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Šventasis Tėvas ir Šveica
rijos valdžia atsišaukė į ka
riavusias valstybes, kad vi- 
čos tuoj paleistų nelaisvius, 
kad Kalėdas galėtų švęsti 
jau namie.

Italijos parlamentas išsi
rinko pirmininku Orlando, 
buvusį premierų. Jis balsų 
gavo 251, socijalistų kandi
datas Loggaro tegavo 143.

McAdoo, buvasis Suv. Val
stijų iždo sekretorius, skelbia, 
jog anglių kasyklų savininkai 
turi neišpasakytus pelnus. Sa
ko, jog jų uždarbiai siekia 109 
ir net 300 nuoš. Sako, jog an
gliakasių reikalavimai nesu 
perdideli ir jog kainos ant ang
lių neturi būti pakeliamos. .

Kad sutaupyti kurą Pa
ryžiuje lempos gatvėse ne
degamos. Valgyklos, teat
rai turi užsidaryti nuo 11:30 
vai. vak.

Rusijos bolševikai bevieliu 
telegrafu praneša, jog apie 
Kievų turėję pasisekimų. 
Skelbia, jog Krimas jau jų 
rankose.

Muniche, Bavarijoj, Vo
kietijoj buvo susirinkę apie 
400 piliečių ir įsteigė roja
listų partijų. Susirinkimas 
pasiuntė buvusiam Bavari
jos karaliui Liudvikui pa
sveikinimą.

SUBATA, GRUODŽIO 6 D., 1919

iš spaudos 
laikraštis

J Tm'ė'rikos taikos delfegaci- 
P h Apleis Paryžių gruodžio 
' b d. Po to Amerikos reika- 
Atts taikos konferencijoj at- 
^tbvaus Amerikos ambasa
dorius.

Argentinoj mieste Mar 
Dėl Plata su 30.000 gyvento
jų išrinko socijalistų į majo
rus. Tai bus pirmas soči j a- 
listas majoras pietinėj A- 
merikoj.

Francijos valdžia, kad 
pagerinti savo finansinį pa
dėjimų, surengė milijonines 
loterijas. Pirmas laimėji
mas jau buvo ir viena ban
ką laimėjo 1.000.000 frankų 
($200.000). Italijos valdžia 
ir-gi užsiima loterija, Ang
lija ketina panašiai pasielg
ti. ...

Grand Hapids, Mich. — 
20 asmenų šios valstijos sto
jo prieš teisėjų C. W. Ses- 
sions ir buvo kamantinėj a- 
mi. Jie yra vieni iš žymiau
sių asmenų Michigano vals
tijoj ir yra kaltinami vogi
me balsų laike senatoriaus 
rinkimo, kada kandidatais 
buvo garsusis Henry Ford 
ir Nevberry. Pradeda aisę 
keti j jog Ford nepateko se- 
natan dėlto, kad bakai buvo 
nuo jo pavogti. Intartieji 
balsų vagys dabar stovi, 
prieš teisėjų * - s'i-

James M. Keyes 
Advokatas

Bolševikų pasisekimai 
prieš Kolčakų Siberijoj su- 
negeravo Japonijų. Japoni
joj prasidėjo agitacija pa
siųsti 30.000 kareivių sulai
kyti bolševikų gaujas.

Antroji pramoninė konfe
rencija pradėjo savo posė 
džius gruodžio 3 d.

Francijos valdžia, kad nu
mušti drabužių kainas, in- 
taisė savo dirbtuves. Pary
žiuje jau pasirodė tos išdir- 
bystės drabužiai. Eilė dra
bužių 'dainuoja $11 arba itė 
franl rų»

Clinton, Ind. Anglių ka
sykloj ištikė nelaimė. 6 liuo- 
snoriai Anglių kasėjai už
mušti. Blogai užtaisė šovi
nių ir dėlto ištiko nelaimė.

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ?

Mes jam ISsi-Hntfm lai
šką, pranešam,
kad pinipis galima 
sftjsft Lietuvon ir nuro
doma "kaip reikia pasius
ti. ifeign Tamsta dar ne- 
ąntvni to laiško, meldžla- 
’me nrams pranešti ir mes 
prtsftjsime.

■ —

KAINA 3 CENTAI

Sulyg apskaitliavimo Wil- 
liam Brown iš Evanston, 
Dl. Meksiko revoliucijos per 
pastaruosius 20 metų atsiėjo 

bus iš- 100.000 gyvasčių ir $1.000.- 
000.000. Yucatano gub. Al- 
verado pripažino, jog jo 
provincijoj badmiriauja 8.- 
000 vaikų, o 16.000 vaikų y- 
ra be namų. Tasai guber
natorius yra socijalistas.

vai. tų patį vakarų lenkai 
pasidalinę vieni ištraukė 
ant Seinų, kiti gi į Augus-' 
tavo pusę, kur stovėjo lie
tuvių sargyba.

2) Kun. Vandolovski, at
važiavęs į Seinus rugsėjo m. 
6 d. ^išbuvo čionai apie 10 
dienų) neva susirinkti ir iš
sivežti daiktus, agitavo po 
kaimus tarp žmonių, be to 
skleidė tarp minios mela
gingų žinių, kad J. E. Sei
nų Vyskupas nepriimųs len
kų klierikų į Seinų dvas. 
Seminarijų.

3) rugsėjo m. 7 d. sakė į 
kareivius ir šiaip žmones er
zinamųjų kalbų prieš lietu
vius J. E. Vyskupo vardu 
oficiolo perspėtas rugsėjo 
m., 14 d. 10y2 vai. rytų pri
sipažino prie dalyvavimo 
Sumavo kaime 22. VIII iš 
vakaro prieš lenkti užpuoli
mų ant Seinii; be to su ci
nizmu prisipažino oficiolui 
prie leidimo tų melagingi} 
paskalų dėl Seinų dvas. Se
minarijos. Nepriimdamas 
perspėjimų, pridūrė: jus vi
sus lietuvius kunigus reikia 

i iš Seinų išvaikyti? Tiesa.

prieglaudų našlaičiams, mo
kinių bendrabutį. Žiauriau
siai palietė taip-pat gerbia- 
miausį asmenį, būtent J. E. 
Seinų diecezijos vyskupų, 
pv. paprasti kareiviai be vy
riausybės rašto darė J. E. 
vyskupo bute kratų, be to 
draudė J. E. vyskupu? vaik
ščiot sode čia pat prie na
mų.

Lenkij vyriausybė nelen
kė ir bažnyčios karo tiks
lams išnaudoti, būtent ne
atsižvelgiant į J. E. vysku
po protestų, įvedė telefono 
dratų į katedros bokštų, kai
po observacijos punktų.

Apskritai lenkų pasielgi
mus piešia pav. šis dėl tele
fono į katedros bokštų atsi- 
tikimas: kuomet rugpiūčio 
m. 30 d. lenkų karo vyriau
sybė pravedė į katedros bo
kštų telefonų, J. E. vysku
pas tuoj aus pasiuntė prie jų 
oficiolų protestuodamas. 
Praslinkus maž daug valan
dai laiko, atėjo į kurijų len
kų karininkas su adjutantu 
ir oficialiai pranešė štai kų: 

* 1) Reikalavimas J. E. vy
skupo prašalinti iš katedros 
karo tikslams pravestų j į te-■ 
lefona aukštesnės valdžios! 
yra atmestas.

2) Tuoj aus atidaryt baž
nyčios duris (buvo tamsu). |

3) Jeigu kunigai kame 
nors trukdys karo veikime, 
bus išvežti iš Seinų karo o- 
peracijų laiku; pabrėžė kad 
tai esąs oficialus perspėji
mas.

Dėl dviejų pirmųjų punk
tų atsakė oficiolas: prieš jė
gų nusileidžiame. Dėl tre
čiojo, kaip reikia jis su
prasti. Atsakyta delegaci
jos: pav. jeigu... kunigai 
protestuos prieš bažnyčios 
vartojimų karo tikslams. 
Neužilgo sugrįžo į Kurijų 
tas pats karininkas kartu su 
žandarais su įsakymu pada
ryti kratų kapitulas namuo
se, kur laikinai yra Kurija 
ir gyvena J. E. Vyskupas; 
pareikalavo, kad oficiolas 
asistotų per kratų; buvo tai 
ketvirta krata (30. VIII) 
tuose namuose nuo įėjimo 
lenkų į Seinus.

Krata prasidėjo nuo skie
po; žandarai kasė špatais 
žemę... krata tęsėsi iki vi
durnakčio; nieko pikto ne
surasta; riksmais nedavė il
sėtis J. E. vyskupui ir lai
kė oficiolų požemiuose, ne
atsižvelgdami į prašymų pa
leisti dėl sukalbėjimo ka- 
non. poterių prieš vidur
naktį. ..—

Lenkams šiuose darbuose 
daug yra žadėjęs kun. Pr. 
Vondolovski, Lomžos klie
rikų seminarijos profeso
rius.

1) Priparodyta ištikimų 
katalikų vyrų, kad kun. 

| Vondolovski,iš vakaro prieš 
į užpuolimų lenkų ant Seinų 
/.miesto (22. VIII) 8-tų vai.
- vakare Sumavo kaime yra
- sakęs tam tikro turinio pra- 
, Įkalbų ir laiminęs juos, o 9-ų

KAUNAS.
— Šiomis dienomis čia 

paleista iš kalėjimo 67 kalti
namieji dėl ginkluoto suki
limo rengimo.

— Prelatas Alšauskas per
sikėlė iš Karmelitų kleboni
jos gyventi į Saulės namus.

— Nesenai patogioj vie
toj prie Laisvės Alėjos No. 
25 atidaryta naujas lietuvių 
viešbutis “Keistutis.” Y- 
pač palaikytinas ir dėlto, 
kad tai pačių darbo žmonių 
įsteigtas ir laikomas. •

— Jau išėjo 
kooperacijos 
“Talka.”

— Netrukus 
dyti Dem. Tautos laisvės 
santaros partinis organas 
“Santara.” Ir “Pažangos” 
partijos žmonės nenori atsi
likti ir girdėt rengia laikra
štį “Tautų.”

— Švietimo ministerija 
nutarė leisti laikraštį ‘‘Švie
timo Darbas.” Pažiūrėsi
me, ar vertėjo daryti kon
kurenciją “Mokyklai.”

