atstovų į par
lamentą. Tuo tarpu, kada rei
kia vesti smarkią agitaciją, 
Paryžiuje sustreikavo spaus- 

. tuvių darbininkai. Jie strei
kavo nežiūrint į tai, kad sulyg 
kontrakto dabartinėmis sąly
gomis turi dirbti iki birželio 1, 

-wa>.

Chicagoj bučernių darbinin
kai sustreikavo ir reikalauja 
$40 savaitėje. Streikininkai į- 
steigė 4 bučernes ir parduoda 
“porterhouse” po 18c. už sva
rą. Vienoj bučernėj subatoj 
gryno pelno padarę $547. Tuo- 
mi streikininkai prirodysią, 
kad savininkai bučernių esą 
profiteeriai.

Iš Anglijos karės nelaisvių 
jau sugrąžinta Vokietijon 
275.000. Dar liko 55.000.

Prez. Wilson taip atsitaisė, 
jog jau gali pasėdėti, 
sticijos sukaktuvių 
kedėje išsėdėjo ištisą 
dą.

Armi- 
dienoje 
valan-

grįžda- 
jau

Belgijos karalius, 
mas iš Amerikos namo, 
pasiekė Francijos uosto Brest.

1

Portlande, Or. policija dar' 
kratą aidoblistų būklėje ir su
areštavo 40 asmenų.

Paryžiuje didžiąją krautu
vių darbininkai sustreikavo. 
Streikas platinasi.

Haverhillyje, Mass. po num. 
7 Red st. utarninke įvyko bai
si tragedija. Užpuolikas įsi- 
briovė į namus ir užatakavo 
moterį Samegietti. Revolverio 
šūviu sužeidė. Moteris smar
kiai gynėsi, bet užpuolikas 
kirviu perskėlė galvą ir krito 
negyva. Piktadarys norėjo 
upėje nusiskandyti, bet van
duo pasirodė peršaltas ir su
šuko pagelbos. Išgelbėtojai 
nieko nežinojo apie jo darbą ir 
tik vėliau išsiaiškino.

Iš Helsingforso pranešama, 
būk gen. JudeniČ pradėjęs o- 
fensyvą prieš bolševikus. Va
rosi linkui Gatčinos. Bolševi
kų atakos buvo atmuštos.

dar jiems neatėjus vietiniai iš
kėlė užkavotus ginklus ir, pa
skelbę tarybų valdžią, ruošėsi 
sutikti rusų išbadėjusias gau
jas. Užplūdo “tovariščiai.” 
Prasidėjo kratos. Kleboniją 
krėtė vienas vietinis liaudies 
mokytojas, žinomas bedievu- 
kas. Kratos nebijojau, tik 
maniau mane areštuosiant už 
agitaciją stoti į Lietuvos ka
riuomenę, nes 6-1 dariau jau
nimo “Pavasarininkų” susi
rinkimą, kame aiškinau reika
lą tverti savo kariuomenę, o 
bolševikų mačiau taip pat ta
me susirinkime. Bet ant lai
mės turbūt jie tąjį susirinkimą 
pamiršo. Moksleiviai “atei
tininkai” ir šiaip idėjos jau
nuomenė slinko iš bolševikų 
užimtų vietij į Kauną. Tame 
skaičiuje išleidau ir br. B. ne
belabai manydamas susitikti, 
nes mirties pavojus gręsė 
abiem. Jam kaipo kariauto
jui, kurių visai mažai, o bol
ševikų tūkstantinės gaujos, 
man gi kaipo kontr-revoliuci- 
onieriui. Pirmu dalyku iš mo
kykit) prašalino tikybą. Pri
siėjo agituoti, kad tenai ne
leistų vaikų (Daugiausiai pa
sidarbavo tame dalyke kun. 
Mieleška Krikščionių Demo
kratų pirmininkas). Mokyk
los visos beveik ištuštėjo.

Kunigams buvo uždrausta 
susivažiuoti į atlaidus. Kabin- 
davos prie pamokslų. Žmones 
vargino rekvizicijomis ir va
rinėdami važinėti jų reikalais,, 
nes patįs abazą labai mažai te
turėjo. Ypač daug kentėjo šei
mynos, iš kurių nors vienas 
buvo išbėgęs, kaip jie sakyda
vo, į baltąją armiją, nors man 
už B. neprisiėjo atsakyti — 
nepatėmijo.

Nieko neatveždavo, o sau 
reikalingus dalykus rankioda
vo iš krautuvių ir privačių as
menų. Viskas ėjo brangyn. 
Turgaus dienoje nematysi ki
tą syk nei vieno žmogaus. Mat 
kiekviena’ bijo, kad su visu 
arkliu nepavarytų kur nors 
važiuoti, o atvežtas prekes at
ims dykai arba duos “keren- 
ka” už kurį nieko negausi nu
sipirkti. Žmonės laukė rojaus, 
pasijuto pragare esą. Duona 
ne tik pabrango, bet ir gauti 
negalima buvo. (Už pūdą duo
nos mokėta 100 rubl., batų po
ra 500 r. ir daugiau; žodžiu 
norint gyventi iš pinigo rei
kėjo turėti tūkstančius, o dar- 

| bą nebuvo). Skurdas didėjo. 
Prie to dar prisidėjo ligos-šil- 
tinės, kurios siautė po visą 
Lietuvą. Belankydamas ligo
nius užsikrėčiau ir aš. Atgu
liau gavėnios pradžioje. Kri- 
zisui praėjus užgirdau links
mą naujieną, kad bolševikai 
traukiasi. Panevėžin atėjo a- 
pie 4000 vokiečių ir dar lietu
vių kariuomenės (kurios dar 
mažai buvo). Negalėdamas 
atsikelti prašiau, kad man at
vestų nors parodyti Lietuvos 
kareivį. Atvedė. Nors silp
nas buvau tuomet bet links
ma’. Nepraėjo savaitės pra
neša, kad bolševikai grįžta ir 
jau yra už keletos verstų nuo 
Panevėžio. O buvo pasitraukę 
lig Subačiaus. Žmonės vieto
mis norėdami atsiginti, kaip _____
apie Korsakiškį, organizavo snankę nesigailėsit, ___
partizanų būrius, bet žinoma i orkestrą viena iš puikiausių, 
negalėjo atsilaikyti prieš gau-;taip ir gaidžių užkandžių ir 
ringas gaujas ir traukės su gėrimų, nes darbininkai ir 
Lietuvos kariuomene ir šiaip dardarbininkės moka puikiai 

! jau daug jaunuolių traukė į pagaminti. Prasidės 7 vai. v. 
( lietuvių eiles. Išvakaro prasi- įr trauksis iki vėlyvos nakties.

dėjo šautuvų ir kulkosvaidžių 
’ į tarškėjimą’. Naktį ramu. Ant 

rytojaus prasidėjo vėl tarškė-
(Pabaiga ant 2-ro pusi.) r

Kun. Laukaičio 
Maršrutas

1

Ketverge 13 Lapkričio
Kingston, Pa. 

Pėtnyčioj 14 lapkričio —
Plvmouth, Pa. 

Subatoje, 15 lapkričio —
Wanamie, Pa. 

Nedėlioję, 16 Lapkričio
Hazleton, Pa. 

Utarninke, 18 lapkričio
Shamokin, Pa. 

Seredoj, 19 lapkričio 
New Philadelphia, Pa. 

Ketverge, 20 lapkričio
Tamaųua, Pa. 

Nedėlioję, 23 lapkričio 
Easton, Pa. 

Panedėlvje, 24 lapkričio 
Richmond, Pa. 

Utarninke, 25 lapkričio 
Burlington, N. J. 

Seredoj e, 26 lapkričio
Trenton, N. J. 

eKtverge, 27 lapkričio
Paterson, N. J. 

Subatoj, 29 lapkričio
Keamey, N. J. 

Nedėlioj, 30 lapkričio 
Elizabeth, N. J. 

Utarninke, 2 gruodžio 
Linden, N. J. 

Ketverge, 4 gruodžio
' Amsterdam, N. Y. 

Subatoj, 6 gruodžio
Utica, N. Y. 

Nedėlioj, 7 gruodžio
Albany, N. Y. 

Panedėlyj, 8 gruodžio 
Schenectadv, N. Y. 

