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120 Tremont St.
UŽ VAGYSTĘ.

Stockholme suareštuota 
vokiečių jūreiviai ant laivo 
Frieda už vagystę. Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ 

pri siunčiu, pirmą mokestį $
Lai gyvuoja Lietuva!

Mano vardas ...
Gatvė .
Miestas

jiems kratą
L_ ___ iš nelaimingosios

ieš 'aukos priemenėje pritekėjo 
prie bulvių ' kraujo dideliausi liūgai.

Margalis.

Nepapūsi”

NELAIMĖ.
Mieste Ghent, Belgijoj, arse

nalo stogas griuvo ir sužeidė 
18 žmonių.

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALEJE,
26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS. PRADŽIA 7 V. V AK

RENGIA L D. S. 22 KUOPA • • ••
• • • •
\ ... ■■ ’J,.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
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Vienybe? iKolčako Nepasisekimas
• VIENIJASI.
London. — Atstovai Estoni

jos, Latvijos, Lietuvos, Fin- 
landijos, Lenkijos, Ukrainos 
ir Baltgudijos pareiškė, jog 
sutinka padaryti politišką ir 
karinį susivienijimą gynimui 
neprigulmybės tų valstybių. 
Latvijos valdžia sušauks kon
ferenciją svarstyti įsteigimą 
bendrai pašto, telegrafo ir ge
ležinkelių. (Tą skelbia Reute- 
rio telegrama).

DĖKAVOJO.
Anglijos premieras 

George gavo Latvijos premje
ro telegramą, kur jis širdingai 
Anglijai dėkuoja už prigelbė- 
jimą atmušti vokiečius nuo 
Rygos.

KĄ PASAKĖ PREMIE
RAS.

Anglijos premieras Lloyd 
George kalbėjo atstovų rūme 
ir užsiminė apie Rusiją ir Pa- 
baltiką. Rusijos reikale sakė: 
“Kurlink tik einame, tai vis 
ineiname į miglą.”

Kolčako reikale jis sakė, jog 
Anglija jam negalėjo pridera
mai prigelbėti dėl tolumo. Pa
sakė, jog Anglija negali šelp
ti anti-bolševikiškus rusus iki 
neapriboto laiko.

Apie Pabaltiką premieras 
pasakė, kad iš ten vokiečiai 
turi būt išvyti, jei ne tai Eu
ropoj taikos nebus.

Lord Robert Cecil pasakė, 
kad nesą galima spėka įveikti 
Rusijos bolševizmo Rusijoj. 
Sakė, jog įsikišimas svetimų 
valstybių į Rusijos reikalus 
būtų be naudos. Sakė, jog Kol- 
čakas ir Denikin privalėtų at
sižadėti minties pasiekti Mas
kvą, o vietoj to pasirūpintų į- 
steigti tvarkią valdžią savo 
užimtose žemėse.
IŠPIRKO 6.000.000 KOPIJŲ.

Pereitą panedėlį Paryžiuje 
laikraščio Presse de Paris iš
parduota 6.000.000 kopijų. Tai 
nekuomet niekur panašiai nė
ra atsitikę kad vieno laikra
ščio numerio viena diena būt 
tiek išpirkta.

Tas atsitiko dėlto, kad ten 
buvo aprašyta apie rinkimų 
pasekmes ir kad tai buvo tik 
vienas laikraštis tame mieste. 
Kiti negali išeiti dėl spaustu
vių darbininkų streiko.

KETINA SIŲSTI PASIUN
TINIUS.

Holandijos užsienio reika
lų ministeris pareiškė, kad rei
kia siųsti savo atstovus į Bul
gariją, Lenkiją, Čeko-Slovaki- 
ją, Daniją, Argentiną ir Bra
ziliją.

GIRIASI LAIMĖJIMU.
Bolševikų valdžia giriasi di

deliais laimėjimais Omske. 
Sako, jog užimant tą miestą 
paėmė nelaisvėn 10 generolų ir 
100 oficierių. Kolčako armija 
toliau Į rytus vejama. Bolševi
kams teko taip-gi didelis gro
bis karinės medžiagos.

ATVYKO BOLŠEVIKŲ 
DELEGACIJA.

Į Dorpatą atvyko Rusijos 
bolševikų delegacija su Litvi- 
novu priešakyje. Dorpate ei
na konferencija Pabaltiko 
valstybių ir tariamasi apie tai
ką su Rusijos bolševikais.

PASMERKĖ KOLČAKĄ.
Vladivostoke čeko-slovakai 

inteikė alijantų atstovams me
morandumą, kur jie prašo lei
dimo grįžti namo. Čeko-slo- 
vakų kareiviams buvo pavesta 
saugoti geležinkelį. Jie tą da
rė, bet matė nežmoniškus pa
sielgimus Kolčako valdžios. 
Matė, kaip čieli sodžiai buvo 
išdeginami be kaltės, žymūs 
žmonės žudomi. Šaudymai in- 
tartų žmonių eina kasdien. 
Todėl tokiai valdžiai ilgiau 
negalį tarnauti.

KOLČAKO VALDŽIA 
GRIŪVA.

Siberijoj Kolčako valdžiai 
prisiartino krizis. Tos val
džios galva yra admirolas Kol- 
čakas. Jis buvo kaipir galva 
viso priešbolševikiško judėji
mo. Jis yra remiamas alijan
tų. Bet apie jį yra susispietę 
senosios valdžios šalininkai ir 
todėl jis negalėjo turėti plačio
sios visuomenės paramos.

Jau pereitą subatą buvo 
bolševikų paskelbta, jog 
Omsk, Kolčako valdžios sosti
nė puolus. Bet kolčakiniai už
ginčijo. Tai dabar bolševikai 
išnaujo patvirtino, jog Omsk 
jų rankose.

Amerika Siberijoj turi dar 
7.000 kareivių. Jų neatšau
kia. Neatšaukia dėlto, kad su
tarta su Japonija, Anglija, 
Francija ir Italija išvien ten 
veikti. Gi japonai jokiu būdu 
nemano iš Siberijos krausty
tis.

RINKS KURĄ.
Bolševikiškoj Rusijoj 

pritrūko kuro, kad tas trukdo 
visokį sovietų veikimą. Tai 
paskelbta mobilizacija, kad 
rinkti ir gabenti į miestus mal
kas ii; anglis.