— Anglų karo misijos at
stovas pulk. Robinson tam 
tikru laišku į Lietuvos val
džios atstovus ir lietuvių lai
kraščių redakcijas pataria 
Kurše ir Lietuvoj esančius 
koleakininkus vadinti “ber
montininkais,” kad atsky
rus rusų patriotus nuo išda
vikų.

Su pavadinimais tiek to. 
Tik viena mums aišku, kad 
Kolčakas ne mažiau mums 
blogo nori, negu Belmon
tas.

oficioliui neleido nuvažiuoti 
net Į lenkų užimtųjų vietų— 
įsteigti naujų parapijų 
Smolninkuose Suvalkų, aps- 

j krities.
Toliau rugsėjo m. 18 d. da

vę tik 15 minučių laiko ap
sirėdyti, staiga suėmė, ne
pasakę priežasties du Seinų 

į kunigu ir išvežė iš Seinų, 
būtent dekanų kun. A. Sivic- 
Įkų ir katedros vikarų kun. 
i P. Dvaranauskų. Iki šiol 
juodu nesugrąžinti. Susyk 
žodžiu rūpintasi paliuosuot 
nekaltai areštuotus kunigus, 
bet veltui; po tam rugsėjo 
mėn. 23 d. Kurija raštu rei
kalavo paliuosuoti ir sugrą
žinti nekaltus kunigus. Rei
kalavimas liko neišklausy
tas. Rugsėjo mėn. 18 d. tuo- 
;jaus po minėtų kunigų su- 
| ėmimo Seinų lenkų Komen
dantas atsiuntė labai žiauru 

, uždraudimą Seinų kuni
gams neišeiti iš miesto ir į- 

tą pačių dieną pavakare atė-! sakymų važinėt pas ligonius 
jo minia Seinų parapijiečiu kartu su sargyba.
pas J. E. Vyskupą, reika- j Prieš šiuos kankinimus ir 
laudama lietuvių kunigų pa-. suvaržymus prašyta Lietu- 
šalinimo iš Seinų ir grasin->ių Vyriausybės Kaune, 

kad atsiųstų arba kitu titu
lu neutralės valstybės atsto
vų. arba komisijos ištirti 
vietoje reikalų.

Be to nežiūrint, kad sie
na dar nenustatyta, lenkai 
rugsėjo re. 21 d. kėlė tauti
nę švente ir sukvietę žmones 
iš Suvaiką apskrities, varu 
vertė gyventojus rašytis už 
Lenkija, o oratoriai per 
šventę kurstė minias prieš 
lietuvius. Suvažiavę gi len
kai kunigai išstojo opozici
joje prieš dvas. Seminarijų 
ir demonstratyviai laikėsi 
prieš lietuvius kunigas, kas 
minia fe\atizavo.

Pagaliaus, kad nusikra
tyti visai lietuvių inteligen
tų jie išvarė visa kunigų se
minarijų su profesoriais ir 
klierikais, o ant galo ir pa
čiam vyskupui įsakė apleis
ti Seinus.

(Kauno **Laisvė.’')

SEINŲ ATSITIKIMAI.
23-VIII.-26-XI. 1919.
Lietuviai nuo 1919 m. 

pradžios ramiai valdė Sei
nų miestų ir apskritį, ne
varžydami niekame lenkų ir 
kitų tautų žmonių, leisda
mi jiems gimnazija prade
damąsias mokyklas ir įvai
rias draugijas turėti.

Duotųjų liuosybę lenkai 
išnaudojo perversmei pada
ryti, būtent lenkai slapta 
organizavosi,

Rugpiūčio m. 23 d. iš na
kties užpuolė Seinus apgin
kluotos lenkų minios, ka
reivių it karininkų veda
mos. Po trumpo mūšio lie
tuvių neskaitlinga Seinų į- 
gtila priversta buvo pasi
traukti. Lenkų užpuolimai 
tuomet buvo suorganizuoti 
taip-pat visu Lietuvos pa
kraščiu.

Lietuviai gavę kiek pa
galbos rugpiučio m. 25 d. 
anksti rytų atsiėmė Seinus, 
buvo trumpas ir labai karš
tas su lenkais susirėmimas; i staigoms 
lietuviai per 1^2 valandos I rugpiūčio m. 23 d. lenkai 
išvijo iš Seinų užpuolikus, pirmučiausiai r suareštavo 
bet tuoj aus ir patys pasi- storžieviškai 4 vietinius ku- 
traukė iš Seinų miesto; vėl nigus lietuvius, tačiaus pa- 
sugrįžo lenkai ir prasidėjo Į skui juos paleido. Išnešė 
mieste žiaurumai. bažnytinį vynų iš katedros,
. Kad pateisinti savo už- piešė dvas. seminarijos tur- 
puolimų <ir sufanatikuoti Į tą. išdraskė lietuvių labda- 
minių, lenkai begėdiškai ringas įstaigas, pv. ligoninę,

[ meluodami, ėmė versti vis- i 
IkjJ ant lietuvių kunigų Sei
nuose ir apylinkėje gyve
nančių :

1) buk lietuviai kunigai, 
lenkams Seinus užpolant, 
įtraukę į katedros bažnyčios 
bokštą kulkosvaidžius prieš 
lenkus;

2) būk Kučiūnų parapi
jos klebonas ir kitas kuni
gas rugpjūčio m, 25 d. daly
vavęs kartu su lietuvias mū-I 
šyje prieš lenkus, liepęs pri
mušti sužeistus.

3) būk Seinų vienas vika
ras nuginklavęs tris lenkus j 
tuo tikslu, kad atidavusj 
juos lietuviams, kurie po 
tam pas giraitę juos sušau-! 
dę.

4) Būk, kun. Laukaitis 
i vadovavęs apginkluotomis 
'miniomis Seinų apyl. 23 — 
25. VIII.

Tuo tarpu 1) Katedros 
bažnyčios zakristijonas tik
sliai prirodė, kad iš vakaro 
prieš rugpiūčio m. 23 d. už-i 
rakinęs bažnyčių, o ant ry
tojaus anksti pro tamsą įvy
ko lenkų užpuolimas, kuo
met bažnyči»4lar buvo.užra- 
kyta; lietuvių gi Seinų ko
mendantas iš vakaro nors 

; žinojo apie rengiamąjį tą 
. naktį lenkų užpuolimą, ta- 
. čiaus ramiai nuėjo į kine- 
. matografa ir tenai išbuvo 

iki 11 vai. nakties.
Dėl 2) dalyvavimo Ku

čiūnų par. klebono parody
ta po priesaika, kad minėta 
dienų jos buvęs namie j e, o 
dėl kitų priekaištų aišku, 
kad tai gryniausis melas.

Dėl 3), būtent nuginkla
vimo trijų lenkų kareivių, 
katedros vikaro padaryto, 
dalykas štai kaip atsitiko: 
rugpiūčio 25 d. kuomet len
kai įpuolė į kunigų karido- 
rių. Ten atėję lietuvių ka
reiviai paėmė Šiuos lenkus į 
belaisvę; jie yra gyvi ir 
šiandien.

Dėl 4) kun. Laukaitis iš
važiavo iš Seinų liepos m. 7 
d.; šiandie yra Amerikoj, 
taigi negalėjo 23-25-VIII 
vadovauti pas Seinus.

Lenkų laikraščiai kartojo 
tuos bei panašius melus ir 
atsišaukimai tarp žmonių 
platinami erzino ir kėlė mi
nių prieš lietuvius.

Reikia pridurti, kad rei
kalaujamų iš lenkų faktų 
priekaištams prirodyti ne
surasta.

Sufanatizuoti lenkų ka
reiviai ir minia parodė di
delių žiaurumų kunigams 

Į lietuviams ir darė skriaudų 
šiaip žmonėms ir lietuvių į- 

* ——r: užėmę Seinus

Vokiečių mina pagauta j 
gale Mokan upės, Naujojoj! 
Zelandijoj. , į

šalinimo iš Seinų ir grasin
dama, kad neįleis lietuviu 
klierikų. Minia kartojo ne, 
tiktai tas pačias mintis, ku
rias buvo rytą išdėjęs kun. į 
Vondolovskis, bet vartojo! 
tuos pačius žodžius.

Šiam klausimui suprasti 
reiika pridurti, kad rugsėjo 
m. 2 d. sukilėlių lenkų pėdo
mis pasiskubino į Seinus at
važiuoti iš Lomžos vysku
pas sufr. R. Jalbrzykovski 
daryt presijų į J. E. Seinų 
Vyskupų, kad vieniems len- 
įkams atiduotų Seinų Semi
nariją, o lietuvius klierikus 
iškraustytų. .. J. E. Seinų 
Vyskupas atsakė: sulig die
cezijos įkūrimo bulles taip 
yra; kaip bus kita bullė, 
galės būti kitaip.

Nelaimėjęs, ant rytojaus 
išvažiavo į Lomžą, pasima
tęs su kun. Vondolovskiu, 
šis atvykęs po tam į Seinus 
neva daiktų paimti, kurstė 
minią.

Po to visko lenkų karo 
vyriausybė perėjo žiaurume 
ribas:

Suvaržė J. E. Seinų Vys
kupų bažnytinėje jurisdik
cijoje, būtent nedavė vei
kiamojo leidimo.

J. E. Vyskupo įgaliotam

E X T R A.
Sekančiame “Darb.” nu

meryje bus du svarbiu raštu 
— vienas gautas iš Lietuvos, 
antras iš Francijos.

-NESIRAŠO PO PRO
TOKOLU.

Paryžius. — Vokietijos 
delegacija atsisako rašytis 
po protokolu, kuriuo taikos 
sutartis ineitų į galę. Rei
kalauja kad iš protokolo bū
tų išmesta reikalavimas už
mokėti už nuskandintus lai
vus Scopa Flow uoste ir iš
sidanginimas iš Lietuvos. 
Vokietijos taikos delegaci
jos perdėtinis baronas von 
Lersner pasakė:

“Aš turiu pilną ingalioji- 
mų pasirašyti protokolų bi- 
le valandą, kuomet klausi
mas Scapa Flow bus iš
brauktas ir pavestas Haagai 
ir kuomet taip-gi 
brauktas paragrafas, reika
laujantis išsidanginti iš Lie
tuvos, kų mes rokuojame 
jau nustatytu ir užbaigtu ir 
paragrafas, leidžiantis sve
timiems briautis ginkluota 
pajėga į mūsų šalį taikos 
metu.”