Seredoj 10 gruodžio 
Rochester, N. Y.

papilio Akademiją, o pasibai
gus karui važiuoti į Luveną 
Belgijoje. Karas užsitęsė ir 
mano visi planai suiro. Dabar 
jau nebesvajoju apie augštesnį 
mokslą. Rusai pasitraukė ra
miai, vokiečiai atėjo jįj pėdo
mis. Vėliaus rusai atstūmė 
vokiečius lig už Karsakiškio; 
prasidėjo smarkus trijų dienų 
mūšis. Bežiūrint Korsakiškis 
priplūdo vokiečių-, naktį ap- 
sistiprino po artimiausius lau
kus ir krūmus. Rusai stovėjo 
Ašcegalvje. Tiltagalyje etc. 
Palankiai vieną naktį matė 
kelis sykius rusus ir vokie
čius. Aš buvau Korsakiškyje 
tik mačiau gaisrus apilnk. 
Aiškiai žymėjo jog Balaukiai 
taip pat dega, nes pro kraštą 
Laučkos beržinės, kartas nuo 
karto išsiversdavo dūmai. A- 
pie namiškius nieko nežinojau. 
Vokiečiai gavę paspirties ka
riuomenės ir artilerijos, dar 
smarkiau paleido ugnį; rusai 
neišlaikė pasitraukė. Ir vo
kiečiai uždėjo savo leteną ant 
Lietuvos. Ir sunku buvo ma
nyti tuomet, kad jie kuomet 
nors bepasitrauks iš Lietuvos. 
Su mūsų žmonėmis elgėsi kuo- 
žiauriausiai. Plėšė jų turtą, 
pradedant nuo arklio, baigiant 
kiaušiniu. Sunku pasakyti 
kas jiems buvo nereikalinga. 
Turtas privalėjo būti surašy
tas; pareikalavus ko nors, 
tuojaus savininkas privalėjo 
pristatyti, o ne tai paskutinę 
karvę išvesdavo. Jaunus vai
kinus gaudė ir siuntė į Germa- 
niją prie sunkių darbų, kame 
juos pusbadžiu marindavo. 
Daugelis belaisvių ir pagrįžu
sių į namus pasimirė, delei į- 
gautos belaisvėje ftesveikatos. 
Palaukiečiams įtaisė baudžia
vą Šturos ir kituose dvaruose 
kame jie turėjo priverstinai 

. dirbti.

Laikas slinko. Žmonės iš- 
gudrėjo. Surašant turtą dalį 
neužrašydavo. Atvažiavus 

’ kratos daryti vokiečius nugir
dydavo, taip ir stūmės. Pa

jau kas nors ir beldžia į duris, 
mat, kaip prie miestą, tai dau
giau visokių reikalų. Sodne 
ramu. Atlikau savo kasdienę 
priedermę. Grįžtu. Žmogus 
su knyga eina prieš. Atsklei
džia knygą liepia pasirašyti, 
tardamas: “Tamistai ap
draustas laiškas. Laiško ne- 
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matau, o žinau tikrĮi, kad iš 
Amerikos. Paduodu. Neap
sirikau. Toks storas? Plėšiu. 
Keturi dideli lapai! Ir vis vie
na ranka rašyti Aišku kad 
Rapolo. Raidės ut“ ^aipTSiė- 
tuvos kareiviai šautuvus at
statę. Kiek įvairių žinučių. 
Perskaičiau nuo pradžios ligi 
galo ir dar kartą. Maniau su
talpinti savo laišką ant šio 
lakšto, bet perskaitęs Tavo 
laišką imu antrą lakštą ir ra
šau...

Vaikų, vaiką, tai jau tik
rai kaip kurapkos! O jau tur
to, tai ir nemažai prasigyven
ta. Nebuvai Rapolėli su savo 
turtu prie bolševiką, tai būtų 
Tave pavadinę ‘4 buržujumi ’ ’ 
pasodinę kalėjiman pakol ne- 
išsimokėtumei keletos tūks- 
tančių markių kontribucijos. 
Taip darė su Panevėžio krau
tuvininkais. O apie tai kokiu 
būdu įgijai tuos turtus; kiek 
vargo matei nuo kūdikystės, 
kaip sunkiai visą gyvenimą 
dirbai, apie tai, sakau, jiems 

: v •_*. - ? _ ?  _ •? _ a 1 x

tik tai, kas šiandiena yra. — 
Laiške prašai atrašyti viską 
smulkiai. Nežinau nuo ko pra
dėti. Germanams užėjus aš 
Jums išsiunčiau laišką, kuria
me paminėjau apie anų metų 
vargus. Bet kadangi šiandie
na gautame Jaiške nieko nepa
minėta, tai manau, kad jūs ne
gavote. Tai trumpai primin
siu. Užbaigiau mokslą Vaša- 
kėnų dvare už Subačiaus, nes 
iš Kauno kaip iš tvirtuvės tu
rėjo seminarija išsikraustyti. 
Karas siautė. Armotų dun
dėjimas, tuomet dar iš toli, 
buvo aiškiai girdėti. Primici-

kada 
sąly- 
Lie-

R. ŽITKUI, CLEVELAND, 
OHIO RAŠO BROLIS.

Mylimasis Rapole!
Pirmutinį Tavo laišką ap

turėjau 18 d. rugsėjo. Nors 
trumpas, bet malonus, nes 
svarbiausia, kas man rūpėjo, 
t- y- jog jūs dar gyvi ir svei
ki, jame atradau. Tikiuos 
jog, kada aš šiandiena brėžiu 
šį laiškelį, kad mano pirmu
tiniu du laišku jau jūsų ranko
se. Apie vieną iš jų, t. y. pa
tį pirmutinį jau mini Emilė 
Žitkevičiūtė savame laiške. 
Tik kas-žin kodėl jos laiškelis 
atėjo pirmiaus ? Taigi diena 
iš dienos laukiu ir nuo jūsų. 
Kaip matome, kad tie laikai 
pasaulinio karo praslinko, kad 
vėl galima laiškais susiekti 
per platųjį vandenyną! Gal gi 
nebetoli ir tie laikai, kada žo
džiu galėsim pasikalbėtr. Ma
nau, kad ir jums rūpi tėvynė 
ir prie pirmos progos, 
nusistatys pakenčiamos 
gos gyvenimo, grįšite į 
tuvą.

Mes gyvename vidutiniai. O 
tai jog turime savo valdžią tą
jį gyvenimą daro malonesniu. 
Vilties nenustojame gausią ne
priklausomybę, tik neteisėti 
priešų užsipuolimai, ypač len
kų, nemažai gadina dirksnius. 
Bolševikai jau išgrūsti už 
Dauguvos! Turime laimėti
žūt-būtinę . kovą ir su kitais 
priešais, nes tiesa mūsų pusė-inepasiteisintumei: jie temato 
je! Mes nenorime svetimų že
mių, tik savo giname. Jūs ra
miai sėdžiate Amerikoje. 0 
jau mes ko nepergyvenome, 
tai čia nesurašysi. Laikraščiai 
tebūnie jums vietoje laiško.

Juk brolis Jonas apsivedė, 
tai dar nebuvau žinojęs. Juo
zas tebėra nevedęs, mat pas 
mus kiti laikai, žmogus tik sa
vo galvą saugojo ir vestuvės 
nerūpėjo. Dalyvavo jisai par
tizanų organizacijoje ties Kor- 
sakiškiu, užtat antrą sykį atė
jus bolševikams turėjo slap
stytis. Perskaitęs laiške, jog 
Jonas peršoko jį, prisiminė 
sau, kad ir jam laikas jau ves
tis, tik deja materialinės apy- 
stovos menkos. Laukia kada 
bus dalinama žemė, tai tuo
met gal bus ir vestuvės. Žemės 
reforma tai kada nors bus, tik, 
žinoma, valstybei esant daug 
reikalų kurių atidėlioti negali
ma, tai gal dar ir daug van
dens Nemunu nutekės pakol 
Juozas gaus žemės.

Brėždamas -šį laišką atsimi
niau jog dar mano breviorius 
nesukalbėtas. O laikas jau ge-[Vakacijas praleidau Paląu- 
ras; vėliaus kiti reikalai. I- 1 * ’ 'T_: Z x“'’
mu knygą ir einu į sodną, kad jau jokio paskirimo į parapi
ni ekas netrukdytų. Kambary- jų, nes kurso draugai buvoža-

cr KUp 11 OVUJUVO. J. u
jose turėjau daug apylinkės ir [si^rdus apie taiką, žmonių
šiaip jau draugų kunigų ir 
klerikų, taip pat gimines, ku
rie tik galėjo buvo atvažiavę. 
Tik žinoma, Jūsų amerikiečių, 
kurių jau tuomet buvau išsiil
gęs, tame būryje negalėjau 
matyt. Ūpą svečiams sugadi
no rusų valdžios raštas, ku- 
riuomi buvo liepiama sunai- 

Į kinti visus lauko javus, prie- 
'šams artinantis. Kunigai nie
ko nelaukdami išvažinėjo. .Paryžiuje sustreikavo spau

stuvių darbininkai. Laikra
ščiai negalėjo išeiki. 50 neso- 

Į cijalistiškų dienraščių susidė
jo ir išleido vieną numerį. 5 
socijalistų dienraščiai susidėję je tai jau nieko gero nepada- dėjo padėti man mokintis to- 

I ir-gi išleido vieną numerį. ‘ ‘ " * ............. ....

kiuose. Nuo vyskupo netuiė-

ryši: tik pradėk ką nors — liaus. Maniau važiuoti į Pet

veidai nušvito viltimi geres
nės ateities. Deja ne galas 
buvo dar Lietuvos vargams! 
Vokiečiai iš Panevėžio pasi
traukė 6 d. sausio 1919 m. Dar 
prieš keletą mėnesių pilna bu
vo papirktų bolševikų agitato
rių, kurie kvailino žmones ir, 
nors neperdaug, vis-gi rasda
vo sau pasekėjų.' Pirmieji dė
josi prie jų tai visokie' žulikė- 
liai ir cicilikai. Vokiečiai žiū
rėjo per pirštus, o lietuviams 
neleido organizuoti ginkluotos 
kariuomenės, sakydami, kad, 
kuomet mes išeisime tuomet 
galėsite daryti ką norite. Jie 
išėjo, o bolševikai įėjo paskui,

I

■ ■■■

Utarninke laike parodavi- 
mo — paminėjimo armisticijos 
sukaktuvhj mieste Centralia, 
Wash. pasipylė nuo stogą šū
viai. Trys ex-kareiviai vieto
je buvo nušauti. Daug sužeis
ta. Suareštuota 16 intartą y- 
patą. Minia norėjo nulynčiuo- 
ti, policija gynė, bet vienas 
buvo pagautas ir nulynčiuo- 
tas. Piktadariai esą aidoblis- 
tai.