IŠKLAUSYS LAPKR. 20.
Suv. Valstijų Augščiausvsis 

Teismas išklausys ginčą dėl į- 
vedimo prohibicijos. New 
Yorko valstijoj pripažinta, jog 
Įvedimas blaivybės yra teisė
tas aktas, o Kentucky valsti
joj pripažinta, jog aktas yra 
prieš konstituciją. Tai Aug- 
ščiausysis Teismas tą klausi
mą išriš.

Apie Kaimą dar yra nenu- pastebėta, kad, 
kastų kulbių. Kasdien Kau- bedarant, 
nan atvyksta žemdirbiai ieš-1 aukos 
koti darbininkų 
kasimo.

Moka -j dieną 10 markių, 
duoda valgyti ir vakare krepšį 
bulbių (apie pūdą), vienok su
tinkančiųjų dirbti tesi randa 
labai mažai, nors šiaip jau be
darbių Kaune daug. Vieni at
sikalbinėja prastas, girdi, dar
bas, kiti — mažai moka, o tre
ti — tegu mūsų priešai dirba. 
Toks atsikalbinėjimas yra, ži
noma, visai netikęs ir taip kul
bės tik pabranginamos. Dabar 
Kaune bulvių pūdas moka 10 
m., o daržuose 8 m. Sodiečiai 
bulbes pardavinėja dar silkių 
statinėmis po 40 m. už statinę.

Blt.

Paparčiai (Kaišedorių ko
mendantūra). Kame tik len
kų legijonieriai pasirodo, vi
sur palieka baisią atmintį. Jų 
gražių darbų eilė palietė žiau
nai ir Paparčius. Naktį iš 8 
į 9 rugsėjo apie 1 valandą, 
kaip matosi iš tardymo proto
kolo, prisiųsto Anglų ir Fran- 
cūzų karo misijoms, apie 20 
legijoninkų užpuolė Paparčių 
kleboniją. Pasibaidžius ir pra
kalbėjus lietuviškai, klebonas 
manė, kad tai mūsų kareiviai 
ir liepė tarnaitei Antaninai 
Petkevičaitei atidaryti duris. 
Pravėnis duris, legijoninkai 
tarnaitę užmušė ant vietos, 
kleboną surišo, užrišo ir bur
ną, ir pradėjo daryti kratą. 
Kitus tarnus ir tarnaites pri
raišiojo prie stulpų arba du
rių, tik vienam pasisekė pasi
slėpti. Užpuolimo vadu buvo 
visų liudininkų pažintas vie
nas vaikėzas. Užpuolikai jieš- 
kojo daugiausiai pinigų ir pa
ėmė: 3000 rusiškais, bonais, 
markėmis, smulkiais rusiš
kais, sidabriniais ir vokiškais, 
sidabrinėmis markėmis ir fe- 
nigais apie 50 svarų; kišeninį 
laikrodį, dvi skari (viena gry
no šilko), lašinius ir visą ki
tą mėsą, sviestą ir tt. didelį 
bėrą arklį, bažnytinį antspau
dą, rubricėlę, visokių kvitų, 
išduotų bažnyčią statant ir tt. 
Legijoninkai išsinėšino vėl už 
Nėrio, išsiveždami Petkevičai
tės lavoną ir paskandindami jį 
Neryje. Tik, matomai, jų ne-
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Linkuva. Rugsėjo mėnesyje 
š. m. dvarininkas Felicijonas 
Karpis pardavė Gliuostagalio 
kaime žydui Maušai Morkela- 
vičiui 60 dešimtinių visuge- 
riausios Linkuvos apylinkėje 
žemės su nauju mūriniu malū
nu ir puikiai išstatytais trobe
siais. Morkelavičius gavo pa
tvirtinamus doku^entus.iš lie
tuvių valdžios.

Ta žemė, malūnas ir gražus 
jaunas sodas tai — puikiausia 
vieta Linkuvos apylinkėje. 
Užtat pirklių buvo nevienas, iš 
kurių Karpis, lietuviško krau
jo lenkiškos dvasios dvarinin
kas, išsirinko žydą, nežiūrint 
į tai, jog lietuviai (J. Barzevi- 
čas) dar didesnę kainą siūlė, 
negu žydas.

Bet visgi lieka stebėtina: 
kokiu būdu galima pirkti že
mes iš dvarininkų? Juk apie 
tai laukiama išgirsti tik po St. 
Seimo?

Manoma, jog dabar žydai ne
pavėluos sugriebti didžiąsias 
žemes į savo rankas, nes dau
gelis stambiųjų dvarininkų 
grįžta į savo dvarus, kad tik 
greičiau išpardavus žemes 
prieš Steigiamąjį Seimą.

Celė.

Žemaičių Katedros bažnyčia 
Kaune atsirado apverktiname 
padėjime. Stogas kiauras, vie
tomis ant prezbiterijos skliau
tų ir ant dabintų lubų šoninė
se dalyse žymu dideli taškai. 
Altoriai apdulkėję, iš lauko 
pusės pasieniais prižėlę žolės, 
kurios kartais ateina paėsti 
žydi) ožkelės. Pradėti statyti 
namai katedros kamendo- 
riams ir tarnams vis dar nepa
baigti tebetūkso. Katedra neb- 
turi vargonininko. Šiokiomis 
dienomis tegalima laikyti skai
tytines mišias. Šventadieniais 
per sumą pagriežti dar ateina 
p. Naujalis, bet laike lietuvių 
vativos nėra kas vargonais 
pritaria žmonių giedojimams. 
Katedralis choras ir giedoji
mai baigia nykti. Trūksta tai- 
pojau ir tarnų prie katedros 
bažnyčios. Kai kartais susei- 

na 2-3 kunigai, turi laukti kol 
patsai zakristijonėlis atitar
naus iš eilios kiekvienam. Jei
gu jau katedra pati nebeišsi- 
gali iš savęs užsilaikyti, tai 
reikėtų nors vyskupijai pasi
gailėti savo bažnyčių motinos 
ir šelpti ją savo aukomis. Juk 
Kauno katedros bažnyčia pri
guli prie žymesniųjų Europos 
bažnyčii) pagal savo didumo, 
senumo ir vidaus gražumo.

(“Vienybė”)

LENKŲ FINANSAI.
Lenkijos markė laimingai ir 

greitai slenka žemyn be palio
vos. Naujausias Lenkijos mar
kės kursas yra 1.85c. Reiškia 
Lenkijos markė neverta jau 
nei dviejų centų. Reiškia 100 
lenkiškų markių gali gauti už 
$1.85.