Scapa Flow atsitikimas 
yra nuskandinimas vokiečių 
laivų, pavestų Anglijos prie
žiūrai po armisticijos. Kuo
met taikos konferencija nu
tarė tuos laivus pasidalyti 
tai vokiečių jūreiviai juos 
nuskandino. Dabar alijantai 
reikalauja pinigais už tuos 
laivus.
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IŠ AUSTRALIJOS DAR
BININKŲ GYVENIMO.

Indomi visuomeniška refor
ma nustatanti vedusiųjų 
darbininkų užmokesnį.

Po šio baisaus karo pa
saulį drebina įvairių srovių, 
politiškų reformų veiksniai 
ar tai tiesioginiu savo veiki
mu ar tai teorijų skelbimu 
ir propagandomis. Tas yra 
visiškai natūralūs dalvkas•r 

po tokiam karui, kaip kad 
pastaraisiais laikais pasau
ks pergyveno. Tarp dauge
lio politiniai ekonominių da
lyki} — pirmoj on vieton iš
lenda nustatymas darbinin
kams tinkamo atlyginimo už 
jų darbą. Viena iš svar
biausių tą klausimą suda
rančių dalių, kuri lygiai a- 
peina patį darbininką, vi
suomenę, tautą ir valstiją — 
yra nustatymas teisingo ar
ba bent pakenčiamai lig lai
kiniai teisingesnio skirtin
gumo atlyginimuose už dar
bą tarp vedusių ir nevedusių 
darbininkų, tarp tų, kurie 
tik patys save užlaiko, ir 
tarp tų, kurie yra priversti 
užlaikyti savo šeimynas. •

Juk yra aišku, kad jeigu 
įstatymai verstų fabrikan
tus- ir kitokius darbdavius 
vedusiems šeimynų galvoms 
mokėti brangesnes algas, 
kaip nevedusiems, tai kiek
vienas darbdavis stengtųsi 
samdvt vien nevedusius dar
bininkus. Bet jei vedęs dar
bininkas ir turįs keletą vai
kų, uždirba tiek, kiek vien- 
gungis-singelis, tuomet ve
dusiems daroma skriauda.

Australijos dalyje taip 
vadinamoje Naujoje Pieti
nėje Vali joje, nors dalinai, 
bet rodosi — teisingą išriši
mą to dalyko išrodo tenyk- 
ščios valdžios atstovai.

Pirmiausia ekspertai ati
džiai apskaitliavo, kiek rei
kia pragyvenimui bevaikės ! atvyko 1.000 dėžių su svies- 
šeimynos, tai yra vyro su 
pačia. Toji suma paimta 
kaipo taisyklė arba pamatas 
minimum užmokesties, ko
kią kiekvienas darbininkas, 
neatsižvelgiant į tai ar jis y- 
ra viengungis ar vedęs, turi 
už savo darbą gauti. (Su
prantama kad gali gauti 
daugiau jeigu palei savo ga
bumus to yra vertas). Darb
daviui nedaro jokio skirtu
mo ar pas jį dirbs vedę ar 
nevedę dėlto, kad užmokes- 
nis visiems yra vienodas-lv-
gus.

Tėvų, turinčių užlaikyti 
šeimynas, dalykus taip su
tvarkė :

Valdžia surinko atidžiai 
statistiką vaikų, apskaitlia
vo kiek užlaikymas vieno 
vaiko atsieina, padalino a- 
belną vaikų skaitlių ant 
skaitlinės visų vyrų dirban
čių pramonėje ir kituose į- 
vairiuose darbuose, ir iš to

ė išvadas kiek abelnai talkininkai.

ant kiekvieno vyro vaikų at- 
‘ seiną, o tuomi pat kiek jisai 

privalėtų ant tų vaikų užlai
kymo uždirbti. Tolesniai 
suskaitė, kiek vyrų, kurs 
darbdavys savo išdirbystėje 
darbe laiko, ir ant darbda
vio uždėjo mokesnio tokią 
sumą, kiek reikėtų užlaiky
mui visų tų vaikų, kurių tė
vais palei valdžios apskait- 
liavimą, turėtų būt vyrai 
dirbanti toje fabriko j e ar iš
dirbystėje.

Toksai mokestis ant visų 
darbdavių uždėtas pietinėje 
Valijoje siekia apie septynis 
milijonus svarų sterlingų 
arba apie 35 milijonus do
lerių. Jisai sudaro tam tik
rą specialį valdžios fondą, 
iš kurio valdžia išmoka vi
siems šeimynų tėvams tam 
tikrą mokesnį užlaikymui 
kiekvieno vaiko esančio jo 
šeimynoje. Tą užmokesnį 
kiekvienas tėvas gauna re- 
guleriai — ne kaipo pašelpą, 
bet kaipo prigulintį nuo vai- | čios ant tokios gražios vietos 
džios užmokesnį-subvenciją, ĮMain St. 
tai yra atlyginimą už savo 
pilietiškų ir tėviškų pareigų 
atlikimą.

Mano nuomone toks daly
ki} sutvarkymas yra neblo
giausias. Ant to gali bent 
kiek pasipelnyt viengun- 
giai-singeliai dėlto, kad jie 
uždirbs tiek, kaip ir vedu
sieji, bet iš antros pusės į 
dalyką žiūrint tai ir vedu
siems gana didis bus paleng
vinimas šeimyniški} prieder
mių nešime. O toliaus ei
nant, tas gali prisidėti kai
po paakstinimu daugumai 
nevedėlių apsivesti ir susi
kurti savo šeimynišką gūž
telę. Kada mūsų šalyje bent 
prie tokių reformų prieisi
me?

ATHOL, MASS.

Lapkričio 16 d. buvo pas mus 
40 valandų atlaidai. Prasidėjo 
sumos laike. Gerb. klebonas pa
aiškino ir ragino visus eiti išpa
žinties. Buvo daug kunigų iš 
aplinkinių miestų. Nedėlios va
kare per mišparus sakė pamokslą 
gerb. kun. J. Čaplikas iš Worces- 
ter, Mass. Panedėlio vakare sa
kė pamokslą gerb. kun. Karkaus- 
kas iš New Haven, Conn. Pas
kutinį vakarą sakė gerb. kun. Pr. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass. Ir 
dar daugiau buvo kunigų: Kun. 
Vasiliauskas iš Westfield, Mass., 
kun. Urbanavičius iš So. Boston, 
Mass.. kun. Jakaitis iš Worces- 
ter, Mass. ir vienas kun. iš AVater- 
bury, Conn.' Pasitaikė gražus o- 
ras ir nebuvo šalta, nei nelijo, 
tai žmonių buvo vis pilna bažny
čia. Per pamokslą 23 d. klebo
nas ragino visus rengtis prie fėrų, 
kurie bus po Naujų Metų naujos 
bažnyčios naudai. Atholio žmonės 

' džiaugsis susilaukę naujos bažnv-

Nedėlioję 23 d. buvo vaikų 
i blaivininkų susirinkimas pobažny- 
I tinėj salėj. Narių priguli apie 
80 ir moka ant mėnesio po 2 cen
tu. Mėnesinių surenka $4.05 ir 
nutarė turėti vakarėlį, sulošti te- 
atrėlį.

Per šį rudenį daug iš mūsų 
miestelio žmonių važiuja į Det
roit, Mieh. Mat girdi nuo kitų, 

į kad tenai geresni darbai ir dides- 
■ nė užmokestis, tai ir važiuoja, 
I nors ir pas mus rodos darbai eina 
i ir-gi gerai.

Indianopolis, Ind. — Val
džia išdavė warrantus areš
tuoti mainierių vadus. Va
dai kaltinami nesilaikyme 
injunctiono taisyklių. In- 
junctionu jiems buvo liepta 
atšaukti streiką ir jokių po 

j to nurodymų streikinin
kams neduoti. Streiką at
šaukė, bet intariami, kad 
nesusilaikė nuo davimo in- 

! strukcijų mainieriams. Iš- 
i klausinėjami bus ateinantį 
utaminką.

Ties Hamburgu sustojo 
Vulkano dirbtuvėse darbai. 
Turėjo sustoti dėl raudonų 
darbininkų grasinimų.

CAMBRIDGE, MASS.

Lapkr. 20 L. R. Kr. Rėmėjų 
skyrius surengė puikų vakarėlį su 
įvairiais margumynais, buvo su
lošta du veikalai “Verpėja po kry
žium ” ir “ Gudrus kvailys. ” Žo
džiu sakant vakaras buvo įdomus 
ir žmonių atsilankė gražus būre
lis. Naujų narių laimėta apie 
20. Programą išpildė iš So. Bos
tono gabūs aktoriai L. Vyčių 17 
kp. ir A. L. R. K. Moterų Są-gos 
13 kp. P-lės M. Sakalauskaitė, Z. 
Gurkliutė, p-ni O. Jankienė, p-lė 
M. Brikaitė; Petras Miliauskas, 
K. Vasiliauskas, J. Markelionis, 
A. Bendoraitis, V. Valatka, V. 
Savickas, J. Motejunas, A. Kiš- 
vis. Visi savo roles atliko labai 
gerai. Be to dar buvo deklema- 
eijų, pasakė vietinė p-lė B. Rau- 
kaitė ir B. Zavaliutė.

Užbaigiant vakarą gerb. kleb. 
kun. Pr. Juškaitis pasakė prakal
bą.

Paryžiuje kandidatavo 
dvi moterys miesto rinki
muose. Viena jų tegavo 380, 
o antra 74, tuo tarpu pir
mosios opozicijos kandida
tas gavo 2434, o antrosios 
4.029.

Hamburgo miestas užtrau
kia 25.000.000 markių pa
skolą nupirkimui maisto iš 
užsienių.

Berlino miesto vyriausy
bė nutarė valgydinti strei
kuojančius metalo darbinin
kus.’ Jie nuo senai streikuo
ja ir daugelio šeimynos jau 
vargą kenčia.

Ekaterinburgo arcivysku- 
pą Gregorį bolševikai nužu
dė, o lavoną sudraskė į šmo
tus. Prie tos orgijos daly
vavo chiniečiai, bolševikų

BROOKLYN, N. Y.