Konstantinopolyje susekta 
suokalbis nuversti sultaną.

Gruodžio 10 d. Chicagoj res
publikoną partijos komitetas 
turės suvažiavimą, kur nutars, 
kur laikyti partijos suvažiavi
mą. Šitame partijos suvažia
vime, kurs turbūt įvyk Chica
goj ar St. Louise, bus nuskir
tas kandidatas į Suv. Valstijų 
prezidentus.

Rumunai pradėjo apleidinė- 
ti Budapeštą, Vengrijos so
stinę. Apleidžiant plėšia, va
gia, ką tik sugriebia.

HARTFORD, CONN.
L. D. S. 6 kuopa rengia di

delį balių, kuris bus subatoj, 
15 d. lapkričio 1919 m_.Sve- 
tainė yra visiems gerai žino
ma, tai yra “Kennedy,” kam
pas Sheldon ir Main gat. Tai
gi kviečiame visus hartfordie- 
įčius ir apielinkės kaip jaunus 
taip ir senus atsilankyti o at- 

, nes bus

Įžanga visai maža.
Širdingai kviečiame.

Rengėjai.

n
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Sunku Lietuvai turint tiek 
daug priešų. Atrašyk kaip y- 
ra su Amerikos lietuvių ka
riuomene, kurios mes senai 
laukiaihe, o dar ir šiandiena 
nesulaukiame. Kaip klausi 
Brolis apie tai, ar ką nors gau
name iš Amerikos, atsakau tei
giamai. Žinoma aš negaliu 
duoti pilnų žinių. Bet atsime
nu tuojaus po išėjimo bolševi
kų skaičiau laikraštyje: “Va
lio! tegyvuoja Amerikos lietu
viai, kurie netik doleriu prisi
deda prie Lietuvos kūrimo 
darbo, bet dar tveria kariuo
menę, kurią žada greitu laiku 
ku atsiųsti į Lietuvą. Tikros 
žinios kiek, būtent, tų pinigų 
gavo' ir kokiems tikslams su
naudojo tegali duoti tik tam 
tikros valdžios įstaigos. Apart 
to lankiau Panevėžio ligoninę 
(buvusioji mokytojų seminari
ja prie šv. Trejybės bažn. rusų 
paverstos į cerkvę dabar 7-IX 
vėl atšveiitintos). Pasirodo, 
kad rūbai visokie, įrankiai, 
vaistai vis tai iš 'Amerikos 
Raud. Kryžiaus. Taigi nesi
bijokite aukoti jeigu ligi šiol 
Lietuva gaudavo, tai ateityje 
vis geri aus susitvarkant ko
munikacijai to lengviaus, man 
rodos, visai tai bus prisiųsti. 
Pasijutau vis bekalbąs apie 
Lietuvos reikalus, tai-gi siau
rinu savo mintis. Mes visi 
sveiki. Per visas tas minėtas 
pervertas, kaip aš, taip ir na
miškiai bado nekentėjome. 
Nors apskritai sakant tai ba
daujančių Lietuvoje, ypač po 
miestus ir Padauguvyje, kame 
visą laiką frontas, kaip 1915 
taip ir šiandiena. Tik pinigi
nis padėjimas tai jau visai 
menkas. Namiškiai ineigų ne
turi, tik vienos išlaidos. Br. 
B. pasiliuosavo iš kariuome
nės mokintūsi; dabar IV kl., 
už mėnesio pareis į 5 klasę; už 
mokslą moka 400 markių. 
Dauliutė baigė “Saulės” dvie
jų klasių kursus; pastojo į mo
kytojų seminariją (mokslas 
dykai, mat stoka yra liaudies 
ir kitų mokytojų). Už butą 
(savo valgis, kuras ir šviesa) 
abiem 60 mr. mėnesiui. Atsi
žvelgus į tai kad Palaukiai 
negali suteikti jiem visam jų 
amžiui pragyvenimo', nesino
ri nutraukti jų mokslo. Aš ir
gi ne ką gaunu. Gyvenimas 
10 ir daugiaus kartų pabran
go, o kunigui mažai ką bran- 
giaus moka. Šiemet gaunu a- 
pie 300 markių mėn. Tai yra 
geriaus buvo gauti prieš karą 
20 mark, negu šiandiena 300 
nes tuomet galima buvo pirk
ti pora geriausių batų, o šian
diena tai už juos užmokėsi 300 
markių. Aršinas gelumbės kai
nuoja apie 200 m. Buvo dar 
brangiau—tai dabar jau skai
tosi atpigo, laukiama dar pi
giaus. Suprantama, jog pa
kol pas mus kursuos vok mar
kė, tai mums bus visados bran
gu, nes pati markė yra nupuo
lusi. Girdėjau už dolerį mo
kant 16 m. Įdomu būtų žino
ti vertė markės Amerikoje. 
Drapanas kokias turiu baigia 
nudilti. Naujų dar vis neiš
sigaliu. Atsiminus kad ligos 
nemažai kainavo t. y. 1916 da
riau gerklės operaciją, šiemet 
kaip minėjau tifus, tai galite 
suprasti piifiginį mūsų stovį. 
Ir nors taupiai gyvenant pasi
dariau truputį skolos. Ačiū to
dėl už tuos 200 m., kurių dar 
neapturėjau, taip pat ir už 
maistą. Manau kad visa tai 
neturi pražūti. Net “Laisvė
je” No. 104 20-IX mini apie 
Amerikos Bendroves, kurios 
siunčia savo laivus Lietuvon. 
Kai 
jums,
Kaip augščiau minėjau su 
maistu mums šiaip betaip, kad 
apturėtumėm, tai daugiausiai 
iš jo pasinaudotų B. ir D. jie 
jau dabar spėja ką rasią minė
tame siuntinyje. Jeigu gali
ma bus kada tai aš prašyčiau 

šėrikai vėl grįžta.Bet ačiū Die- juodos nestoro* medegos dėl 
vui lietuviai galų gale perga- sutanos. Pagyvensime pama
lė jo ir vijo vis tolyn ir tolyn, tysime. x 
Šiandiena jau jų nebėra Lietu
voje. Tik dar pradedant nuo propozicija atsilankyti Ameri- 
Radviliškio tebesėdi “kolča-įkoje. Malonu būtų pamatyti 
kininko,” L y. džiugiausiai vo- jus visus ir susipažinti su jū- 

: kiečiai, nenorėdami išeiti iš sų šeimynomis. Gaila, kad tai 
Lietuvos prisisega rusišką ko-[negalima buvo komunikuotis 

suotinas siuvėjų streikas algų 'kardą ir sėdi. Vilnius ir jo a- ankščiau. Delei ligos ir pragy- 
3  • _ • -I _ a - «| 3 __3  1 ž V IT , ..I.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvertais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
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Žinios iš Europos pranešė, 
jog jau užstojo ten šaltas oras. 
Reiškia žiema ten ankstyba. 
Be abejonės tas pat dedasi ir 
Lietuvoj. Juk paprastai nuo 
Visų Šventų Lietuvoje prade
da šalti. Gi Lietuvos žmonės 
pusplikiai. Visos žinios apie 
Lietuvos žmonių padėtį liudi
ja, jog ten su maistu ne ries
tai. Kas kita su drabužais ir 
avalinėmis. Tame dalyke mes 
lengvai galėjome prigelbėti 
Lietuvai. Eita prie to. Rink
ta ir tebrenkama drabužiai. 
Bet jie dar neišsiųsti. Ir jų ne
daug tesurinkta—apie 150 to
nų. Ta menka dovanėlė dar 
kas-žin kada pasieks Lietuvą. 
Gal apie Kalėdas, o gal ir vė
liau. Gi smarkiausi speigai 
Lietuvoje esti Advente ir tuo 
laiku tie pusantro šimto tonų 
amerikiečiij drabužių plauks 
per vandenyną.

Dirbk ir Dievas padės, prie
žodis sako. Dievas padėjo Lie
tuvai pirma, negu mes jai. Ka
rės nuteriotoj Lietuvoj der
lius buvo gausus. Maisto ten 
užteks. Mes amerikiečiai te
turėjome .sušelpti Lietuvos 
žmones drabužiais. Tame da
lyke begėdiškai mažai tepasi- 
darbavomė.

Mes lietuviai gerai privalo
me įsidomėti priežodį “Peri- 
eulum in mora”—pavojus ati
dėliojime.

KADA IR KUR BUS MOTE
RIS PREZIDENTU.

Įvairiose valstybėse mote
rys jau ingijo balsavimo tei
ses. Bus indomu matyti kada 
ir kokioje respublikoje bus iš
rinkta moteris pirmu prezi
dentu.

Monarchiško surėdymo ša
lyse nuo senų senovės mote
rims būdavo pripažinta teisė 
karaliauti. Dabar Holandijoj 
moteris karaliauja. Monar
chijos nebijodavo sostų paves
ti moterims. Kada išdrįs res
publikos inteikti moterei pre
zidentystę.

LABAI NEGERAI.