Jei Lenkija ir toliau rūpin
sis grobimu svetimų žemių, 
skriaudimu kaimyniškų tautų, 
jei nesitvarkys viduje, tai 
greit ateis laikas, kad jos mar
kė liks be vertės, taip, kaip 
Rusijos bolševikų pinigai.

Prieš apie tris savaites Len
kijos markė dar kainavo arti 
pustrečio (2.45c) cento. Per 
tris savaites markės kaina 
sprogo perpus.

Gi šių metų pradžioj Lenki
jos markė kainavo pusdešim- 
to (9.50c.) cento'.

SUAREŠTAVO DUKTERĮ.
Bolševikų valdžia suareštv- 

dino velionies Leono Tolsto
jaus dukterį Aleksandrą. Ji 
kaltinama už buvimą sutarty
je su kaizerio giminėmis.

$100.00
$500.00
$1000.00

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00
99

99

99

99

99

99

PIRKIME LIETUVOS BONUS!

TITAI reikia sukelti
1 UvJ LIETUVOS PASKI

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuo- 
greičiausiai paskolint jai vieną milijoną dolerių 
ant dviejų metų ir dar prižada mokėt 5 ir pusę proc. j metus 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo KOMITETUS.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės su- 

• kėlime $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5| nuoš.”

$10.00
$50.00
$100.00

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes- 
Tada galėsi būti ramus žinodamas kad «avo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų Iždas

INDOMUS APRAŠYMAS.
Vargu rastum lietuvį, kurs 

nebūtų girdėjęs, jog tūlų mo
kslo vyrų nurodinėjama, kad 
gruodžio 17-20 dd. galės būti 
svieto pabaiga. Toks atsitiki
mas būtų baisus ir nedvvai, 
kad dabar žmonės be galo in- 
domauja tuo klausimu.

Apie svieto pabaigą mums 
kalba mokslas ir tikyba. Ar 
jūs žinote, ką mokslas ir tiky
ba mokina apie pasaulio pa
baigą? Ar jūs žinote, ką Kris
tus, mūsų Išganytojas yra pa
sakęs apie svieto pabaigą. Jei 
nežinote, tai jūs norite dabar, 

j tuoj žinoti. Kaip sykis apie 
;tai puikiai aprašyta knygoje 
Šiapus ir Anapus Grabo. To
je knygoje daug indomių tiky
bini!) ir moksliški) dalykų aiš
kiai ir suprantamai išguldyta 
ir aprašyta apie svieto pabai
gą. Pacituota iš Švento Rašto 
Kristaus žodžiai apie pasaulio 
pabaigą.

Tą knygą išsirašykite iš 
“Darbininko.” Kaina su per
siuntimu tik 55c.

T



DARBININKAS
Jos užsiims lavinimusi. Pagir
tinas veikimas ir pasidžiaugti- 
nas apsireiškimas.

Head Studentas.

neprieštarauja susirinkimo nu
tarimams.

Širdingai kviečia kuopos 
RažtininkAS

padidės skaičius narių ir kvie
čiame visas katalikes moteris 
prie mūsų brangios organiza
cijos kuopos.

Kp. Raštininkė.

1

Alna ii So. Boston ’o atarnin- 
&ais, ketvergais ir sukatomis. Lei- 
oiia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

8ą-cą Juozapo Darbininką

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
faursday, and Saturday by St. 
^oMph's Lithuanian B.-C. Asso- 
<uation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES- 
leariy..........................................$3.00
Boston and suburbs................ 4.00
fr oreign countries yearly ... .4.25

pa-

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”
4

STREIKŲ PAVOJINGU
MAS.

NASHUA, N. H.

dą tokios įstaigos. Dabar dar 
tūli eina pas svetimtaučius. 
Girdi ten gauną pigiau. Bet 
tai apsirikimas. Jei pigiau 
moka, tai prastesnį daiktą 
gauna, 
visiems.
gerumo mėsa mūsų kooperaci
joj parsiduoda ne brangiau.

Kooperacijos narys.

✓

nuomenė taip sumani ir savo 
rankomis padirba įvairius pa
rėdus, kad net “praizų” ko
misija negal atskirti, kam ver-j .. .
ta dovana. Iš žiūrėtojų pusės stojimo. Tik pažiūrėkim ką

Reikėtų tą įsidomėti 
Sakysime tokio pat

WORCESTER, MASS.
A. L. R. K. Mot. Są-gos 5 

kp. visados juda bruzda be su-
CAMBRIDGE, MASS.

Lapkr. 13 d. vakare buvo 
surengtas vakaras miesto sve
tainėj, per pastangas vakari
nės mokyklos komisijos. Va
karas buvo labai įvairus, susi
dedantis iš muzikos, dainų ir 
kalbėtojų. Kalbėjo miesto 
majoras Quin, sarž. V. Vaškas 
ir kitų tautų, išskyrus lenkus.

Nors čia miestelis mažas ir 
lietuvių judėjimas nėra taip 
garsus kaip kitur, bet vis-gi 
visos srovės veikia: Vieni 
Lietuvos naudai, o kiti savo. 
Katalikų srovės visos kuope- 

> lės veikia kiek išgali. Vyčių 
■ N. A. A. įvyko čia suvažiavi

mas. Išnešta labai puikių nu
tarimų, o daugiausia Lietuvos 
gelbėjimu. Nashuos Vyčių 20 

1 kp. tai viskas pilnai nusisekė 
— kuopa laimėjo narių net 7 
ir visos puikios veikėjos. Pa
sižadėjo dirbti organizacijos 
naudai iš širdies.

L. D. S. 65 kp. laikytame 
susirinkime ir-gi užsibriežta 
plati veikimo dirva. Nutarta 
rengti Spaudos Savaitę, jei tik 
bus galima gauti ^kalbėtojų. 
Taip-gi buvo skaityta laiškas 
nuo L. Komunistų viet. kp., 
kuri kviečia LDS. kp. į deba
tus šioje temoje: “Kas dau
giausia rūpinasi Lietuvos dar
bininkų laisve?” LDS. kuo
pa matydama ir gerai pažin-. 
dama jų veikimą davė sekan
tį atsakymą:

“Gerbiamieji:— Laišką nuo 
tamstų gavome, kuriame ta- 

Įmistos kviečiate L. D. S. 65 kp 
į debatus temoje: “Kas dau
giau rūpinasi Lietuvos darbi
ninkų laisve?” Gražią temą 
pasirinkot, nėra ką sakyt. Bū
tų mūsų LDS. 65 kp. narių di
dis nusižeminimas jei mes sto
tume į debatus su komunis
tais, kaipo su Lietuvos prie
šais.