Laikytame jaunų vyrų dr-jos 
susirinkime lapkr. 20 d. daug da
lykų nutarta ir įvykinta.

Šita dr-ja dar jaunutė, vos me
tai, kai susitvėrė, o jau gerai ži
noma. ‘Jau turfivirš 140 narių. 
Turi gimnastikos skyrių. Po 
Kalėdų rengia maskaradą balių 
puikiausioj salėj Brooklvne. Nu
tarė rengti teatrą ir už kelių mė
nesių tikimės sulošti puikų veika
lą. Nutarė suorganizuoti ir įvy
kinti “Fife and Druni Corps” ir 
tam tikslui išrinkta komisija. Taip 
gi dr-ja atjausdama vargus mūsų 
brolių ir sesučių Lietuvoje ir su
prasdami reikalingumą aukų dėl 
nuvargintos Lietuvos nutarė iš 
dr-jos kasos paaukauti $50.00 <r 
toliau nutarta, kad ir nariai pri
sidėtų su savo auka kiek katras 
išgali.

Po $2.00: J. Tinkus, 
ta, A. Dūlis, P. Palubinis, F. Ab- 
raitis ir F. Vaičiūnas.

Po $1.00: Sedckas, G. Strogis, 
J. Urick, J. Draugelis, J. Tula- 
ba, W. Morgan, M. Ramoška, J. 
Povilaitis, G. Rutka, K. Abrai- 
tis, W. Cukonis, J.'Sušynkas, J. 
Ivanauskas.

Viso nariai paaukavo $25.00. 
Su dr-jos paaukautais iš kasos $50 
sudaro iš viso $75.00.

Išrinkta komisija, kuri pasiųs 
auką į vietą.

Lai gyvuoja ir bujoja “Lietu
vių Jaunų Vyrų Draugija.”

Koresp. Ant. Kivita.

ALBANY, N. Y.
L.D.S. 67 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks parapijos salėj ne- 
dėlioj gruodžio 14 d. tuojau po 
sumos. Visi nariai privalo atsi
lankyti ir naujų atsivesti.

J. P.

CAMBRIDGE, MASS.
Vietinė Nekalto Pras. Panelės 

Šv. dr-ja yra daug pasidarbavus 
bažnyčios ir tautos labui. Jos dė
ka tapo suorganizuota Liet. Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų organi
zacija. Beveik visos narės įmo
kėjo po $1.00. Lapkričio 16 d. 
surengė labai puiki! vakarą nau
dai bažnyčios. Buvo sulošta du 
juokingi veikalai: “Piršlybos” 
ir “Daina be galo,” kuriuos iš
pildė vietiniai gabūs aktoriai. 
Kiekvienas savo rolę atliko gerai. 
Taip, kad kiekvienas atsilankęs 
linksmai laiką praleido ir skaniai 
pasijuokė. Žmonių prisirinko pil- 
nutė svetainė ir visi buvo užganė
dinti. Tik gaila, kad permaža 
svetainė, nes daug grįžo namo. 
Vakaras atnešė pelno apie $100.

Birutė.

BRIDGEPORT, CONN.
Lapkr. 9 d. buvo “Spindulio” 

choro koncertas. Tai buvo meti
nės to choro sukaktuvės.

Prasidėjo koncertas Lietuvos 
himnu, chorvedis prieš pradedant 
ima rankomis mosuoti duodamas 
ženklą atsistoti publikai. Tarsi 

.žmonės nežino kas daryti himną 
- Į giedant. Vėliaus pasirodė ir ‘ ‘so
fistas” Tamošiūnas, išbalęs, kiš
kos dreba, gaidų rankoje neiš
laiko, na ir bando dainuoti: “Iš- 

, .... ■ | giniau Jaučius. Publika švilpia,broliams Lietuvoje kovojantiems1. - . ■ t> v . ,v . , . „7 . . . . , kojom trypia. Panašiai buvo iruz jos laisvę. Naujų narių pnsi- _ v.+o.o <<4MUWaie ,, 
rašė virš 30.
Vyčių 17 kp. ir Mot. Są-gos 13 kp. 
aktoriai sulošė: “Viskas dėl Ony
tės” ir “Verpėja po Kryžium.” 
Lošėjai savo roles išpildė gerai.

A. Bendoraitis pasakė monolo
gą “Naujas kalbėtojas.” 
labai gerai, 
labai dėkingi So. Bostono 
riams už jų pasidarbavimą, 
nekurie neėmė nei kelionės 
Žmonių buvo dikeiai ir liks 
pelnas dėl L. R. Kryžiaus.

Norwood’o lietuviai subruzdo 
rengtis prie demonstrancijos, ku
rią rengia So. Bostonas.

Darbininkas.

N0RW00D, MASS.

Nors šioj kolonijoj nesenai su
sitvėrė Liet. Raudonojo Kr. sky
rius, bet jau turi narių viršaus 
šimto ir pradeda gyvai veikti. 23 
d. lapkr. buvo surengtas teatras 
ir prakalbos. Kalbėjo p-ni O. A. 
Jankienė iš So. Bostono ir vieti
nis kleb. kun. V. Taškunas. Ra
gino visus prigulėti, o prigulėda- į 
mi duosime didelę pagelbą mūsų

~ . . kojom trypia.
* su kitais “solistais.” To “cho-Iš So. Bostono L. < ,, , _. »ro vedėjas yra šauciunas atsta

tytas vargonininkas. Jis norėjo 
vyčius pavilioti, bet liko be nie
ko, be jokių žymesnių jaunikai
čių.

Atliko
Norvvoodiečiai yra 

akto- 
nes 

lėšų, 
geras

SCRANTON, PA.
Dailės Mylėtojų Choras 28 d. 

lapkričio T. Kunigausko salėj bė
gyje trijų savaičių antru kartu 
statė scenoj “Girių Karalių.” Lo
šimas gana gerai pavyko. Kostiu
mai tinkamai pritaikinti, išrodė 
kaip tikri žvėreliai, be to žvėre
lių dainavimas buvo malonus, pa
ti scena ir-gi buvo tinkamai pri-

I Mokinkites - švieskites - 
Skaitykite ir platinkite 

DARBININKĄ"!

rengta, dailių medelių prismaigy 
ta. Išrodė kaip tikra giria.

Po lošimui vietiniai solistai pa
dainavo keletą solių taip-gi maža 
mergaitė H. Kamarauskiutė padai
navo solo “Vai varge, varge” ir 
“Pamylėjau vakar,” kas begalo 
užžavėjo publiką. Toliaus puikiai 
išlavintas Dailės Mylėtojų Choras 
po vadovyste A. Sodeikos sudai
navo keletą tautiški! dainelių ir 
Lietuva tėvyne mūsų. Po tam se
kė šokiai. Publikos atsilankė 
pilna ruiminga salė ir visi ramiai 
užsilaikė.

Dailės Mylėtojas.

LEWISTON, ME.

NEW BRITAIN, CONN.

L. D. S. 36 kp. laikė mėn. su
sirinkimą 23 lapkr. Pirmiausia 
buvo skaityta laiškas iš Centro 
kas link pakėlimo mėnesinių. Dėl 
neatsilankymo didžiumos narių ne
galima buvo išrisi bei užbaigt tą 
svarbą darbą. Nutarta šaukt ex- 
tra susirinkimą.

Antras laiškas buvo skaitytas 
iš L.D.S. Conn. Apskr. Valdybos 
kas link pakėlimo mokesties j 
streikierių fondą ir kas link pirki
mo daržo dėl išvažiavimo. Šie 
du klausimu atmesti, nes tai ne
įvykdomi dalykai. Nutarta rengt 
prakalbas ant 7-tos gruod. 1919. 
Prisirašė naujas narys Pet. Kve- 
deris.

Extra L.D.S. 36 kp. susirinki
mas įvyko 30 lapkr. Pirminin
kui paaiškinus susirinkimo tikslą, 
nariai suprato reikalą ir nutarė, 
pakelt mėn. mokestį į vietą 20c. 
siųst į Centrą 25c. į vietinį iždą 
5c. Leista per balsus, už pakė
limą 2, prieš 5 balsai. Didžiu
ma susilaikė nuo balsavimo.

B. Matulevičiukė, 36 kp. rast.

*

Nesant patogios scenerijos, Le- 
wistoniečiai negali vaidinimų ren
gti. Todėl rengia daugiausia ba
lius, ant kurių esti išpildomas ir 
programas, kas iš dalies atstoja 
teatrų vietą.

Vienas iš tokių balių buvo pa
rengtas T. Fondo 99 skyr. lapkr. 
29 d., kaipo paskutinis balius prieš 
adventą. Prie šio baliaus, geros 
tėvynainės prisidėjo savo dovano
mis, kas pagelbėjo daugiau pel-i 
no padaryti. Didelė padėka pri
guli šv. Baltramiejaus dr-jai, kuri 
davė svetainę už dyką. — Muzi
kantams : Eišmontui, Kalveliui 
ir Baniulaitei, kurie visus links
mino grąjindami tą vakarą už dy
ką. P-ni Eišmontienė paaukavo 
gražų tikiu setą, kurie davė pel
no 7.60. Už žaislus dovanas pa
aukavo p-lės U. Ukanaitė, B. Ivaš- 
kiutė ir p-ni T. Domkienė. Kaipo 
paskutinis balius prieš adventą tai 
visi labai smagiai linksminosi. Vi
sų ūpas buvo smagus. Šoko ir 
žaidė tautiškus žaislus, (reikia 
pridurti, kad levristoniečiai pas
tarųjų niekad nepamiršta). Buvo 
išpildytas ir gražus programas. 
Visųpirma mūsų solistė p-lė Z. 
Rimaitė padainavo solo “Giedu 
dainelę,” pianu pritariant St. Bu- 
gnavičiui. Kaip visuomet, taip 
ir šį kartą publika triukšmingu 
plojimu privertė atkartoti. Po 
to gabi jaunoji deklematorė E. Aš- 
miegaitė pasakė eiles. “Parašy
siu aš laiškelį.” Po to p-ni U. 
Malcienė ir E. Sinkutė padainavo 
duetą “Eina garsas nuo rube- 
žiaus. ’ ’ Juodvi taip-gi buvo iš
šauktos atkartoti. P-lė V. Vaičiu- 
laitė gražiai pasakė eiles “Į dar
bą.” P-lė M. Bernotaitė padai
navo solo “Sugrįžk,” p-ni Kle- 
monskienė paakė eiles “Nulėk 
paukštelį.” Ant galo 12 mer
gaičių labai gražiai padainavo vie
ną dainą iš perstatymo “Am. De
mokratija.” Po to sekė žaislai: 
buvo “Aeroplanų lenktynės.” 
Gal ne vienas esat girdėję, kad 
moterys yra neblogesnės lakūnės 
už vyrus, tai gal nesistebėsite, 
kad ir čia, p-ni Klemonskienė sa
vo orlaiviu visus pralenkė ir gavo 
dovaną. Buvo “Bulvių rinkimas.” 
T. Rudokas pasirodė gabiausias 
prie to darbo. Už visus greičiau 
surinko savo bulves ir gavo už tai 
saldainių baksą. Buvo “Vėžio 
lenktynės. ’ ’ Ad. Rimas visus pra
lenkė ir gavo dovaną. Prie virš- 
minėtų žaislų surengimo (jie bu
vo visiems įdomūs) daugiausiai 
prisidėjo amerikone p-ni R. Wil- 
lard. Vakaro vedėja buvo p-lė 
M. Dailydaitė. Žmonių buvo ne
toli 100. Visi buvo labai paten
kinti. Pelno liks apie $34.60.