Šiame numeryje skaitytojai 
ras pranešimą iš Washingtono 
pasportų gavimo reikale. Ek- 
zekutyvio Komiteto pirminin
kas Mi J. Vinikas ten prane
ša, jog Ekzekutyviam Komi
tetui besidarbuojant pasportų 
lietuviams gavime į Statė De- 
partment tuo pat tikslu pradė
ję slapta lankytis “įvairių 
žmonių.” Ar tai tik nebus vie
ni iš tų “įvairių žmonių,” iš 
Liet Atst. B-vės, kuri da
bar paskelbė, kad pasportų į 
Lietuvą reikale kreiptis į ją. 
Mažiausia sakant,' tai tie “į- 
vairūs žmonės” labai negerai 
darė, kad aplenkdami Ekzeku- 
tyvį Komitetą, ėjo į Statė De- 
partment pasportų reikale.

IŠĖJO Į STREIKĄ. ..

DARBININKAS

įdomus laiškas 
iš Lietuvos

(Pradžia ant 1-mo pusi.)

jimas ir jau artilerijos bolše
vikų gaudimas. Šrapneliai 
plaišiojo apie kleboniją. Bu
vau jau tiek pastiprėjęs kad 
drebėdamas atsistojau ant sa
vų kojų. Užsitvėręs sienos 
išėjau oran pasižiūrėti. Tirpo 
jau paskutiniai sniego gaba
lai. Ilgai gulėjus akįs bijo 
šviesos. O pasaulis atrodo toks 
skaistus. Tik tos prakeiktos 
armotų žiotys vis čiaudo. Iš 
mūsų pusės tegirdėti tik šau
tuvai. Mat dar tuomet visko 
stigo ir Panevėžyj artilerijos 
neturėjo. Vokiečiai visa laiką 
apgaudinėjo lietuvius, saky
dami kad tuojaus pribus jų ar
tilerija, bet taip žodžiais ir nu
ėjo. Ant mano galvos kur tai 
netoli sutarškėjo šrapnelis ir 
švinai suburbėjo į stogą. Už
dariau duris į kurias buvau į- 
sitvėręs grįžau į lovą. Čia ra- 
miaus. Trįs sienos, o bolševi
kai šaudo iš lengviosios artile
rijos, tai manęs nepasieks. 
Tarškėjimas artinos. Jau gir
dėtis mieste rusų šauksmai: 
stoi, ruki vverch”! Lietuviai 
laimingai pasitraukė. Bolševi
kai stabdė kiekvieną žmogų ir 
darė kratas. Susigrūdę į ma
no kambarį ir pamatę mane 
sergant, uždarė duris ir išė
jo. Ir vėl tamsi ateitis. Ir vėl 
jų bolševikų valdžia. Atsikė
liau ant pačios darbimetės — 
didžiosios savaitės. Slinko die
nos viena liūdnesne už kitą. 
Pavasaris. Pradžiūvo. Juo
zas slapstosi. Daugiausiai iš
buvo pas Varžą Juozą, kurs 
jau vedęs. Br. Y. padėjo jam 
statyti vokiečių 1915 m. šū
viais sudegintus triobėsius 
(grinčią). Gegužis šaiposi jau 
visais laukais, o žmonės de
juoja. Armotų dundėjimas ar
tinasi artyn. Lietuvos aeTop- 
lanai sėja proklemacijas. Bol
ševikai gina skaityti, bet ne
gali jie visų sugaudyti. Vie
nos iš jų šaukia kad nestot lie
tuviai į bolševikų eiles (tuo
met ėjo mobilizacija), bet ga
dintų geležinkelius, telefonus 
etc. Kitos vėl rusiškos šaukė 
pasiduoti raudonarmiečius. 
Praslinko kelios dienos, štai 
vėl aeroplanas. Laukia žmo
nės, kokių naujų proklamaci
jų. Bet vietoje plunksnas bar
styti, tie didžiuliai' paukščiai 
pradėjo kiaušinius dėti. Dau
giausiai apie gelžkelio stotį. 
Žmonės susikavojo. Aeropla
nai nuo ankstyvo ryto jau ne
duodavo bolševikams ramu
mo. Girdime lietuvius jau 
esant iš šono' ir užeinančius iš 
užpakalio-kerus. Viena gra
žia pietų valanda 19-V-19 bol
ševikai Vabalninku ir Pumpė
nų vieškeliu kaip kas įmany
damas vieni į ratus suvirtę, 
kiti po du ant arklio, kiti te
kini ant savo kojų tik dumia 
tik šaukia: “skorej nemei go- 
niatsia!” Bildėjo, bildėjo ir 
išbildėjo. Paskutinis bolševi
kų traukinys aeroplano veja
mas užėjo ant praplėstų reikų 
ir susikūlė. Gaila, žuvo ten 
daug belaisvių grįžusių iš Vo
kietijos. Paskutiniai vagonai 
išliko sveiki, juose buvo veža
mi kaliniai į Dvinską, t. y. mū
sų veiklesnieji žmonės, kurie 

' nepatiko bolševikams. Dvins- 
ke laukė jų badas ir mirties 

| bausmė. Tai-gi sudužus trau
kiniui jie išbėgiojo į mišką, o 

| paskui sugrįžo namo. Tame 
■ skaičiuje, duokime, buvo Pa
laukių Galinis. Vakare įėjo į 
miestą lietuvių kariuomenė. 
Vokiečių nebuvo. Matyt ne 
vieni nemcai gali bolševikus 
lupti. Kelioms dienoms buvo 
lietuviai pasitraukę iš miesto. 
Bolševikų žvalgai pasiekdavo 
miesto rinką. Nenoriu net pri
siminti, kaip tuomet ūpas bu
vo nupuolęs, matant, kad bol-

Baltimore, Md. — Lapkričio 
7 d. 4 vai. po pietų įvyko vi-

sulyginimui. f

pas buvo paliuosavęs mėnesį 
pasilsėti, tai galima turbūt 
buvo dar vieną mėnesį išpra
šyti ir būčiau suvažinėjęs. 
Tiesa, kad nebuvau plates
niame pasaulyje ir gerai būtų 
plaeiaus pasižvalgyti. Bet gai
la išlaidų, antra žiema, darbo 
daugiaus (mokyklos, ligonių 
daugiau), trečia ir pats važia
vimas vėtrose nemalonus, ket
virta, jau turėjus mėnesį poil
sio, sunku būtų pasiliuosuoti 
— visa tai apsvarsčius atidedu 
šį dalyką ligi pavasariui. O 
tuomet pažiūrėsime kam rei
kės važiuoti ar man Ameri
kon ar jums Lietuvon ar vi-

siems sėdėti ant vietos, artam 
gulėti šaltoje žemelėje. Dievas 
duos vis gal kada pasimatysi
me. Berašant šį laišką aptu
rėjau ir nuo sesers Kastanci- 
jos. Jeigu apsilankysite pas 
ją praneškite jai apie tai ir a- 
tiduokite labų dienų. Nuo br. 
Antano ir Jono dar negavau 
nei vieno laiško. Kai gausiu į 
pirmuosius laiškus atsakysiu 
atskirai. Šio laiško ilgesnės 
žinios dėl visų. Labų dienų vi
siems broliams, brolienėms ir 
jūsų šeimynoms. Su Diev!

Jūsų pasiilgęs brolis
Jurgis.

Panevėžys, 1919-27-IX.

nereikalauja raštiško paliudijimo 
nuo Rusijos atstovų. Ant mūši; 
tolimesnių pertraktacijų, pats Au
kštai Gerbiamas Lansingas, Oc- 
tober 28, 1919, mums atsakė, kad 
šie padavadijimai, tuo tarpu yra 
galutinais.

Kaip matote, tad, dabar kaip 
pasportai Amerikos piliečiam taip 
ir ‘Leidimai Išvažiuoti” nepilie-

čiam yra išduodami per Suvienytų 
Valstijų Valdžią tiktai. Jokios 
privačios įstaigos negali išduoti 
nei leidimų nei pasportų, jos vie
nok gali pagelbėti padaryme “af- 
fidavitų” ir išpildyme aplikacijos 
blankų. Užmokestis už tokią pa
gelbą neturėtų būti daug augštes- 
nė už čionai pažymėtą skaitlinę.

M. J. Vinikas.
t

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.

PASPORTAI IR KELIAVIMAS bet aiškus nurodymas jo priežas 
ties keliavimui į-Lietuvą.

Prie šio “affidavit” turi būti 
prijungtos fotografijos važiuojan
čio ir tų, kurie nori su juo va
žiuoti, taipgi, prie šių popierų 
turi būti pridėtas užreiškimas, 
kad aplikantas negali gauti pas
porto nuo Rusijos atstovybės. 
(Rusijos atstovybė oficialiai at
sisako išduoti Lietuvos piliečiam 
pasportus. Jeigu ir butų galima 
gauti Rusijos pasportą, tai jis 
Lietuvos valdžiai nieko nereikštų 
kito, kaip tik kad savininkas to
kio pasporto yra Rusijos pilie
čiu ir todėl, kaip ir kiti Rusijos 
piliečiai šiuo tarpu salėtų būti 
neinleisti į Lietuvą). Taipgi prie 
“affidavit”, geriausia ant atski
ro lapo, turi būti priduotas pil
nas aprašymas važiuojančio vpa- 
tos, kaip tai: augštis, svarumas, 
amžius, spalva akių, spalva plau
kų, veido išvaizda, ausų ypaty
bės, ir visi ypatingi ir nepapras
ti ženklai. Šis ‘ ‘ affidavit, ’ ’ kartu 
su fotografijom, turi būti perduo
tas į artimiausią agentūrą Statė 
Departamento, paprastai imigraci
jos inspektbriui, kur formale ap
likacija išvažiuti iš Amerikos tu
ri būti padaryta.