1. Kuomet mes aukas dedam 
ir drabužius renkam dėl su
vargusių mūsų brolių Lietu
vos darbininkų, tai jūs tą dar
bą visokiais būdais trukdot.

2. Kodėl jūs nepripažįstat 
Lietuvos valdžios, kuri yra iš
rinkta visos Lietuvos žmonių, 
kurioje yra ir jūsų vienmin
čių, tik ne tokių išgamų kaip 
jūs.

3. Jūs geriaus malonetūt 
kad Lietuva būtų po Rusijos 
burliokais-bolševikais nei kaip 
pačių lietuvių^aldoma. Dė-Įgana gerai ir publikai begalo

Kuomet aplinkybės taip su
sideda kad darbininkai iš gau
namo už savo darbą atlygini
mo esti neužganėdinti ir tie
siog sakant negali iš jo pragy
venti, tuomet prasideda bruz- 
dėsis apie ėjimą streikuot 
galų gale sustreikuoja.

Streikas taip sakant 
prie tam tikrų gyvenimo 
linkybių neišvengtinas blogas, 
kurs gali šiek tiek, bent lig- 
iaikinai, darbininkų būvį pa
gerinti, bet gali ir pabloginti 

-— tas viskas priklauso nuo 
streiko laimėjimo arba pralai
mėjimo. Streikas yra tai bai
siausias ginklas darbininkų e- 
konominėje kovoje su kapita
lizmu, ir reikalui esant priva
lome juomi naudotis be jokios 
atodairos ar tas kam patinka 
ar ne.

Žinodami šitokį darbininkų 
pasiryžimą įvairūs pasaulio 
tvarkos ardytojai nekartą pa
naudoja darbininkus saviems 
tikslms juos be tikro reikalo 
išvesdami streikuot ir organi
zuot eiles streikų ne tam kad 
darbininkų būvį pagerinti, bet 
tam, kad savo politikos tiks
lus atsiekti.

Tokie streikai darbininkų 
luomui yra kenksmingi. Da
bar mes kaip tik ir pergy
vename tokių streikų gadynę. 
Dabar didžiuma streikų yra 
vedama iš tam tikrų politiškų 
išrokavimų bolševikuojančio 
elemento ir nieko bendro netu
ri su ekonominiu darbininkų 
gerbūvio pakėlimu.

Dėlto dabar ruošiantis išei
ti į streiką reikia gerai apsi
žiūrėti kokiais tikslais tasai 
streikas yra keliamas, kad 
paskui po laikui nesigailėti 
veltui sugaišyto laiko ir kitų 
negeistinų pasekmių nesusi
laukti ant savo kailio.

Tarp organizuojančių strei
kus yra gerų vadų, kurie strei
kus organizuoja darbininkų 
būvio pagerinimui, bet netrū
ksta ir tokių, kurie tą viską 
daro vien tik iš savo" politiškų 
išskaitliavimų o darbininkus 
vien panaudoja kaipo įrankį 
atsiekimui savo nedorų tikslų, 
kaipo įrankį žarijoms žarstyt, 
kad savo nagus nenusvilti.

Darbininkai privalo nuo to
kių geradėjų sergėtis ir paro
dyt jiems kelią tenai iš kur at- 
sibaladojo.

Taip-pat ir su vietiniais agi
tatoriais reikia gerai apsižiū
rėti kodėl ir kaip jie agituoja, 
ir daugiaus remtis savo pro
tu negu agitatorių nurody
mais ir karščiavimosi.

Tiesa dabar pragyvenimas 
nuolatos brangsta, išnaudoji
mai didėja, bet reikia pripa
žint, kad vis-gi ne visi strei- kas-gi yra kaltas? — mes pa
kai yra keliami iš neatbūtino j tys, dėlto kad gerai neapsi- 
reikalingumo, didelė dalis iš svarstę paklausėme kokio te- 
jų yra politiškos intrigos vai- nai karštagalvio agitatoriaus 
siumi ir darbininkams neatneš arba provokatoriaus Ir metė- 
nieko gero, vien tik nuosto- me darbą, kuomet nebuvo tam 
tins.

Streikas yra darbininkų ka- vą laimėt.
rė, ir kaip mes pasmerkiame Ateityje apsižiūrėkime o nie- 
karę, kurią valdovai sukelia kas mūsų neprigandinęs ir ne
be pavaldinių pritarimo, taip išnaudos panaudodamas savo 

tikslams su kuriais mes nieko 
bendro neturime ir turėt neno
rime. ' .

rodos, kad visiems verta do
vanų. Dovanos buvo trys. Jas 
gavo P. Simonavičienė, kuri 
daugiausia atkreipė žiūrėtojų 
atidą, nes buvo pasirengus 
Lietuvos vėliava; Juzefą Ja- 
kaičiutė, kuri atrodė suvar
gus nuo karės moteris, vaik
ščiojo su knyga prie kiekvie
no ir užrašinėjo Lietuvos bo
nus; J. Tamonis, kuris buvo 
Lietuvos žvėjis su tinkliniais 
rūbais.

Dar apart to Amsterdamo 
jaunimas rengia šį mėnesį 
daug pasilinksminimų. Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 
savo 5 metų gyvavimo sukak
tuvių paminėjimui rengia 15 
d. lapkr. vakarienę su progra
mų, o 16 lapkr. teatrą.

Paskutinę lapkričio savaitę 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
rengia fėrus arba bazarą R. 
Kryžiaus naudai.