A. L. Eksas.

Dr-ja Šv. Juozapo........ $50.00
Po $10.00: R. Pačkauskas, F. 

Šapokas. P. Lideika, T. Vasi
liauskas, A. Evaišis, A. Gerve- 
lis, J. Svikla, J. Daugininkas, 
A. Poškus, K. Ežerskis $6., S. 
Doveika $6.

Po $5.00: K Kalinauskas, T. 
Vasiliauskas, S. Kieras, A Gla- 
niauskas. P. Poškus, J. Milaika. 
F. Vasiliauskas, S. Vasiliauskas, 
A. Platakis, J. Balkus, S. Rasla
nas, V. Baravikas, M. Saulėnas, 
A. Kraunelis, S. Verbickas, S. 
Kraučiunas, P. Sarapinas, A. Mar- 
tusevičius, J. Cziras, F. Gudi
nąs, A. Bielskas, J. Zaleikas, A. 
Valasinavičius, A. Bakanauskas.

Po $3.: F. Cashman (žydas), 
M. Raslauskas. Po $2.: R. Naujo- 
kienė.

Po $1.00: K. RaulUlevičius, J. 
Burokas, A. Valukas, M. Bal
čiūnas.

Viso aukų įplaukė $432.41c.

WORCESTER, MASS.
L. D. S. 7-tos kp. metinis susi

rinkimas bus 10 d. gruodžio poba
žnytinėj svtainėj. Kviečiame vi- ‘ 
$us narius atsilankyti ir atsilygin
ti užtrauktas mėnesines. Ateida
mi nepamirškite atsivesti naujų 
narių.

Susirinkimas prasidės 7 :30 vai. 
vakare.

7 kp. pirm.,
J. P. Vaitkus.

AMSTERDAM, N. Y.
Pas mus miestelis nedidelis, bet 

lietuvių pusėtinas skaitlius. Turi 
pastatę murinę bažnyčią, vidus 
puikiai išrodo, gražiai papuošta. 
Bet iš lauko keistai atrodo, ak
menys, plytgaliai voliojasi prie 
pat bažnyčios.. Gėdą daro vi
siems lietuviams, nes ir svetim
taučiai stebisi žiūrėdami, kad pui
kioj vietoj pastatyta ant E. Main 
St. o taip apleista. Antras da
lykas nelabai geras kad nėra pa
rapijinės mokyklos ir gerų moky
tojų, kurios galėtų vaikučius iš
auklėt katalikiškoj ir lietuviškoj 
dvasioj. Dabar vaikučius moki
na pobažnytinėj salėj, stoka tyro 
oro, tas kenkia vaikų sveikatai. 
Vaikučiai neva ateina 8 vai. ant 
šv. mišių, o nuo 9 vai. pradeda 
mokytis. Ateina į bažnyčią ir 
be jokios tvarkos iškrikę, atsisė
da vieni vienoj vietoj, kiti kitoj. 
Per mišias šnekučiuojas, šaipos, 
o kaip nusibosta, tai pastvėrę 
kepuraites dumia ant gatvės. To
dėl nekurie tėveliai vaikus siunčia 
į svetimas mokyklas, vieni leid
žia į miesto mokyklas, kiti į ai
rių. Apie pora šeimynų leidžia 
net į mūsų tėvynės priešų lenkų 
mokyklą.

Keista, kad vietos lietuviai 
svajoja pirma apie salės pastaty
mą dėl šokių. Jau pastatė ant 
farmų kokią ten pašiurę, bet ne
toli lietuviškų kapinių, daug žmo
nių neužganėdinti, sako vieni šoks 
o kiti verks. Neblogas dalykas 
pasilinksminti, bet tik nereikia 
palikt užpakalyj pačių svarbiausių 
dalykų, nes nieko nėra naudin
gesnio kaip geras mokslas, kurį 
reikia semt iš tyro šaltinio iš pat 
mažatvės.

CAMBRIDGE, MASS.

Svarbios prakalbos.
Lapkr. 30 d. vakare įvyko L. 

D. S. 8 kp. prakalbos. Kartu čia 
prasidėjo Spaudos Savaitė. Visų- 
pirrna kp. pirm. A. Vaisiauskas 
paaiškino vakaro tikslą ir L. D. S. 
organizacijos taisykles, perstatė 
p-lę Kimontukę eilių sakyti, išė
jo gerai. Toliau sakė prakalbą 
“Darb.” Redaktorius Pr. Gudas. 
Jo prakalba buvo moksliška, dau
giausia apie saulinę sistemą ir lau
kiamą pasaulio pabaigą. Jo kal
ba labai sujudino žmones, nes pa
saulio pabaiga dabar visi susirū
pinę. Potam p-lė Migauskaitė 
deklemavo ir buvo perstatytas 
“Darb.” Ądmin. A. Kneižis. Jisai 
puikiai nupiešė dabartinį viešpa
tavimą bolševikų Rusijoj ir jų 
darbelius, užsiminė apie mūsų A- 
merikos lietuvių bolševikus, ku
rie jau taip iškriko, susmuko, 
kaip lapukai šalnos pagauti. Po
tam daug kalbėjo apie L.D.S. or
ganizaciją, nurodė plačiai jos tik
slus ir veikimą. Pabaigęs savo 
turiningą kalbą stojo į darbą pri
rašinėti naujus narius į kp. Tuo 
tarpu gerb. kun. Pr. Juškaitis pa
kviestas ant pagrindų pakalbėti. 
Jisai ragino žmones prie mokslo 
ir apšvietos daugiaus domos krei
pti, ir nesakyti, kad aš jau per 
senas mokytis, te mokinasi jau
nieji. Vienu žodžiu galiu drąsiai 
pasakyti, kad tas vakaras buvo 
indomus ir rimtas, kokių retai 
pasitaiko. Žmonių buvo pilna sa
lė ir visi rodos buvo pilnai paten
kinti, išskyrus kokį vieną cicili- 
kutį, kuriam svilo ausys nuo kal
bėtojų žodžių. Tą vakarą prisi
rašė prie L.D.S. 8 kp. apie 20 nau
jų narių. Nestebėtina, kad jau 
Cambridge lietuviai suprato kas 
tai yra Liet. Darbininkų Sąjunga 
čia Amerikoj, o už vandenyno 
mūsų tėvynėj Lietuvoj. Krikščio
nių Demokratų Partija.

Tėmvkite, praeitą savaitę baž
nytinėje svetainėje atsidarė mo
kykla. Mokyt o jum yra gerb. kun. 
Pr. Juškaitis. Esti utarninko ir 
pėtnvčios vakarais. Mokinama 
skaityti, rašyti, aritmetikos; ku
riems laikas pavėlina, yra kvie
čiami lankytis į minėtas pamokas. 
Kaip vyrai taip ir moterys, be 
skirtumo' jauni ar seni. Dabar 
gera proga naudokitės. Mokina
ma už dyką, tik savo popieros 
atsineškit.

BALTIMORE, MD.

Pasekmingas Vyčių susirinkimas, i 
Lapkr. 30 d. įvyko Liet. Vyčių 

19-tos kp. mėnesinis susirinkimas. 
Įdomus tuo, kad net 3 naujos na
rės iš Washington. D. C. prisirašė 
prie Vyčių, būtent p-lės Adžgaus- 
kaitės ir p-lė E. Feleskaitė ir tas 
padarė didelį įspūdį į vietinės kp. 
merginas ir jos jau pamatė, kad 
Liet. Vyčių organizacija yra pra
kilni ir nebloga, kaip kad tūli 
baltimoriečiai mano. Merginos 
įnešė, kad jos mano surengti ba- 
zarą dėl naudos Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus, kas buvo patvir
tinta gausiu delnų plojimu. Tą 
pat vakarą įvyko atidarymas Liet. 
Vyčių knygyno. Gerb. dvasiškas 
vadovas kun. Losinskas plačiai pa
pasakojo apie naudą skaitymo ge
rų knygų. Vėliau buvo renkama 
valdyba knygyno. Pirm, liko J. 
Stoškus, rašt. p-lė E. Gužauskai- 
tė. Taip-gi negalima pamiršti 
nepaminėjus apie vakarą, kuris 
buvo 29 d. lapkr. Tai buvo vai
kų ir mergaičių bažnytinio choro 
po vadovyste J. Čižausko. Ištik- 
ro reikia stebėtis kaip tokie maži 
kūdikiai buvo puikiai išlavinti. 
Tai garbė J. Čižauskui už jo tokį 
pasidarbavimą, nes tokius kūdi
kius taip išlavint, tai reikia pa
švęst daug laiko. Publika ste
bėjosi iš tų jaunų artistų. Nors 
buvo blogas oras, vienok žmonių 
buvo pilna svetainė. Galima ti
kėtis, kad ir pelno gražaus liko 
dėl naudos naujų vargonų. Pa
geidaujama, kad ir daugiau pana
šių surengimų būtų.