Taipgi reikės, lygiai kaip ir 
tieĄs lietuviams kurie pastojo 
Amerikos piliečiais, gauti certi- 
fikatą liudijantį, kad “Income 
Tax Law” mokestis yra pilnai 
užmokėtos. Tuos certifikatus ga
lima gauti pas “Collector of In- 
ternal Revenue” to pat distrik- 
to kuriame važiuojanti gyveno.

Invažiavimui į Suvienytas Val
stijas Lietuvos piliečiai gali pri
statyti Amerikos diplomatam ar
ba konsulam dėl vizavimo “affi- 
davitus” darodančius vpatos ti
krenybę ir tautybę, (affidavits 
of ^dentity and nationalitv), ar
ba dekleraciją, žinomą kaipo 
“form two tiventy eight”), vie
toj pasportų.

Gavus leidimą išvažiuti iš Su
vienytų Valstijų jis privalo būti 
prisiųstas Eszekuvyviam Komi
tetui, registruotam laiške, dėl vi
zavimo, lygiai kaip ir paprasti 
pasportai. Kaina gavimo tokio 
leidimo yra maždaug ta pati 
kaip ir pasporto. Vizavimas pas
portų ir “Leidimų Išvažiavimo” 
kaštuoja vieną dolarį. Pinigai tu
ri būti visada užmokami kartu 
su aplikacija dėl vizavimo.

Čionai išdėstyta forma “Lei
dimo Išvažiuoti iš Amerikos ne pi
liečiams, buvo mum pasiūlyta 
rugpjūčio 14, su tuo skirtumu, 
kad tą syk reikąlavo arba Rusiš

Į LIETUVĄ.
Važiavimas į Lietuvą yra leisti

nas- visiems Amerikos piliečiams ir 
nepiliečiams turintiems svarbius 
komereijalius arba privačius rei
kalus.

Lietuviai, Suvienytų Valstijų 
piliečiai, pirm išvažiavimo turi 
gauti pasportą nuo Amerikos Val
džios.

Norint gauti pasportą reikia 
kreiptis prie artimiausios raštinės 
Suv. Valstijų Teismo. (Clerk’s Of
fice of the United Statės Court). 
Gyventojai Neiv Yorke ir apielin- 
kės gali paduoti aplikacijas ir gau
ti pilną informaciją pas speciali 
pasportų agentą muitinvčiose, 
(Special Passport Agent at the 
Custom House). Kituose miestuo
se aplikacijų blankos ir informa
cija yra gaunama Suvienytų Val
stijų Teismų Raštinyčiose.

Važiuojančiojo nurodymai su 
kokiais reikalai jis važiuoja į 
užrubežį turi būti pilnai paremti 
dokumentariais prirodymais nu
rodančiais, kad jam yra būtinai 
reikalinga išvažiuoti. Pavyzdin, 
jeigu yra važiuojama sutvarkyti 
ūkio nuosavybės reikalus, yra tą 
syk reikalinga paduoti sykiu su 
aplikacija visus laiškus iš Lietu
vos, kurie nurodo mirtį savinin
ko ūkio ir važiuojančio sąmyšį ir 
inpėdinystę prie turto, ir tt.

Užmokestis už pasportą yra vie
nas dolaris, kuris turi būti už
mokėtas kartu su padavimu apli
kacijos. Šie pinigai eina į Statė 
Departament. Apart šios užmo- 
kesties reikės apmokėti Teismo se
kretoriui pas kurį bus padaryti 
“afidavits” ir prisiegos. Tas taip
gi kaštuos apie vieną dolarį.

Jeisru su aplikantu ketina ke
liauti pati arba mažamečiai vai
kai, tai atskiro pasporto nerei
kia, bet jų fotografijos lygiai 
kaip ir pačio aplikanto Jturi būti 
priduotos su aplikacija.

f Ant visų aplikacijų turi būti 
aiškiai pažymėta, kad pasportas 
yra imamas į Lietuvą, (Lithua- 
nia), taipgi tos šalys turi būti 
pažymėtos per kurias yra manoma 
važiuti.

Gavus pasportą jis pirmiausia 
turi būti pasiųstas Registruotam 
Laiške, į Lietuviij Egzekutyvį Ko
mitetą Washingtone, (Lithuan- 
ina Executive Committee. 703 — 
15tr Str., N. W. Washington, D. 
C.), dėl užvizitavimo. Paspor- 
tui pargrįžus iš Washingtono, jis 
turi būvi pasiųstas arba nuneštas, 
geriausia vpatiškai nunešti, pas 
visus konsulus pro kurių šalį yra 
manoma važiuti ir kurių šalių

I

vardai yra suminėti ant pasporto.jk° pasporto ^arba raštiško paliu-

vimo pasportų, t. y. galima ap
leisti vizą vieno ar kito konsulio, 
tas yra vienok labai negeistina ir 
nepatartina. Nepilnai vizuoti pa
sportai beveik visada suteikia 
daugiau keblumų kaip apsaugos.

Važiavimas Lietuvių, kurie nėra 
piliečiais Suvienytų Valstijų.
Lietuviai, kurie nepastojo A- 

merikos piliečiais gali važiuoti į 
Lietuvą gavus sekančius doku
mentus : Pas Notarijušą arba pas 
advokatą tūri būti padarytas “af
fidavit”, kuriame turi būti nu
rodyta: Vardas ir pavardė va
žiuojančio ; vieta ir data jo gimi
mo; vieta ir data jo tėvo gimi
mo; data jo atkefiavimo į Ame
riką; protarpiai, kuriais jis čio- 

, nai gyveno; jo amerikoniškas an
trašas ir užsiėmimas; vardai ir da
tos ir vietos gimimo jo pačio ir 

I vaikų, jeigu juos turi, kurie no- 
pylinkės dar lenkų rankose.' venimo su bolševikais vysku- ri su juo keliauti; ir Trumpas,

apturėsime nurašysime 
prašydami daugiaus.

Nemažai vilioja Brolužio

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Apie streiką.

Čionai geležinės dirbtuvės 
streikuoja nuo 22 d. rugsėjo. 
Vienok “Darbininke” nema
čiau nė vieną korespondenciją 
apie šios koolnijos streiką. 
Tai nors trumpai noriu pasi
dalint su “Darbininko” skai
tytojais.

Nuo pradžios mūsų streikas 
ėjo labai ramiai ir skebų nebu
vo; dabar jau pradeda kompa
nijos gauti daugiau skebų ir 
taip sakant apie 5-6 dalys jau 
dirba ir kaip tiktai pradėjo 
daugiaus skebaut, tai pradėjo 
daugiaus ir riaušių atsirast.

2 d. lapkričio. E. Youngs- 
town Sheet & Tube pikietnin- 
kai susirėmė su skebais ir ke
letą skebų apkūlė, užtai 6 
streikieriai tapo suareštuoti; 
ant rytojaus paleisti po kauci
ja.

4 d. lapkričio ant stoties 14 
Sheet & Tube buvo susirinkę 
apie 50 moterų pikietuot o v. 
ryte. Jau pradėjo kompanija 
automobiliais vežt skebus, mo
terys supuolė neleist ir nuvijo 
šalin visus skebus ir kompani
jos policiją. Po tam atvažiavo 
šerifas su konštebeliais ir gat- 
vekaris su skebais. Kaip tik
tai pradėjo skebai lipt iškaro, 
moterys juos pradėjo vaikyt 
šalin. Tada šerifas pribėgęs 
prie vienos moteries ir atstatė 
revolverį, ta atkišo jam užpa
kalį, o kita smogė jam į val
gomąją taip, kad šerifas apsi
vertė, trečioji pribėgus spyrė 
į tarpkojį ir sunkiai šerifą su
žeidė, kurį nuvežta į ligonbu- 
tį. Vienas ir kompanijos ka
reivių puolėsi šerifą gelbėt, tai 
viena moteris kaip smogė į pa
ausį, tai to tik kojos iškilo ir 
buožė ant gatvės nusirito. Na
bagas atsikėlęs nežinojo nei 
kur bėgt iš baimės. Įsimaišė į 
moterų būrį kurios nabagą 
dar daugiaus aptaisė.

Pasekmės buvo tokios: At
bėgo strytkariu policija ir 
kanštėbeliai Į pagelbą, tada 
suareštavo 3 moteris ir 4 vy
rus. Iš moterų viena lietuvė. 
Kaip juos baus, dažinosime 
vėliaus.

Dabar streikieriai taip kal
ba : jei skebam pavelyta eiti su 
ginklu į darbą, tai mes eisim 
su ginklu pikietaut ir kaip ma
tytis gal ištikti ir didelių riau
šių jei valdžia ir kompanijos 
dar ilgiaus vargins darbinin
kus.

Beto turiu pasakyti kad iš 
lietuvių skebauja 2 ir abu geri 
bolševikai. Tai pasirodo ištik- 
rųjų koki jie yra darbininkų 
klesos užtarėjai.