% Klara.

ir,

yra 
ap-

I I

SCRANTON, PA.
Lapkričio 10 d. F. Kunigau- 

sko salėj įvyko lošimas. Lošė 
Dailės Mylėtojų Choras po va
dovyste gerb. A. Sodeikos ope
rą “Girių Karalius” ir vadin
ta “Daina be galo.” Pastara- 
sai labai pavyko, ypač J. Ra
kauskas žydo rolėje begalo 
prijuokino publiką. Sulošus 
“Dainą be galo” dirigentas 
apgailestaudamas pranešė pu
blikai, jog “Girių Karaliaus” 
artistams neatėjo užsakyti ko
stiumai. Prižadėta kitą kartą 
atna'ujint lošimą gavus kostiu
mus, kad atislyginus. Paga- 
liaus nors ir be kostiumų vis
gi lošimas įvyko. Po lošimui 
sudainuota šios dainelės: 
“Ant kalno karklai siūbavo,” 
“Saulutė tekėjo,” “Vijo vil
kas voveraitę” ir “Lietuva 
tėvynė mūsų.” Dainos išėjo

v •
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kit aukas išgavimui Lietuvai { patiko. Ypatingai labai gerai 
laisvės,
kas tą darbą dirba, tai ir be
debatų sueisim į vienybę.

Pasirašo LDS. 65 kp. Komi
sija:

netrukdykit kitiems {išėjo “Vijo vilkas voveraitę.” 
Šiai dainelei muziką pritaikė 
pats gerb. A. Sodeika.

Publikos atsilankė gana 
skaitlingai. Buvo ir iš kitų 
miestų, kaipo tai: iš Pittstono, 
AVilkes-Barre, Kingstono ii 
Forest City.

_ Dailės Mylėtojas.

L. J. Nadzeika, 
K. J. Nadzeika.”

Vėliaus L. R. Kr. skyrius 
nutarė rengti prakalbas kad 
parinkus kiek aukų dėl L. R. 
K., kur yra ir dėl Nashua pa
skirta ir aš manau kad Na
shua surinks reikalaujamą su
mą, nes yra ir čia geros širdies 
žmonių.

SLRKA. 228 kp. ir-gi gy
vuoja gerai. Nutarė surengti 
milžinišką vakarą po Kalėdų.

Genelis.

AMSTERDAM, N. Y.
9 d. lapkričio čia jaunimas 

turėjo gerą progą pasilinks
minti. Šv. Cecilijos choro su
rengtuose maskaradiniuose’ šo
kiuose laabi gardžiai žmonės 
priisjuokė, o ypač senieji be
žiūrėdami į įvairius vėžiukus, 
lapuotus, spygliuotus, plunks
nuotus, žydus, karalius, anio- 
lus ir tt. Ištiesų žiūrėtojai ste
bėjosi, o ypač svečiai iš kitų 
miestų, kad Amsterdamo jau-
■ ■ ________________2—

ti. Nekartą toki vadai—strei
ko vedėjai darbininkams ne
reikalingos košės privirę pa
tys išdumia karvių keliais, o 
darbininkai ir čiaudėkite. O

reikalo arba nebuvo vilties ko-

be pavaldinių pritarimo, taij 
lygiai turime pasmerkti strei
ką kuriam darbininkai nepri
taria o tik streikuot išeina ne- 

<va darbininkų vadų sukursty- T. V.

■

WORCESTER, MASS.
Šiuom tarpu pas mus lietu

viai kruta, darbuojasi dėl tė
vynės labo: rengia visokius 
vakarus. Draugijos taip-gi 
nesnaudžia. Bet žiūrint į dr- 
jų tikybinius reikalus, reikia 
apgailestauti. Jau beveik vi
sos atmetė velykinę išpažintį. 
Liko vos viena: Vardo Jėzaus 
dr-ja, kuri pildo savo įstatus, 
o šiaip kitos panaikino velyki
nes korteles. Gaila, kad dr- 
jos iki to daeina.

Malšis.

PERTH AMBOY, N. J. .
Lapkr. 9 d. šv. Kazimiero 

dr-ja laikė mėn. susirinkimą. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas, nes beveik visi nariai at
silankė. Svarbiausiu klausi
mu šiame susirinkime buvo tai 
dr-jos balius, rengiamas 26 d. 
lapk. Buvo renkami darbi- 
ninninkai ir tt. Šis balius y- 
ra rengiamas naudai lietuviš
kos vėliavos.

Tarp kitko atsilankė svečias 
iš Linden, N. J. J. Liudvinai- 
tis. Dr-jos pirm. S. Valickas 
paaiškino nariams, kad sve
čias norįs ką pasakyt. J. L. 
kalbėjo apie įvairius lietu
viams dalykus.

Lietuvos Pilietis.

PHILADELPHIA, PA
Vietos jaunimas yra veik

lus. Daug yra pasidarbavęs 
visuomenei. Neužmiršta nei 
lavinimosi. Dabar susitvėrė 
Literatūriška Dr-ja., Prie jos

jinai nuveikus praeityj. Kaip 
žinom rugpj. mėn. buvo suren
gus didelę vakarienę Seimų 
delegatų priėmimui. Spalio m. 
turėjo balių, kuris nusisekė 
gerai. Atliko gryno pelno virš 
$30. Užsidarius vasaros iš
važiavimam, tapo atidaryti 
Apšvietos susirinkimėliai, ku
rie būna kas sekmadienis 3 v. 
L. Vyčių name. Kas mylėtų 
pasiklausyti, kviečiame atsi
lankyti. Praeitam susirinkime 
3 d. lapkr. turėta užkvietimai 
prisidėti prie Labdaringos 
Dr-jos Ligonių ir Biednų Šel
pimo. Užkviesta prisidėti prie 
katalikiškos spaudos platini
mo, ko sąjungietės tiktai ir 
laukė, nes visados katalikišką 
spaudą remia. Tam darbui iš
rinkta 10 darbininkių, kurios 
dirbs su pasišventimu. Taip
gi rengiamos prakalbos ir pa
skaitos, kurios bus 30 d. lapkr. 
Kalbės p-lė M. Jokubaitė iš 
New Haven, Ct. ir viet. kleb. 
kun. J. J. Jakaitis. Tai-gi bus 
labai indomios prakalbos ir 
paskaitos, ypatingai mote
rims, kurios turi būtinai lan
kytis ant tokių vakarų.

Korespondentė.