ANSONIA, CONNš.
Vietinė L. D. S. 43 kp. surengė 

prakalbas 30 lapkr. Susirinkimą 
atidarė pirm. Petras Kanapkas ir 
perstatė kalbėti L.D.S. Ct. Apskr. 
organizatorių P. Danaitį, kuris 
trumpais žodžiais ir aiškiai nu
piešė organizacijos tikslą ir nau
dingumą prie jos prigulėti. Ant
ras kalbėjo Alekna iš Waterbury. 
Kalbėjo apie Lietuvos šiandieninį 
padėjimą ir ko nuo mūsų Lietuva 
laukia. Kalbėjo ir apie naudir- 
gumą prigulėti prie darbininkiškų 
organizacijų: Kaip tai prie L. D. 
S. kuri ir yra tam tikslui sutverta. 
Kalba buvo aiški, be užmetinėji- 
mų vien tik apie darbininkų rei
kalus. Iš mažo būrelio susirin
kusių įstojo į L.D.S. organizaciją 
per iminėtas prakalbas 10 naujų 
narių, o kiti žadėjo ateiti į kuo
pos susirinkimą ir įstoti Į L.D.S. 
Per prakalbas žmonės užsilaikė 
ramiai ir publika užganėdinta 
skirstėsi linksmai kalbėdami apie 
Lietuvos padėjimą ir apie darbi
ninkų reikalus, ką girdėjo iš kal
bėtojo. Per šias prakalbas prie 
L.D.S. 43 kp- pjrisirašė šie: Kazi
mieras Stonis, Kazimieras Nava- 
kauskas, Mikolas Videika, Vikt. 
Babonas, Jonas Bielskis, Anta
nas Kosis, Jurgis Mankauskas, 
Jurgis Kantautas, Petras Sabulis, 
Antanas Kubilius.

Kp. rašt-

8. L.

Finlandijos parlamente 
inešta sumanymas suteikti 
moterims teisę būti teisėjo
mis.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

Pamatinis Kapitalas $1,000.000

Pirmiausia ir Didžiausia Korporacija Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu.
Skyrius Kaune. Exporto ir Importo Skyriaif

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO
VE išrūpina pasportus lietuviams, keliaujan
tiems iš Amerikos Lietuvon. Kas tik yra pasi
rengęs keliauti, tesikreipia į Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO
VE jau rengiasi vėla prie antro didelio trans
porto tavorų į Lietuvą, kuris dar prieš Kalėdas 
apleis Ameriką.

Kas prisidės dabar prie išsiuntimo šių ta
vorų. tas pagelbės Lietuvos Valstybės reikala- 
lams. Prisidėti galima pasiperšant Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės šėrų.

Užpernai, pernai buvo išmokėta po 4 nuoš., 
o šiemet jau išmokėsime 5 nuoš. dividendų iš 
gryno pelno. Kitą metą bus mokama dar dides
ni dividendai ir serai augs vertėje.

JAU TUOJ ŠĖRŲ NEPARDAVINĖS1ME.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO

VES šėrai bus parduodami tik ligi Naujų Metų, 
o poto niekas negaus pirkti. Todėl pasiskubin
kite. ,

Jau LIETUVOS ATSTATYMO BEN
DROVĖ sukėlė suvirš $400,000, o išviso reikia 
sukelti tik $500.000. Beliko parduoti tik 10,000 
serų. Dabar kasdien parduodama apie 500 šė
rų. Jeigu kas nori dalyvauti pelningame biz
nyje, turi pasiskubinti nusipirkt šėrų.

• Viena vpata negali mažiau pirkti kaip 5 
šėrus, vienas Šeras $10. Bet geistina kad nau
ji nariai stotu į L. A. Bendrovę su kuodidžiau- 
siais Įnašais. Dėkitės prie Bendrovės su $10,000 
užsirašymais. f

PIRKLYBINIAI RYŠIAI PLĖTOJASI.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO

VĖ Latviams ir Estonstms taip-gi tarnauja. Ta
me reikale jau daromi ryšiai ir už kelių savai
čių prasidės pirklybiniai mainai su Latvija.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės skyrius 
Kaune daro pirklybinius ryšius su Ukraina ir 
tenai pradėsime savo darbą. Lietuvoj reikia 
anglies fabrikams ir gelžkeliams varyti ir kito
kių daiktų, kuriuos prieinamiausiai galima bus 
gauti Ukrainoje.

SAVO DIRBTUVĖS.
Lietuvoje išdirbystes organizavimas yra 

pirmutine užduočia jos piliečių. Amerikos lie
tuviai, prisidėdami prie LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVES pagelbės tai padaryti. 
Dirbtuvės visur duoda pelno ir pinigai į jas į- 
dėti, visuomet geriausiai apsimoka.

ŪPAI Q VA D R II 2 PATĖMIIIMA^I REIKIA VISIEMS skubiai pasipirkti šėrų, nes kasdien parduodama 
d h i o v h n d u o r h i t m i j i m a o • daugiau ir daugiau, tai susivėlinusiems gali netekti.

Rašykite ir pinigus siųskite arba paaiškinimų klauskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
AVĖ,

DĖDĖ SAMAS, SVEIKATOS bandymas yra žinomas, kaipo 
įSchick’o (Šiko) bandymas.

’ ’ vieto ' ištirti tuo būdu įčirškia- 
! ma keli lašai prirengto difteri- 
į jos toksino į odą ir potam žiū
rima ar pasirodys karekterin- 
gas raudonas ratelis toje vie
toje, kur buvo toksinas įčir- 
kštas. Jei toksai ratelis neap- 
sireiškia tarp dviejų ar trijų 
dienų, tai parodo, kad asmuo 
difterija užsikrėsti negali.
Nuolatinis Nuo Difterijos Ap

sisaugojimas.

Tiems, pas kuriuos ka- 
rekteringas raudonumas apsi
reiškia ir kurie yra žinomi, jog 
gali užsikrėsti difterija, dabar 
daktarai pataria keletą apsau- 
gojančių įčirškimų, panašių į 
tuos, kurie yra pritirti, kad 
apsaugoja nuo karštinių (šilti
nių, typhoid fever). Tas ap- 
saugojantis gydymas susideda 
iš trijų mažų įčirškimų, duo
damų kas savaitę. Jis nepa
lieka jokios žaizdos, taip kaip 
ir čiepijant nuo raupų, yra vi
sai nepavojingi. Jie apsaugo
ja nuo ligos per daug metų, o 
gali būti net ir per visą amžių. 

Kodėl neprašyti daktaro, 
kad jis ištirtų jūsų kūdikius 
su Schick bandymu, o jei iš
tyrus pasirodytų, kad trūks
ta apsaugos nuo difterijos, ko
dėl neduosi jam tris apsaugo

siančius įčirškimus?
Tie, kurie moka angliškai 

skaityti ir nori daugiau žinoti, 
kaip pavartoti šį naują atra
dimą gali rašyti šiuo adresu:

U. S. Public Health Service, 
Washington, D. C., ir gauti 
veikalą, Supplemeat No. 14, 
Difhtheria, Its Prevention and 
Control.

PATARĖJAS.

Šitoje “Darbininko 
je spausdinami pranešimai Su
vienytų Valstijų Viešosios 
Sveikatos Biuro Vedėjo, Sur- 
geon General Rupert Blue.

Dėdė Šamas Sveikatos Pa
tarėjas atsakys šioje vietoje 
arba laišku, klausimus, turin
čius visuomenišką svarbą ir 
paliečiančius hygieną, sanita
riją ir kaip apsisaugoti nuo li
gų. Jis negalės atsakyti tik-
rai ypatišktj klausimų ir duoti Į 
recenta. Adresuok:receptą. Adresuok:

Health Advisor, 
care of Lithuanian Bureau, 

124 East 26-th Street, 
New York City.

Rašant pažymėk kokį laik
raštį skaitai taip, kad mes ži
notume, į kurį laikraštį siųsti 
atsakymą su paaiškinimu.

Pritaikinimas Naujų Išra
dimų.

Artinantis šaltam orui moti
nos turi saugoti savo vaikus 
nuo slogų, plaučių uždegimo 
(pneumonia)ir difterijos. Pra
slinkus kūdikystės 
difterija yra viena 
giausių vaikams ligų. Iš visų 
vaikų, mirštančiųjų tarp tri
jų ir keturių metų amžiaus, 
daugiau kai septinta dalis 
miršta nuo difterijos.

Difterijos galima išsisaugo
ti ir jei tinkamai gydoma su 
antitoksimu, ji yra pagydoma. 
Dauguma kūdikių, kurie mirš
ta nuo difterijos ištikrųjų jie 
miršta dėlto, kad jų tėvai ne
žino arba nesirūpina, kaip 
juos apsaugoti.

Difterija yra labai limpama 
liga ir daug vaikų gali jąja už
sikrėsti. Dėl tos priežasties, 
kur tiktai difterija apsireiš
kia, daktaras įčirškia antitok
siną, ne tik ligoniui, bet taip- 
pat, kad apsaugoti nuo ligos, 
ir tiems, kurie turėjo progos 
prie ligonio prieiti. Tas yra 
vadinama tų asmenų “imuni
zacija.” Kad imunizuoti nė
ra taip daug antitoksino duo
dama kaip ligoniui, bet tik 
tiek, kiek užtektų apsaugoti 
nuo difterijos per mėnesio lai
ką nuo įčirškinto. Tam laikui 
pasibaigus jo apsaugojanti jė
ga prapuola.

Schičk'o Bandymas.

Prieš keletą metų buvo at
rastas labai lengvas būdas, 
kaip pažinti ar asmuo gali už- 

,sikreti su difterija ar ne. Tas

! 8. New York, N. Y.........250:
i 9. Montello, Mass............... 200 i
110. Waterburv, Conn......... 200
i 11. Cambridge, Mass......... 150
12. Middleborro, Mass........150

: 13. Fitchburgh, Mass..........100
14. Scranton, Pa. .............. 100
15. AVorcester, Mass........... 100
16. Charleroi, Pa................. 50
17. Perkasie, Pa...................50
18. Oklahoma City..............50

Easton, Pa.......................50
Quincy, Mass..................50
Mahanov City, Pa......... 50
Holvoke, Mass.................50
New Philadelphia, Pa. 50 
Šiuomi pranešame, kad

kiekvienas kuris užsirašo Bo
nų turėti} gauti atvirutę iš Lie
tuvos Bonų Iždo ant kurios 

:bus pažymėta kiek pinigų pri
imta. Tie kurie užsirašo Bo
nų ir į 7 dienas atvirutės ne

įgauna, tuojaus turėtų praneš
ti Lietuvos Bom.} Iždui, 120 
Tremont St., Boston, Mass.