Šiaip Youngstown ’o lietu- 
"iai, taip-gi aplinkinių mies-

mi visi nariai pribūti ir atsi
vesti naujų prisirašyti.

Sekr. J. Balčiūnas.
CLEVELAND, OHIO.

Mūs kolonijos jaunimas vei
kia kiek galėdamas, nenorėda
mas apsileisti didžiulėms ko
lonijoms Chicagai, Bostonui ir 
k., kurios yra daug skaitlin- 
gesnės už mūsų koloniją. Vie
nok vietos jaunimas suprasda
mas vertę vienybės, organi
zuojasi' į kuopas ir koncent
ruotomis priemonėmis atlieka 
ir didelius darbus. Clevelan- 
diečiai nemažai sudėjo aukų 
Tautos Fondui. Pastaruoju 
laiku pasirodė didžiais rėmė
jais Liet. Raudonojo Kryžiaus 
7-to skyriaus. Ačiū katali
kams kad tokias gausias au
kas davė dėl R. Kryžiaus, o 
taip-gi daug pasidarbavo su
rinkdami drabužių, kuriuos 
jau pasiųsta į centrą, o kiti 
dar renka. Būrelis gerų pane
lių ir moterėlių siuva reikalin
gus daiktus dėl R. K. daug 
prigelbsti p. J. Jonuška, p. R. 
Žitkus, kaipo krautuvninkas 
daug pigiaus gauna materijos. 
Taip-gi p. R. Žitkus daug yra 
paaukavęs Tautos Fondui ir 
Raudonajam Kryžiui. Tai vie
nas iš gausiausių aukuotojų 
šioje kolonijoje. Garbė tokiam 
tėvynainiui.

Šv. Jurgio parapijos reika
lai gerai tvarkosi. Gerb. kun. 
V. Vilkutaitis dirba su pasi
šventimu. Jam gerai gelbsti 
komitetas; turbūt priešinin
kai paraus iš gėdos, Jkurie drį
sta ieškoti visokių priekabių. 
Be abejo greitoj ateityj nuste
bins parapijonus savo veiklu
mu. Tiktai reikia remti gerus 
užmanymus kad atsiekus savo 
troškimus.

Įspūdingas Vakaras.
L. Vyčių 25 kp. rengia labai 

įvairų vakarą. Loš operą “Gi
rių Karalius,” dainuos Vy
čių Choras, bus skambinimas 
ant piano ir tt. Atsibus Ger- 
mania Vorvvaerts Turo svetai
nėje.

Patartina clevelandiečiams 
lietuviams atsilankyti ant Vy
čių vakaro, nes pirmas toks 
perstatymas šioje kolonijoje ir 
greitai tokių vakari) nebus.

Matas.

Turint visų konsulų užvizavinią,' Gijimo nuo Rusijos atstovų, kad 8-ip gi apin imu rnies
pasportas tinka kelionei. Kai ka-Jie atsisako išduoti pasportą. Tas telnj gerai laikosi ir apart tų 
da galima išvažiuti be pilno viza- ant tiek nesutiko su principais - neina skebaut. Norint pra- 
vimo pasnortu. t. v. galima an- Lietuvos Neprigulmybės, kad Irioje streiko ir lietuvių kle-

męs jį kitaip negalėjom priimti įbonas kaž-kodel ragino eiti 
kaip tik priimti jį kaipo pamatą dirbti ir klausyt kompanijos, 
tolimesniom pertraktacijom .ve
dančiom prie išgavimo ;

' " .vienok parapijonys laikosi
- y ■ , pilnos tei- prie unijos ir į darbą neina be
sės išdavinėti Lietuviškus pas-1 visuotino streiko islaimėjimo. 
portus. Dalykai berods labai ge-1 Aš patarčiau, kad lietuviai 
rai sekėsi, bet tuo tarpu pradėta kaip ven(rių riaušių, ka-
lankytis į Statė Departamentą į- 
vairių žmonių su tuo pačiu tiks
lu.z Tie lankymaisi buvo daromi 
slaptoje ir nuo Egzekutyvio Ko
miteto ir nuo tisuomenės ir to
dėl nieko negalima buvo pada
ryti sutartino, koordinuoto. Ką-------.
męs sakėm kiti užgynė, ką kiti i koloniją, kadangi čionai dau- 
sakė mums nežinant beabejo pri- gijusiai geležies dirbtuvės ir 
siejo ir mums užginti. Tokiam visos streikuoja.
babeliui beesant, mūsų pertrak- Vuoslis.
tacijos paaštrėjo ir pagaliaus Sta
tė Departamentas October 13, 19-1 
19, pranešė mum ir paskelbė vi
siem savo agentam čionai išdėsty- laikys mėnesinį susirinkimą 
tas išlygas, kurios skiriasi nuo 16 d. lapkričio 3 vai. po pietų 
pirmų išlygų tiktai tuomi, kad Parapijos svetainėj. Kviečia-

daugi iš to pasekmės nebus ge
ros, o blėdies užtektinai. Taip
gi yra keletas lietuvių atvažia
vusių iš kitų miestų klausinė
dami darbo. Negavę vėliais iš
važiuoja. Tai-gi pranešu, kad 
čionai nevažiuotumėte į šią.

GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. susirinkimas 

bus nedėlioj, 16 d. lapkričio 
pas kuopos narį 12 Washing- 
ton st. Meldžiu visus susi
rinkti, nės turim svarbių rei
kalų. Yra laiškas iš centro su 
svarbiais reikalais. Geistina 
būtų, kad naujų narių atsi- 
vestūmėte.

Kuopos raštininkas
Ig. P. Zabiliauskis.

NEWARK, N. J. 
Pavyzdingos Vestuvės.

Daug jau mūsų kolonijoje 
buvo vestuvių šiokių bei to
kių, bet seniai jau buvo (o gal 
ir nebuvo) tokių kuriose besi
linksminant atsimintų Lietu
vos vargus. 2 d. lapkr. apsi
vedė p-lė E. Lapėpiutė su p. K. 
Cerbausku. Vestuvės buvo pas 
Lapėnus. Laike vakarienės 
svečiai užsiminė ir apie 
vą. Tuojaus vienas iš
patarė aukų parinkti. P-lė E. 
Lapėniutė visuomet buvo pir
mutinė prie aukavimo, todėl ir 
šitą kartą pp. Cerbauskai pir- 
mutiiain paaukavo $5.00. Po 
$1.00: M. Viliašius, A. Radze
vičius, J. Zamaris, P. Lama- 
rienė, M. Kancerienė, A. Ka
minskas, A. Kaminskienė, J. 
Lelešius, J. Lapėnas. Viso su
rinkta $14.00. Jauniesiems lin- 

i ketina daug metelių.
I T. F prot rašt

N. Stankiutė.

ELIZABETH, N. J.
L. D. Sąjungos 16 kuopa



Koncertas

Pasportai į LietuvąNedelioje
JAU GAUNAMI!16-13 Lapkričio-November

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

S v. Petro Bažnyčioje
So. Boston, MassPenktos gatves

ĮŽANGA

Rengia Šv. Cicilijos Bažnytinis Choras

Lapkričio-Nov. 23 d., 1919 metų
CATHEDRAL LYCEUM SVETAINĖJE

Hartford, Conm
Pradžia 7. valandą vakare

Kalėdij

32-34 CROSS ST BOSTON, MASS

Šv. Cecilijos Choras

Tėmykite apgarsinimą Subatos numeryje.

Su visais reikalais kreipkitės tik į savo įstaigą, t. y. — į

Pirmas Didžiausias

Rengia Vietinis Bažnytinis Choras, 
po vadovyste p. M. Karbausko. Lithuanian Development Corporation

F. E. Brandi

patingėkite ateiti ir pasirėdykite 
kogražiausiomis 'kepurėmis, kad 
galėtumėte išlaimėti brangias do
vanas.

P. S. Nusipirkusiems tikietus iš anksto už 7Sc. arba už $1.00 sėdynės bus užtikrintos. Tie 
kurie pirkot ar pirksit už SOc. ir paveluosit, sėdynes galit negauti. RENGĖJAI.

Rengia L. D. S. 40 kuopa Lap
kričio 15 d. Suhatoje 1919 m.

Lietuvių Svetainėje 
EASTON, PA.

Pradžia 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlumos. Lietuviai ne-

vakares
Paveikslai labai žingeidūs, 

parodanti žmonią gyvenimą 
Lietuvoj.

Rodys Kaunas, Krutamųjų 
paveiksiu kompanija.

Juos išrūpina LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVE. Visi norin
tieji važiuot į Lietuvą lai kreipiasi 
j Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Notarialį Skyrių šiuo adresu :: ::

Koncertai bus: New Britain’e, Conn. 20 d. lapkričio
TAI: 75, 50 ir 35 C. Širdingai kviečia Šv. Cecilijos Choras.

Šiame Bažnytiniame Koncerte dalyvaus geriausi giesmininkai iš 
visos Naujosios Anglijos. Taipgi gerb. klebonas kun. J. J. Jakaitis, 
iš Worcester, Mass. — Tokio koncerto Bostone dar nėra buvę. 
Todėl nė vienas nepraleiskite tos progos, bet atsilankykite visi, 

o tuomi paremsite Vargonų Fondą.
Šiuomi laikome sau už pareigą atkreipti lietuvių visuomenės atydą tan 

faktan, kad Centralis Bendras Lietuviu Bankas, visiems jau gerai žinomas kai
po vienintelis ir tikriausias Naujosios Anglijos lietuviij visuomenės bankas, ir 
kad jis tarnauja vien tik lietuvių tautos labui. Todėl jis — Centr. Bendr. Liet. 
Bankas ir ragina Jumis, broliai lietuviai, kelti lietuviij tautos komerciją-biz- 
nį; burti savo kapitalą krūvon ir remti vien tik savo įstaigą.