BALTIMORE, MD.
Buvo šv. Alfonšo L. R. K. 

bažnyčioj misijos. Laikė tė
vas Alfonsas Maria. Lankėsi 
žmonių pamaldose daugybės. 
Išpažintį atliko apie 3000 ypa
tų. Tęsėsi 2 savaiti. Prasidė
jo nuo 19 spalio,, baigėsi 2 lap. 
su 40 vai. atlaidais. Buvo at
vykę į talką kun.: Zimblis ir 
Valantiejus, abu iš Phila., Pa. 
Labai didelį įspūdį darė tai 
milžiniškas Bažnytinis Vyčių 
Choras. Išties, kad užgieda, 
tai rods'bažnyčios sienos skils. 
Garbė už taip puiki) artistiš
ką išpildymą giedojimo prigu
li chorvedžiui p. J. Čižauskui. 
Jis veda, tvarko tą chorą. Vos 
suėjo metai laiko, kaip p. Či- 
žauskas į Baltimorę atvyko, o 
jau šios kolonijos žmonės ne 
be tie. Ypač jaunime yra pa
matinė atmaina.

P-as J. Čižauskas 4 d. lie
pos dalyvavo AVashingtone, D. 
C. Lietuvių parodoje ir davė 
koncertą, kurs stebino svetim
taučius.

P-ni M. Čižauskienė žavėto 
žavėja su savo maloniu ir iš
dirbtu balsu laike pamaldų.

Garsioji M. Čižauskienė lan
ko 2-ras metas konservatoriją 
Baltimorėj. Dieve jai padėk 
dasiekti užsibriežto tikslo. Ji 
pramogose linksmina ir džiu
gina Baltintoms lietuvius savo 
gražiu dainavimu.

Parapijonas.

WESTFIELD, MASS.
9 d. lapkričio po Mišparų į- 

vyko koncertas. Gerb. kleb. 
paaiškino vakaro programą 
Vargonininkas su savo būriu 
sudainavo “Tekėjo saulelė,” 
“Kada noriu verkiu” ir “Sau
lutė tekėjo.” Toliau buvo me
lodeklamaciją kuri publiką 
užganėdino. Vargonininkas su 
Jonu Labakanium uždainavo 
“O kad ėjau su pačia grybau
ti.” Publikai taip patiko, kad 
net buvo priversti atkartoti. 
Dar buvo dialogų, dainų ir ki
tokių įvairumų. Abelnai pro
grama gerai nusisekė.

Pinavijas.

CHICAGO, ILL.

(North Side)
LDS. 20 kuopos nariams 

pranešame, jog ekstra susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, 21 d. 
lapkr. 7:30 vai. vak. parapijos 
svetainėje, 1644 Wabansia A v. 
Visi minėtos kuopos nariai 
būtinai kviečiami ateiti į susi
rinkimą, nes turime labai svar
bių dalykų. Todėl esame pri
versti šaukti šitą susirinkimą 
Kiekvieno nario pareiga yra 
atsilankyti ant šito susirinki- 

lai

CHICAGO, ILL.

(North Side)
Čia lapkr. 12, parap. Šv. Mi- 

kolo įvyko L. Raudonojo Kr. 
prakalbos. Kalbėjo gerb. kun. 
J. Petraitis.

Žmonių iš stokos pagarsini
mo buvo susirinkę netoli 50. 1 

Kalbėtojas nuosekliai išaiš
kino ką tik atgimusios Lietu
vos vargus ir skurdą.

Nurodė kapi mes galime Pas mus vietiniai lenkai ant 
tuos skurstančius išgelbėt. įtiek susmuko, kad į visuome- 

Prašė, idant šiek tiek pa- {nės surengtas pramogas bijo 
ir pasirodyt. Nors lenkų buvo 
keli, bet niekas jų nereprezen
tavo. Taip-gi dainavo Bažny
tinis Choras kelias daineles 
tam vakarui tinkamas. Kada 
sar. Vaškas pasirodė ant pa
grindų, tai publika sustojo ir 
pasitiko jį su trukšmingu del
nų plojimu. Jisai kalbėjo ang
liškai ir jo kalba labai patiko 
amerikonams. Apsakė kelio
nę po Europą: ką matė ir ką 
patyrė. Paskiau kalbėjo ir 
lietuviškai. Ragino visus išsi
imti pilietiškas popieras ir 
lankyti vakarines mokyklas.

Žmonių buvo suviršum pen
ki šimtai.

gelbėt. Skatino taip-gi remti 
L. R. K., ypatingai vietinį sky
rių.

Žmonės kalbėtojo atbalsio 
išklausė, ne stapo surinkta 
$202.50.

Taip-gi įsirašė net 20 naujų 
narių. Mūsų kolonijoj yra gan 
apsčiai tokių, kurie savo aukų 
duosnumu savo nuskriaustą 
tėvynę gelbsti.

Jaunutis.

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Gelbėjimo Dr-ja.
Raudonojo Kryžiaus vieti

nis skyrius užkvietė visas dr- 
jas prisidėti prie šelpimo Lie
tuvos žmonių, bet draugijos 
nei viena neprisidėjo. Šv. Jur
gio dr-ja tą dalyką nenumetė 
į šalį ir atradus už naudingą 
šelpti Lietuvą pasiuntė atsto
vus į visas dr-jas kad susirink
tų komitetai ir aptartų kaip 
pasekmingiau būtų galima su
šelpti Lietuvos našlaičius.

Rugpj. 3 d. susirinko visų 
dr-jų be skirtumo pažvalgų 
komitetai ir buvo užkviesti 
gerb. klebonas kun. J. J. Ja
kaitis ir Dr. Puskunigis, ku
riuodu plačiai paaiškino R. 
Kryžiaus Įstatymus, kas pasi
rodė, kad Amerike mes lietu
viai negalim sutverti R. Kr. 
Tai-gi dr-jų komitetai nutarė ■ 
sutverti dr-ja, kuri neprigu-' 
lės nei prie jokio fondo, bet' 
surinktus pinigus leis stačiai į 
Lietuvą Lietuvos R. Kryžiui. 
Vardą dr-jai davė: Lietuvai 
Šelpti Dr-ja. Kožna dr-ja, ku
ri prisidės prie šios dr-jos tu
ri inešti $10.00 ir gali leisti du 
atstovus, o jei nori leisti dau
giaus atstovų, tai nuo kožno 
po $25.00. Draugija tapo jau 
suorganizuota ir apie 12 dr-jų 
jau prisidėjo. Tapo išimtas 
čarteris ir sutaisyta konstitu
cija, panaši kaip R. Kryžiaus. 
Jau pasiuntė į Lietuvą $800. 
Taip-gi yra surinkta daug 
drabužių, kuriuos jau ir gal 
pasiuntė.