Lietuvos Bonų Iždas.

19.
20.
21.
22.
23.

i

t

metams, 
pavojin-

Netrukus Francijos par
lamente bus svarstoma 
naujinimas santikių su 
paštaliniu Sostu.

at- 
A-

Italijos valdžia pranešė 
Jugo-Slavijai, jog ji suval- 
dysianti D ’Anunzio, kurs 
gręsia užimti Jugo-Slavijos 
krantus palei Adriatiką.

i

Škotijoj protestonų kuni
gų algos taip menkos, jog 
vienos sektos kunigai meta 
savo luomą ir stoja policis- 
tais.

ATSKAITA
LIETUVOS BONŲ IŽDO

Lapkr. 15, 1919.

Bonų pirkėjų skaitlius vis 
kasdiena auga. Iki šiai dienai 
83 ypatos jau įmokėjo pinigus 
Lietuvos Bonų Iždan. Išviso 
pinigų ižde yra $4903.20. Bo
nų išviso vra išpirkta už $7.- 
600.00.

Žemiau paduodame kiek iš 
kurio miesto yra bonų papirk
ta.

1.
2.
3.

Boston, Mass................2700
Lavrence, Mass...........1050
New Britain, Conn.

4. Chicago, III...................
5. Manchester, N. H. -.i
6. Hartford, Conn..........
7. Brighton, Mass...........

600 
.550 
.450 
.3501
250

| TEISINGIAUSIA IR GE- ■ 
| RIA U SI A LIETUVIŠKA ;

APTIEKI
| Sutaisau receptus su di- 
| džiausią atida, nežiūrint, 
® ar tie receptai Lietuvos ar 
į Amerikos daktarų. Tai 
| vienatinė lietuviška aptie- 

; ka Bostone ir Massachu- 
[ setts valstijoj. Gyduolių ga- 
J lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 

; reikalaut per laiškus, o aš 
[ prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St,

Tel. S. Boston 21014 ir 210131

LIETUVOS LEMTIS.
Saulutė už kalnų, už miško jau leidžias... 
Ten baubia karvutė, šunytis suloja.
Ant kaimo ir lauko jau ūkana skleidžias 
Ir varlės po raistus tik kurkia, vaitoja. 
Malonus tai laikas. Per dieną kas triūso, 
Tas gardžiai pavalgys ir eis atilsėti, 
Sklandžiai užsidaręs nuo ruso ar prūso. 
O ryt, kai paukštytė pirmoji čiulbėti 
Pradės, — žmogus vėl, kaip ta vargo pelelė, 
Betriūs rūpestingai bekraudams dalelę. 
Sutemo. Po kaimą kas gyvas — nurimo. 
Tai pučia vėjelis, tai mirksi žvaigždutės, 
Toli vis išgirsti šunyčių lojimo.
Tai girdis — galvijai nemiega po kūtes. 
Tik staiga visi štai namai sudrebėjo. 
O, Viešpatie! Tėvai, tai beldžia duris, 
Jis graibstos drabužio. Surado, išėjo. 
Juozienei iš baimės veik plyšta širdis. 
Įeina ginkluoti, prie senio ir — trach! 
Parkrito. Visi — lyg stabų ištikti. 
Plėšikai jau lašinius tempė kiti, 
Juozienė prie vyro, pamatė ir — ach! 
Kraujuose paplūdęs. O prūsai (jų būta) 
Uoliai suieškojo visokio turtelio 
(Ir pinigus rado maišely susiūta) 
Ir vėl išdardėjo į platųjį kelią.
Lietuvi! kada, sakyk, toks jau galingas 
Ir savo tu žemėj vien ponas tik būsi? 
Kada bus išvyts iš mūs lenks prigaulingas, 
Kada Lietuvoj nebus rusų nė prūsų ?..

L.
(Kauno “Garsas”)

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai “Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
121/2x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
P0TTSVILLE, PA.

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 « ryto 

nuo 1 iki S po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

»
I

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgij 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.

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
f 122 Bowen St., So. Boston, Mas».

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

PROT. RAST. — 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. Mass. 

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

I

i

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI.

Pranešu, kad aš greitu lai
ku važiuosiu į Lietuvą ir važi
nėsiu Lietuvoje nuo kaimo į 
kaimą ir nutraukdinėsiu viso
kios rūšies paveikslus. Tai-gi 
kurie iš lietuvių norėtų, kad 
nuimčiau jūsų senus tėvelius, 
brolius, seseris ir grinteles, 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant
rašu:

B. Valaitis, 
1913 Westminster St. 

Providence, R. I.
•5

I

; SOUTH BOSTON, MASS.

i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
21 Story St.,

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

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

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

M. Petkausjdenė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANGELI8T0 
PAiALPINfiS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MAS8.

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

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2 XX) vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje. So. Boston. Mass. Seka*, 
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vii. po pietų.

I

I

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A S labai sirgau per 3 metus, nnslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija 

nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojlmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežl 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo. 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
litaivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas ižnyko po užmužl 
mut visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Biteria, ir po 3 mėnL savo paveiksle pamačiau tok} skirtumą kaip tari 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos Smagiai ir esu linksmas ir 1000 syklą 
karojo Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-! 
žįstam lems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipti* prie Salų- > 

į taras:
1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical įrišti t 6417. Chicago, HL



4 DARBININKAS

EXTR A! t

Maršuos 50,000 lietuvių

KUN. J. LAUKAIČIO 
PRAKALBOS.

Subatoje, 6 gruodžio, 
Utica, N. Y.

Nedėlioję, 7 gruodžio 
Albany, N. Y.

Panedėlyje, 8 gruodžio 
Schenectady, N. Y.

Seredoje, 10 gruodžio 
Rochester, N. Y.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADA J AQ
37 Jefferšon St., Cambridge, Mass.

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t. ;

SUEIKITE IŠ VISŲ 
APIELINKIŲ.

Didžiuliai demonstracijai, 
kuri bus subatoj, gruodžio 
6 d. Boston Common sode, 
jau viskas parengta ir su
tvarkyta. Apskaitliuota, 
j o^ lietuvių bus apie 50.000. 
Tebūnie didesnis skaičius. 
Didesnis skaičius bus, jei iš 
visų Bostono apielinkių su
eis į sodą ir padidys armiją, 
kuri tą dieną padarys smar
kų ofensvvą prieš Lietuvos 
neprietelius. Dėlto reikia, 
kad kuodaugiausia lietuvių 
susirinktų ir kad kuodau
giausia ex-kareivių unifor
mose būtų.

Nesivėlinkite susirinkti 
maršuoti. Abi armijos, So. 
Bostono ir Cambridge’io tu
ri daug maž kartu pradėti 
maršuoti — apie 1:30, nevė
liau, kaip 2 vai. kad kartu 
sueitų į sodą.

Kaip senovėj Izraeliaus 
sūnūs demonstravo apie Je
richono miestą ir kaip nuo 
jų triūbų griausmo griuvo 
miesto sienos, taip dabar 
mes lietuviai pakelsime tokį
trenksmą, nuo kurio griūsi 
Lietuvos neprietelių tvirto
vės, jšsiaiškys priešų melai, 
šmeižtai. Pasamdyti geriau
si benai, užsakyta tūkstan
čiai vėliavų, desėtkai obal- 
sių, smerkiančių mūsų ne
prietelius, atsišaukimų į A- 
merikos valdžią pripažinti 
Lietuvą. Bus nešamas vy
tis, didžiausias, ant drobės

nupieštas Europos žemlapis 
su aiškiu nurodymu Lietu
vos.

Kas gyvas į demonstraci
ją, į didžiausią pasirodymą 
prieš amerikoną visuomenę.

S. L. R. K. S. 21 kp. me
tinis susirinkimas įvyks 7 
d. gruodžio, nedėlioj, tuo- 
jaus po sumai Šv. Petro ir 
Povilo Bažnvtinėje Salėje, 
W. Fifth St.'

Visi nariai susirinkite, nes 
bus renkama valdyba atei- 
nantiems metams ir taip 
daug yra svarbių reikalų 
aptarti. Taip-gi bus duoda
mas Susivienijimo Kalen
dorius tiems kurie bus pil
nai pasimokė j ę už šiuos me
tus centrui ir kuopai.

Rast. A. Bagis.
i

TĖMYKITE.

Repeticijos veikalo, “Švarkas 
ir Milinė ’ ’ bus utarninko vakare 
lygiai 7 vai. vakare pobažnytinėj 

i svetainėj 9 d. gruodžio (Dec.). Da
lyvaujanti šiame veikale malonėki
te laiku pribūti. ~

Koresp. O. J.

Harvardo universiteto 
fondan jau įplaukė $10.543.- 
724.

4 '
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PAIEŠKOJIMAI IR r*

I REIKALAVIMAI.
Už vieną sykį 
Už tris sykius .

SVEIKATOS VAR
.50c.

$1.(X) TOKITE
Paieškau Justino Pluko Kauno 

rėd., Šiaulių aps., Pašiošvų par., 
Mikališkių kaimo. Taip-gi paieš
kau Antano Stačko Pabaržių kai
mo. Turiu svarbų reikalų atsišau
kite:

Juozas Blužas,
344į Park St.,New Britais, Conn.

Apulskis Leopoldas iš Danbarių o- 
kolicos, Tirkšlių parap. Telšių apskr., 
mokinęsis “Saulės” -kursuose Kaune 
ieškau tėvų, giminių ir pažįstamų. Ad
resas:. Japan Gensan (Korea) Rus- 
sian Consulate, L. Opulsky. Lietuvos 
laikraščių prašau atsispauzdinti.

Aleksandra Vaicvėnas, Kau
no rėd., Zarasų aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolių Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstamų.