Jūs matydami ir žinodami kaip svetimtaučiai Jus ilgus amžius išnaudo
jo ir dar tebeišnaudoja ; žinodami, kaip jie mumis nori visiškai prapuldyti, to
dėl ir turite visi lig vienam spiestis vienon krūvon, kad kartu visiems dirbus. 
Nes būdami pasklaidyti iš senovės ir, besklaidydami savo smulkųjį kapitalą 
svetimąją tarpe, Jūs kasate savo tautai mirties duobę.

Imkime pavyzdį iš pačią svetimtaučiij darbų. Štai kaip svetimtaučiai 
daro: jie krauja savo kapitalą krūvon; jie savo gražiais prisikalbėjimais prie 
Jumis, prijungė dar ir Jūsų kapitalą ir tuo būdu kraujas! sau milijonus, o 
Jūs broliai lietuviai, kaip buvote vargšais taip ir paliekate.

Tai kodel-gi Jūs iš jąją to nesimokinate ? Kodėl Jūs negalite savo kapi
talo palaikyti savytarpvje? Tas pagerintą jūsij pačią būvį, pakeltų mūs vi
sų vardą ir mūsų tautai priduotų daugiaus reikšmės viso pasaulio akįse.

Imkime, pavyzdžiui, dabartinį skurdų Lietuvos padėjimą ir pasiklaus- 
kime, patįs savęs: ar nors viena iš tų naujųjų bei mažųjų tautelių ar šalelių, 
kurių žmonių turtai sutraukti krūvon ir jųjų pačių rankomis bei valia kontro
liuojami, valdomi vargsta taip kaip kad mūsoji Lietuva? Ar su jųjų šalimi 
yra toki keblumai diplomatijos, politikos ar ekonomijos žvilgsniais, kaip kad 
sumusąja Lietuva? Ne! Kodėl? Todėl, kad jųjų kapitalas buvo jųjų pačią 
rankose; kad jąją turtai yr sukrauti savose įstaigose ir todėl pasaulis buvo pri
verstas su jais kitaip skaityties. Nesą pinigai šiandien yra didžiausia pasau
lio valdymosi gale ir toji gale buvo jąją pačių rankose. Jie buvo ir tebėra pa
tįs savęs gaspadoriais, o mes gi maldininkais-ubagautojais ir kaip nieko netu
rėjome, taip ir nebeturime, nes mes atidavinėjame savo pinigus svetimiems ir 
patįs paskui iš jąją ranką laukiame trupinio nukrintant.

Susipraskite, broliai lietuviai, ir tai bent vieną kartą ant visuomet! Mes 
šito nerašome Jums kaip kad Jūs galite sau įsivaizdinti, idant įkalbėjus Jums 
bereikalingą ligą, o tik iš visos širdies betrokštą Jums ir visai lietuviij tautai 
labo, statydami priešais Jūsą pačią akis nesumušamus dalyką faktus. Tad 
pastokite kožnas iš visa širdžia atsidavusiais krovikais - organizatoriais savo 
turto vienon krūvon ir savon įstaigon! Tuomet nereikės Jums taip vargti ir 
pas svetimuosius ubagauti Lietuvos reikalams, bet turėdami savo tikrą ir di
delį banką, Jūs galėsite patįs savo tėvynę išgelbėti iš vargo ir nelaisvės. Krau- 
kite-dėkite savo pinigus vien tik savo bankoj, Centralvj Bendram Lietuvią 
Banke ir uždirbkite didelius procentus. Remkite savo įstaigą visokiais bū
dais: depozitais, Šerais, pinigą siuntimu ir tt. kad mes galėtume išbudavoti 
sau didžiausią bankinę tvirtovę visam pasaulyje!

Pinigus Lietuvon jau siunčiame. Markes po $6 už šimtą, o rublius $12 
už šimtą. Už pinigus mes pilnai atsakome.

Siųskite savo giminėms pinigus dabar! Neduokite jiems per 
šventes badauti!

LIETUVOS KRUTAMI PA
VEIKSLAI BUS RO

DOMI:
Lapkričio 12 ir 13 d. pobaž- 

nytinėje Svetainėje Athol, 
Mass., pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Lapkričio 14 d. Norwood, 
Mass. pobažnytinėje svetainė
je, St. James st. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Lapkričio 15 d. Lowell, 
Mass. Colonial Theatre, 84 
Middleses st. Pradžia 7:30 v.

Koncertas bus nepaprastas tuomi, nes išgirsite labai daug naują dainą su
rinktą p. P. Kamantausko. Vietinis choras gerai prisirengęs su naujausiomis daiT 
nomis, kvartetais, solo, duetais ir tt Be to dainuos iš'kitą miestą žymiausi solis
tai. Šis choras laikys koncertus Harforde, New Britaine ir kituose miestuose. 

Tai-gi vietos ir apylinkią lietuviai nepraleiskite tos progos; ateikite visi, o visi.



VIETINĖS ŽINIOS.

J.

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

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennsfum solalka pisaka slinki-

praiilina pleiakanaa. niežėjimą
odos galvos, angina

jassa reikaliaga asaiata.
Dertnafnga padarys kad Just

kanos Unyks ant viaados ir plaukai
neslinka daugiau!

Re-kalau ant
ta suvia dykai Hbandymui

dėl Amerikos vartojimui daug
turtingesni ir išduodanti nau

(ižiovinėliai. Paragauti jų mil
tingi, trupus, malonus, gatavi
valgymui džiovinėliai reiškia niekados negali
apseiti be jų. Vardas LORNA DOONE ant

PINIGAI LIETUVON.
Lietuvių Prekybos Bendro

vė šiomis dienomis gavo val
diškų leidinių siųsti pinigus į 
Lietuvą. Bendrovė jau priima 
ir siunčia per Kopenliagenų 
pinigus į Lietuvą. Kas nori 
-pinigų siųsti saviškiams Lie
tuvoje, dabar tie gali siųsti 
per Lietuvių Prekybos Ben
drovę.

bažnytinkTkoncertas.
Lapkričio 16 d. rengiamame 

bažnytiniame koncerte, kuris 
bus Šv. Petro bažnyčioje. Pa
sižadėjo giedoti p-lė A. Šaltė- 
niutė iš AVorcester, Mass., ku
ri yra viena iš žymiausių dai
nininkių solisčių.

Tame koncerte dar bus iš 
Montello kvartetas ir solistai 
iš Worcesterio, p. A. Visminas 
ir gerb. klebonas kun. J. J. 
Jakaitis, kuris pasakys pa
mokslų.

Abelnai tame koncerte daly
vaus apie 100 giesmininkų, 
kit.

Rengėjai.

LAIŠKAI ATVEŽTI Iš 
LIETUVOS.

1. Augustui Pivariūnui,
Chicago, III.

2. St. Danta,
Chicago, III.

3. Mike Stonaitis,
Cicero, III.

4. Juozas Svetlauskas,
Wilson, Pa.

5. Jacob Yuotsevitch,
Berkeley, Cal.

6. Juozas M. Lalis
7. Morta Smilauckienė,

Chicago, UI.
8. Stasys Tamošaitis,

Cicero, UI.
9. M. Rugis, Chicago, UI.

10. Rozalija Gumbrinaitė,
Chicago, III.

11. Magdelena Litvaičiukė,
12. Ignas Grildikauskas,

Chicago, UI. ,
13. Ponui Pačkui,

Detroit, Mich.
Viršminėtoms vpatoms p. 

Vaškas atvežė laiškų iš Lietu
vos. Norėdami gauti savo laiš
kų prisiųskite savo adresų ir 
krasos ženklelių už 10 centų ir 
laiškas bus Tamstai pasiųstas.

Lithuanian Sales Corp., 
120 Tremont St., Boston, Mass

DARBININKAS

TEISINGIAUSIA IR GE
RI AUSLA LIETUVIŠKA : 

APTIEKI
X I

Sutaisau receptus su dį- ; 
džiausią atida, nežiūrint, Į 
ar tie receptai Lietuvos ar ; 
Amerikos daktarų. Tai ; 
vienatinė lietuviška aptie- Į 
ka Bostone ir Massachu- ; 
setts valstijoj. Gyduolių ga- ; 
lit gaut, kokios tik pašau- | 
lyj yra vartojamos. Galit | 
reikalaut per laiškus, o aš j 
prisiųsiu per espresų. | 

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ! 
226 Broadway, kamp. C SL,j 
SOUTH BOSTON, MASS. J 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013!

PAIEŠKOJIMAI IR
I

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius, 

177 New York Avė., 
Newark,- N.

(11-13)

PARSIDUODA PIGIAI DU 
AUTOMOBILIAI.

Vienas geras dėl biznierių 
su dviem sėdynėm dėl pasiva
žinėjimo ir extra viršus gali
ma uždėti dėl vežimo orderių 
arba taip kokių daiktų. Kitas 
yra Ford ilgas septyniomis sė
dynėmis, kuris norėtų gerų 
trokų padaryti arba laikyti 
dėl pasažierių vežimo (jitney). 
Savininkas išvažiuoja į kitų 
miestų. Parduoda už kiek kas 
duos.