Dr-ja Lietuvai šelpti rengia 
didelį koncertą 23 d. lapkričio 
Mechanics Hali. Visas pelnas 
•skiriamas Lietuvai. Ant kon
certo užkviesti 2 chorai: “Au
šrelės” ir Bažnytinis ir Lietu
vių Benas. Kalbėtojas bus ad. 
Bagočius.

Vargdienis.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos susirinki

mas bus 23 d. lapkričio tuoj, 
po pamaldų bažnytinėj svetai
nėj. Meldžiu narių atsilanky
ti, nes bus daug svarbių daly
kų svarstoma.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Reikale pardavinėjimo 

Liet. V. Bonų.
16 lapkr. vietinis klebonas 

kun. M. Durys sukvietė būrelį 
veikėjų dėl bendro pasikalbė
jimo apie platinimą ir parda
vinėjimą Lietuvos Valstybės 
Bonu. Visi susirinkusieji pri
tarė sumanymui klebono, pri
žadėdami kaip patys pirkt L. 
Valst. Bonų, taip lygiai platyt 
ir pardavinėt juos po visą ko
loniją. Čia pat likosi išrinkta 
valdyba kuri prižiūrės tą par
davinėjimą.

Į valdybą pateko šie as
mens: Pirm. kun. M. Durys, 
pirm, pagelb. Juoz. Pilius, ižd. 
St. Bulota, rašt. Ant. Gudaitis 
ir J. Raulinaitis, Iždo globėjai 
Ant. Jakaitis, Jurgis Matule
vičius ir Jonas Abromavičia.

Kadangi į valdybą pateko 
visi geri veikėjai ir darbštūs 
tėvynės reikaluose, tai gali
ma tikėtis, kad pardavinėji-'” 
mas L. V. Bonų eis kogeriau- 
siai o tėvynei atneš didelę nau
dą.

Kelmas.

Jonelis.

F. R.

ATHOL, MASS.
Jau du metu, kaip čia gy

vuoja kooperatyviška valgo
mųjų daiktų krautuvė. Gy
vuoja pusėtinai. Eitųsi geriau, 
jei vis lietuviai suprastų nau-

J. Širvintas.

WATERBURY, CT.
Visi LDS. 5 kp. nariai pra

šomi koskaitlingiausia susi
rinkti 23 d. lapkr., nes bus la
bai svarbus susirinkimas. Yra 
svarbūs laiškai iš centro, ku
rie paliečia kožną narį. Nepa
mirškit naujų atsivest, o kat
rie neužsimokėję, tai teikitės 
atsiteisti.

Fin. rašt. J. A. Klimas.

Iš Amerikos į Šveicariją.

LINDEN, N. J.
A. L. R. K. M. Są-gos 53 kp. 

susitvėrė 5 d. gr. 1918 m. ir iki 
šiam laikui gyvavo labai silp
nai skaitliumi narių ir finan
siškai. Bet dabar jau žengia 
pirmyn.

Štai mūsų kuopelės pirmas 
žingsnis: 25 d. spalio buvome 
surengę gražų pasilinksmini
mo vakarėlį-balių su skaniais 
gėrimais ir gardžiais užkan
džiais. Muzikantai buvo pa
kviesti iš Neivark, N. J., kurie 
puikiai svečius palinksmino. 
Svečių atsilankė gana skait
lingai, buvo vietinių ir iš apie
linkės kolonijų, kaiptai: Perth 
Amboy, N. J., Greet, Eliza- 
beth, N. J. ir tt. Tai-gi šis va
karėlis nusisekė labai puikiai, 
nes atliko gryno pelno į mūsų 
kuopelės iždą $38.80. Kad ir 
turėjome daug rūpesčio, dar
bo, bet viskas išėjo ant gero. 
Šio baliaus rengime daugiau
sia pasidarbavo sąjungietės: 
O. Butkevičienė ir Ag. Liudvi- 
naitienė. Tai-gi darbavosi ir 
visos sąjungietės kiek galėda
mos, kad tik svečius priimti 
kogeriausiai.

Dabar tikimės, jog

Šiais laikais išvažiuoti iš Suvienyti) Valstijų ne taip leng
va kaip manoma. Reikia apeiti kryžiaus keliais, aplankyti 
įvairūs valdininkai-valdininkėliai ir tiktai išlindus iš viso
kių keblumų sūkurio galima ruoštis kelionėn.

Kaip visiems keleiviams, taip ir man. Gavęs pasportą 
su tuo tikslu, kad išvažiuoju į užrubežį eiti augštesnius moks
lus, nuėjau pas prancūzi) konsulą, kad jisai užvizuotų. Pas
tarasis atsakė negalįs, nes esą įstatai draudžia vizuoti pas- 
portus tiems amerikiečiams, kurie nėra buvę bent dešimtį 
metų Suvienytų Valstijų piliečiais. Nuvykau pas italų kon
sulą, kuris sutiko. Reiškia man dabar prisieis dviguba ke
lionė — laikas, vargas ir lėšos. Bet nieko nepadarysi — 
džiaugiesi žmogus ir taip, kad jau gali kokiu nors būdu iš
trūkti Europon.

Užvizavęs pasportą italų konsulate, nuėjau pas šveicarų 
konsulą. Jisai man pasakė, kad jau kelintas mėnuo kaip 
Šveicarijos valdžia atėmė visiems savo konsulams teisę vizuo
ti pasportus. Kiekvienas, norįs įvažiuoti Šveicarijon, pri
valo gauti leidimą iš pačios valdžios. Patsai konsulas para
šė laišką į Šveicarijos valdžią, kad jinai atsiųstų savo vizą 
šveicarų konsulini į Turiną, Italijon.

Užbaigus vargą su pašporto reikalais, prisieina išgauti 
liūdiijmas apie paliuosavimą nuo taksų mokėjimo. Paskui 
laivokartės išpirkimas, daiktų išsiuntimas, ir tt. Laikas va
žiuoti — laivo išplaukimas atidėtas. Prisiėjo laukti.