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

Paieškau savo brolio dukterų: 
Emilijos ir Barboros Stankaitės, 
Kauno Rėd., Kretingos apskričio, 
Veviržinų parapijos, Mataičių kai
mo. Girdėjau, kad pirmiau gy
veno New Yorke, o dabar nežinau 
kur. Jos pačios ar kiti malonėki- Į 
te pranešti po šiuo adresu:

Petronėlė Saudargienė, 
1316 So. Front St.,

Philadelphia, Pa.
I

Kai santikiai tarp Suv. 
Valstijų ir Meksiko įsitem
pė, tai popiežius susirūpi
no, kad Meksikos valdžios 
su dvasine vyriausybe san
tikiai nepablogėtų.

Paieškau savo brolių, Adomo 
ir Vincento Aleknevičių. Punsko 
par., Svenčiškių kaimo. Suvalkų 
apskr. Kas žinote arba patys ma
lonėsite pranešti šiuo antrašu:

R. Aleknevičiutė.
36 Kline St., Amsterdam, N. Y.

n 
c iiJATUL’S ŠEIMYNIŠKAS $

GYDUOLES. $
* • *5

i» Jums reikalinga 10- G 
i Į lės, kurios geriausi do$ 
Išias ligas kaip tai:

Užkietėjimą vidurių $ .50 $ 
Galvos skaudėjimo ... .50 $ 
Kosulio ir krutinės ’<

skaudėjimo.................. 1.00 >
Dėl gero apetito prie .. *;• 

§ valgio .:.......................... 2.00 Ji;
^Taip-gi užlaikome ano- ! 
y diją Europiško sti- ' 
$ prumo........................... 1.00 ;
&Nuo peršalimo.................50
į! Visokias gydančias žoles ' 

galima gauti pas mus. Jūs ;
S galite gauti vaistų kokie tik' 
^♦pasaulyje vartojama. Rei- 
ykale tamista su orderinį 
$ siųsk ir pinigus money or- 
Oderiu arba registruotame $ 
»laiške. Taip-gi reikalauja- 
$me agentų ir duodame ge- į 
$rą atlyginimą. &
§ P. A. JATUL,

(Jatulevičius) $
£ P. O. Bos 2128, $

Boston, Mass. $

(Apgarsinimas.)

SVARBI ŽINIA!
ATSIDARO CENTRALIO 

BENDRO BANKO 
SKYRIUS 

SOUTH BOSTONE!!
Gerbiamieji Broliai ir .

Sesutės Lietuviai!
Turime sau už malonumą 

pasidalyti su gerbiamais ben- 
drais-šėrininkais ir visais bro
liais ir sesutėmis lietuviais ta 
džiuginančia tžinia, jogei Gruo
džio (Dec.) 6 d., š. m., Centra- 
lis Bendras Lietuvių Bankas 
atidaro savo skyrių arba 
“brančių” po No. 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
buvusiam “Sandaros” Admi
nistracijos.ofise.

Todėl šiuomi ir kviečiame 
višą gerbiamąją lietuvių vi
suomenę kuo skaitlingiausiai 
tą, f. y. Gruodžio 6 dieną, at-! 
silankyti ant viršminėto sky- i 
riaus-branch—atidarymo, kad 1 
parodžius svetimtaučiams jo- 

k gei mes prijaučiam savo įstai- 
gai, jog; mes mokame remti 
vienintelį ir tikrą savo banką. 
Parodykime atsilankymo skai- 
tlingumu, pinigij sudėjimu ir 

« tt. Žodžiu—parodykime sve-
timtaučiams ir patįs sau savo

subrendimą ir mokėjimą at
jausti savo besikuriančios ir 
jaunutės komercijos-biznio rė
mime.

Centralio Bendro Lietuvių 
Banko Skyrius S. Bostone pri
ima pinigus ant įdėjimų ir ve
da visus kitus bankinio biznio 
skyrius, kaip ve: “check 
account,” skolas ant mortgi- 
čių, ir turi juridicijos skyrių 
ir visiems visos informacijos 
veltui. Nuo įdėtų pinigų mo
kame 5 nuoš. (procentą). Tad 
dar kartą gerbiamųjų šėrinin- 
kų-kių-bendrų ir visų lietuvių 
apskritai prašome kad valio 
visi į Centralio Bendro Lietu
vių Banko South Bostono sky
riaus ant atidarymo Gruodžio 
(Dec.) 6-tą dieną! “Padaryki
me tą dieną savo bizniško kili
mo šventės diena!

Visi atsilankiusieji gaus do
vanas ant atminties.

Su augšta pagarba,
Juozas Kavaliauskas, 

Centr. B. Liet. Banko 
Prezidentas.

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Gruod. 7 — 7:30 vaL vak. — 

Waterbury, Conn.
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 

Lewiston, Me.

SEYMOUR

®©©©®®©®©©@©@©©©®®©®®s®®®e
Telephone S. B. 1429 J.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. 

OFISO s-io iš ryto, 
VALANDOS: įj

DR. J. C. LANDŽIUS

Dr, Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Pr ėmimo valandos:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

6Oi>W ROADWAVCor. ST 30. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

hag7 ’ J---- -

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

Telefons So. Boston 441.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 

Tel. S. B. 1196-W.

DUQUESNE, PA.

Gruodžio 7 d. 7 vai. vak. Car- 
negie Lilįrai-y salėj bus S.L.R.K. 
A. 107 kp.-susirinkimas. Visi na
riai privalo atsilankyti.

Rašt.

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

6UČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą

.ir kitus tavorus.
LIETUVIAI!

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

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 Broadicay, So. Boston, Mass. ’

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. }
• Nedaliomis 1 - 3 P. M. *
i---------- ---------,.J

Tel. S. B. 1771

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

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

DANTISTAS

POŽELLO GO.

■y."..1

Tel. So. Booton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sustialbeti ir !ietuvis*iai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietp 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
-jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mest- išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

Dantis ištraukiami ir pri- i 
pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Reikalinga moteris prižiūrėji
mui dvieju vaikų mokyklos metų. 
Turi mokėti nors mažai angliškai. 
Gera mokestis ir puikūs namai dėl 
geros moteries.

Vedusių pora reikalaujanti 
mų gali atsišaukti.

Atsišaukite po No.
125 River View St., 

West Roxbury, Mass. 
Tel. Bellevue 303-M.

K

GERIAUSIS KRIAUŠIUS
BOSTONE.

ESPERIMENTUOJU.
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Norintieji gerą atsakančią 
drapanų užsisakykite pas

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

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

LIETUVIAI T ĮMY
KITE!

4GQ Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Viro 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

na-

Sveikiausi džiovinėllai kiekvienos dienos reikalavi

kiekvieno džiovtnčllo.
Parsiduoda svarais puikio

ženkliais skrinutėse.
NAl .ONAI. BUCUI!
CUHPANY

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS I LIETUVA
Geriausia dovana Jūsų 

giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš
tis “Darbininkas.”

Užrašyk jiems dabar.
Metams ... .$4.25.—Pusei metų ... .$2.25. 

Už virš pažymėtą kainą jie gaus visus tris 
numerius.

Tik subajtinį numerį metams $2.50.
Su laikraščiu pasiųsime ant Šv. Kalėdų L. 

D. S. Kalendorių dykai.
Prenumeratą, ir pinigus siųskite šiuo ad

resu —
“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rusvai pilki, švelnlšl trapas,
gvai saldus, tirpstanti geri, perslstato RO-

YAL LUNCH Džiovinėlial bet Jus turite valgyti
juos, kad teisingai sužinojus kaip tikrai geri jie yra.

Vardas ROYAL LUNCH

se apklijuotose vaizba-

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos” Ban
ke, Akron, Ohio. Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių, lenkų ir ru
sų kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estate) ir t.t. 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio.

P. S. Gali ir mergina atsiliepti, 
jei tiktai tą darbą žino.

Atsakantis vargonininkas! ge
rai žinantis savo amatą. Gali or
ganizuoti ir diriguoti chorus ant 
4 ir 8 balsų. Vargoninko moks
lą baigė Lietuvoj pas komp. Nau- 
jalį, Kaune. Reikalaujanti rašy
kite.

J. Nomankovskas, ✓
312 Lamberton St., 

Trenton, N. J.

mui. Be nagi rimo, geriausi
valgį džiovlnėllal padaru.

Šiomis dienomis apsistojo 
So. Bostone J. Steponaitis, 
Lietuvos Amerikos Pramo
nės Bendrovės įgaliotinis 
pas kurį galina užsirašyti 
minėtos B-vės Šerus. . Jei 
da kuris neapsipažinęs su 
šia B-ve, bei jos veikimu, ar
ba norintieji pirkti Šerų, ra
šykite bei asmeniškai kreip
kitės (nuo 7 iki 8 vai. vak.) 
šiuo adresu: —

/ J. Steponaitis,
244 W. Broadway,

So. Boston, Mas

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

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

J. BERZELIONIS & CO.
Haymarket Sq.

kampas Cross St., 
arba 28 Chandler St, 

netoli Castle Sq.
BOSTON, MASS. •

LEISKIT MAN I JŪS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER

VŲ arba kitokių UŽSISENEJUSIA LIGA, 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 metų praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų 
ligų — Jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvienų 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 gerų gydymų. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAMINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENPERIMENTŲODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE

Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalų, var
toju elektrikos Įtaisus {leisti | kraujų {vairių kraujovandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Ai užbaigiau augščiaustų Medicinos Kolegijų ir Universite
tų šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrargijoj. 
gydyme kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums pa lėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

DOCTOR MORONEY
673 WASHINGTON, ST. (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 

io 10 A. M. Iki 2 P. M.
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Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bmd St, PH^tepkia, Pa.

Lietuvis Daktarus ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas^

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 8 liti 9P. M, 

NeMaasis iki 4 nepUtu. to

Bell Fbone Dickinaen 3096 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennaftura sulaiką plaska slinki

mą prašalina pleiskanas. nHHJtes 
odos aalvos. ragins plauku priduoda 
ma Raa reikalinga maisto.

Dermafuaa r adarys kadi Jus* Plan
kai bus tankus iretaus ir skaistus.

Oda Jusū Kalvoje bua tyra, pleia- 
kanoa išnyks ant visadoa ir plaukai 
neallnua dauglaus!

Reikalaujant prisiusimu Jum peš
ta suvis dykai išbandymui aampala.

Priaroakitu M e. įtampomis persiun 
tlmo lėšų, Kanai Iiban4ymui dediuta 
Dera ataros ir brošiūra.

ARSIU SPECIALTIES CO
PHILADCLPHtA. AA.