_D. OLSEIKA,
4 Barrett Avė.,

So. Boston, Mass.
(Tarp Moren Rd ir 8-th St.) 

(11-18)

Padėkavonės Dienoj (Thans- 
giving Day) Lap. 27, 1919 L. 
Korporacijos svetainėj 27 Lin- 
coln St., Brighton, Mass. bus 
teatras, prakalbos ir balius. 
Rengia Lietuvių Korporacijos 
Bendrovė.

Prasidės 2:30 vai. po pietų.
Kas norite linksmai praleis

ti dienų, atsilankykite ant 
mūsų rengiamo vakaro. Šokiai 
prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Įžanga 50c. ypatai. 
Širdingai kviečia visus 

Rengėjai.

REIKALAVIMAI.
Už vieną sykį ...........50c.
Už tris sykius ..... .$1.00 ■ 
----------------------------------- ------

VARGONININKUI gera vieta. Iš
lygos dvejopos: atlikti vargonininko 
ir amerikoniflkojo zakristijono darbas 
— algos nuo $60.00 iki $70.00 sulyg 
gabumą ir atliekamojo darbo. Arba 
vien tik vargonininko priedermės — 
algos pradžioje $40.00. Atsišaukite 
tuojaus.pas:

Kun. K. Vasiliauskas,
12 Casimir *SL.

IVESTFIELD, MASS.
(11-15)

REIKALINGA dvi lietuvi 
dirbti prie seno krašto audimo 
darbo. Darbas lengvas ir ne
reikalaująs phyziškos jėgos.

Atsišaukite:
P. Orchanian & Co.,

42 Dover St., Boston, Mass. 
(11-15)

Į ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 2-rą vai. po pietų.

Paieškau Apalionijos Grigaliuniu- 
kės paeina iš Šeduvos miesto, Kauno 
rėdybos. -Jos pavardės i>o vyru neži
nau.

Meldžiu atsaušaukti pati ar kas ki
tas, nes aš gavau laišką nuo jos mo
tinos iš Lietuvos ir prašo, kad aš pa
ieškočiau.

Mano adresas:
.Ifr.t A. Ringalas,

129 Sanley Avė., 
YONKERS, N. Y.

(11-15)

REIKALINGI AGENTAI. Galite at
sišaukti sutinkanti dirbti liuosomis nuo 
darbo valandomis, arba ir pilną laiką. 
Geras uždarbis. Atsišaukite tuojaus 
pažymėdami dabartinj savo užsiėmimą. 
The Sen-Rayto Company, 6617 Wade 
Avė., Cleveland, Ohio.

(11-15)

Paieškau brolio Simo Drūčio ir švo- 
gerio Teodoro Rastigaivo. Pirmiau gy
veno Highland, Park, Detroit, Mich. 
švogeris turėjo bueernę. Taipgi pa
ieškau švogerio Jono Grazeno pirmiau 

gyveno Tarrville, Ct. ir J. Dau
kšo, kuris gyveno Kingston, Pa. Mel
džiu visų atsišaukti, nes aš gavau 
laišką iš Lietuvos. Atsišaukite:

W. Paplauskas,
134 Bowen st., S. Boston, Mass

Paieškau Julijono Baškio iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskr., Užventų par. 
Junkelių kaimo. Girdėjau, kad gyve
na 
jis

Chicagoje. Jeigu kas žinote arba 
pats atsišaukite šiuo adresu: 
Antanas Denny,

1429 Hamilton Avė., N. W. 
GRAND RAPIDS, MICH.

(11-13)

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

122 Buwen St, So. Boston, Masu.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. AžmenskienS, 
21_Story St.,

VICE-PIRM. — A. Cyžin vienS, 
377A Broadway,

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

PROT. RAST. — M. MarkuniutA 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneel&nd 

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

135 C Str.

Žinomi 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. Bendrove siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms- 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

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

Mums reikia daugel ne tik 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.

s&m A^s

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas: _
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

J u-

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau 
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

Paieškau Antano Vaitkaus paeina 
iš Kauno apskr., Raseinių miesto. Pir- 
miaus gyveno Scranton, Pa. Turiu jam 
pranešti svarbią žinią iš Lietuvos. At
sišaukite patys ar kas kitas apie jį ži
no meldžiu pranešti šiuo adresu:

Mr. Kazimieras Bitvinskis,
88 Pardee St..

NEW HAVEN, CONN.
(11-15)

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Omi

ję;

Milžiniškas KONCERTAS

St. James St.,

SERGANTI ŽMONES!
Eišmontienė

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Rengia šv, Cecilijos Bažnytinis Choras NOR1VOOD. MASS.

Nedelioje, 16 Lapkričio-Nov.
Pobažnytinėje Svetainėje

Nonvood, Mass.
7-tą vaL vakare.

Visas pelnas skiriamas išmokėjimui naują vargonų.
Apart -vietinio choro dainuos ir kitų kolonijų chorai, kaip 

tai: Lowelio, Cambridge'io, So. Bostono ir Norvvoodo. Taip-gi 
geriausi solistai ir solistės iš Lawrence’o ir IVorcester’io. Bus 
deklemacijų ir kitokių pamarginimų.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės Norwoodo ir apielinkės 
malonėkite atsilankyti ant šių milžiniško koncerto, nes užtikri
nant, kad dar tokio neesate girdėj . Praleidę gailėsitės, bet 
bus pervėlu.

Salės durįs bus atdaros nuo 7 vai. vakare. Programas pra
sidės 7:30 vai. vakare. Tai-gi praflome susirinkti paskirtu laiku.- 
nes vėliau pribuvę negalėsite viską išgirsti.

Įžanga 35 ir 50 centų. Valkams be tėvų 10 centų.

Paieškau savo dėdės Juozapo Jan
kaus ir tetos Kazimieros Eiflmontie- 
nės paeina iš Kauno gub., Telšią pa
vieto, Vamią parapijos. Jankus apie 
20 metą kaip Amerikoj,
apie 23 metai. Girdėjau, kad jie bu
vo Bostone. Jie patys arba kas kitas 
gal žino apie juos meldžiu prisiąsti an
trašą nes yra pas mane svarbus laiš
kas iš Lietuvos.

Mary Jankaitė,
401 — 14 St, 
BROOKLYN, N. Y.

(11-15)

Paieškau Jono ir Petro Navicką. 
Gyveno Chicagoje. Paeina iš Kauno 
gub., Kaltinenią Pafltas, Sakią so
džiaus. Duokite atsakymą, nes gavau 
laišką iš Lietuvos.

Mikolas Navickas,
17 Antverp St., 

BRIGHTON, MASS.
(11-15)

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI 

T. ANDRUSZEWICZ CO. 
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

ir

Trapi duonelė
gal turės praeiti

i Gegužinės gėlę, bet pasiliks

ji kvapsni LORNA DOONE

►
kiekvieno džiovlnėlio. Parsiduoda svarais pui
kiose apklijuotose vaizbaženkials skrlnutėse.

COMPANY

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
PAIEŠKOJIMAS.

Panevėžio apskr., Sidabravos 
par., Taukuočių kaimo.

Brolis Antanas, kareivis tarp 
kitko rašo: “Buvau parvažiavęs 
namo ant pakasynų, mirė mūsų 
mylima Barbora Buinauskienė. Mi
rė taipgi ir Kazimieras Kazlaus
kas. r 
buvo labai iškilmingos.”

NAUJA KNYGA.
NAUJA KNYGA.

Visiems instrumentams 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
viena daina 10 centų.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą

?,8kwnos plauto,; rato plaukus, taip-gi
_ . ,. ~ ' spuogus arba šašus, uuva_._
BumauskienS, du sūnūs gyve- stampą.

spuogus arba šašus, duokite

na Philadelphia, Pa. Antanas ir 
Juozapas abudu vedę. Jei kas — 
žinote, malonėkit jiems pranešti, i Z 
arba Mateušui Jeneliunui, nes jo 
tikra tetulė.

Šits laiška atėjo į dvi savaiti.
Mano laišku irgi tėveliai jau gau- megijos Katalogą.

kių štuką ir moną.
| tl ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGUOS”
Waierbury, Conn.

The Westem Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

DYKAI!
Prisiųskite savo adresą, tai gausite 

Ten rasite viso- 
Galėsite išmok-

Box 772,

LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus RUONIŠKOMIS NER

VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSIA EIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą 
ligą — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną sykį. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Eigos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENPERIMENTUODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 

sciatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus arba galvos sukimą, 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE ESPERIMENTUOJU.

Kada reikalinga lšegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES Arba vidurius. Aš 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikšlą, var
toju elektrikos įtaisus (leisti | kraują įvairią kraujovandenią ir bakte
riją, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją Ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kronišką, nervą ir užtrauktą ligą. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigą. Jei ser
gate, nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
minas dykai.

Tai So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietssvisabai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
S-11 ryt. TELEFONAS nnen
1-3 PO pistu Markei 8Z0o

mo,

DOCTOR MORONEY
673 WASHINGTON, ST. (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrM4SL,PUWelphia,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*

Nuo 9 rite iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo C iki 9 P. M.

N.i.»iai<iM4w

kai bus tankus Ivetaus tr skaistus.
4 Oda Just galvoje bus tyra, pleis