Galutinai nuskirtoje dienoje atvykau į New Yorką. Ap
lankęs ir atsisveikinęs su savaisiais, sėdau į laivą, vadinamą 
“Cretic” White Star Line. Keleivių šimtai. Daugelis nu
liūdę, apsiverkę. Mano gi širdyje dedasi visai kas kita. Jei
gu aš verkčiau, tai tiktai iš džiaugsmo. Mane palydėjusie- 
ji man brangūs asmenys ir-gi nuliūdę. Nesistebiu, aš jau va
žiuoju į Europą, o jie dar turi vargti Amerikoje ir ilgėtis 
brangiosios tėvynės. Tiesa, aš ir dar nevažiuoju tuomsvk į 
Lietuvą, tiktai Šveicarijon, bet sulyginant netoli nuo tėviš
kės.

v*

Per Jūrę.
Penktą valandą vakare laivas suūžė ir pasijudino. Su 

Diev, Amerika! Gal ant visuomet. Vienas Dievas težino ko
kia ateitis mūsų tėvynės Lietuvos ir jos vargstančių sūnų...

Saulė leidosi. Jos auksiniai spinduliai, atsimušę į aug- 
štų Netf Yorko namų viršūnes, keitė jų išvaizdą Pastarie
ji išrodė tartum užkerėtos pasakų pylįs. Kartu su nykstančią 
dienos šviesa nyko ir Amerikos krantai. Aš dar ilgai stovė
jau lauke ir žiūrėjau į nykstančius ant krantų žiburius. Taip 
man paskendus svajonėse nei nepastebėjau, kaip prisiartino 
prie manęs vienas iš laivo užvaizdų ir mandagiai užklausė ar 
aš nesmi moksleivis. Pasirodė, kad laive buvo 33 studentai, 
keliaujanti į Europos universitus. Užveizda buvo gana malo
nus žmogus, suteikė mums gerus kambarius ir paskyrė atski
rus stalus valgomame kambaryje.

Vakarienės laike susipažinau su savo kelionės draugais. 
Tai buvo studentai važiuojantieji į Romą Fryburgą ir Ins- 
bruką Didesnė studentų pusė buvo lenkai. Ir koks keis
tas apsireiškimas — Gardino, Vilniaus, Švenčionių ir net 
Kauno “lenkai” su lenkiškais pasportais. Gudiškos ir lietu
viškos pavardės aiškiai pabrėžė “lenkų” kilmę. “Tarp dau
gelio, visokių randama,” sako priežodis. Taip ir šiame at- 
vėjuje. Radosi keletas prakilnių, plačiai mąstančių jauni-, 
kaičių, griežtai pasmerkiančių dabartinės lenkų valdžios po-iA,



DARBININKAS
litiškus žygius, ypatingai Lietuvoje ir Ukrainoje. Vieton 
tvarkyti vidujinius valstybės reikalus, tuština jau ir taip tu
ščią valstybės iždą ir grobia svetimas žemes, kurios būdamos 
svetimos atneš tiktai pragaištį Lenkijai. Bet radosi ir tokių, 
kurie vien apie uniją tekalba ir kaltina lietuvius, kad jie ne
nori atiduoti lenkams jiems priklausomų žemių, kad Lietu
voje gyvuoja vokiečių gaivalas ir dar kas juokingiau, kad 
lietuviai sukurstė žydus ir čia ištiko nelemti žydų pogromai, 
bet lenkai, anot jų, kitaip ir negalėjo pasielgti su tokiais as
menimis, žinoma, nebuvo man ko nei kalbėti, nei draugau- 
tis. Todėl visą savo laiką aš praleidau su studentais ameri
kiečiais.

Be studentų antroje klasėje buvo daugelis italų, rumunų, 
vengrų ir vokiečių-austrijiečių. Kurių tarpe nepasisuksi, vi
si kalba apie politiką — skundižasi, pyksta ir net griežia dan
timis ant visų neteisybių, kurių priežastimi yra ne kas kitas 
tiktai AVilsonas. Pastarasis puikiai užbrėžė savo principus, 
bet Konferencijoje jųjų neįkūnijo. Visų opiausis klausymas 
— tai tautų apsisprendimas. Pusė Tiroliaus atiduota Italijai 
ir pusė Transilvanijos Rumunijai. Vokiečiai gyventojai įnir
šę, kad jiems nebuvo leista balsuoti. Jie yra įsitikinę, kad 
vokiečiai būtų kitus perbalsavę ir tokiu būdu būtų likę prie 
mažutės Austrijos. Jų neapykanta žiauresnė negu lietuvių į 
lenkus ir jie visiškai savo jausmų neslepia. Italai, būdami 
dideliais patrijotais, tebsvajoja apie Fiume. Jiems nerūpi 
ką mano bei jaučia kitos tautos, gyvenančios Fiume. Jie no
ri miestą įgyti — tai ir užbaigta — Fiume jiems turi tekti. 
Kiek galima dabar spręsti, tai ir teks. Todėl mūsų dienose 
pilnai išsipildo priežodis “kas galingesnis, to ir teisybė.” 
Jeigu tauta įstengia savo priešą pergalėti, tai ir gyvuoja. 
Panašus apsireiškimas randamas dabar ir pas mus Lietuvoje. 
Jeigu lietuvių kariuomenė įstengs apginti tėvynę ir jos ru- 
bežius, tai Lietuva gyvuos, kitaip veltui mūši) viltis. Kai
mynai mus negelbės, nebent savo naudai, ko negalima visiš
kai tikėtis.

Dienos kelionėje slinko greitai be jokių žymesnių atsiti
kimų. Patsai laiką praleisdavau skaitydamas įvairias kny
gas, kuriij mano valizose netrūko, tai pasikalbėdamas su vi
sokiais žmonėmis, kad sužinojus ką jie mano apie dabartinių 
laikų atsitikimus. Praleidę keletą dienų jūrėse, nuobodžiai 
laukėme pasirodant kokio nors kranto.

Po šešių dieni] išvydome Azorų salas. Ištolo šalis išrodė 
labai puiki. Visur žalia, gražu tartum Lietuvoje. Laukai 
padalinti į mažus sklypelius; ežes užvaduoja žali erškėčių ar
ba kokių nors uogų krūmai. Ant kiekvieno kalniuko malū
nas. Įvažiavome į uostą — Ponta dėl Gada miestas. Namai 
visi balti raudonais stogais taip ir skęsta medžių žalumoje. 
Viduryj miesto puiki bažnyčia-katedra, kurios dvvnias bal
tas bokštas tuojaus patraukia į save keleivio akį. Prie gatvių 
gražūs dviejų trijų augšti] namai. Už miesto keletas fabri
kų ir didelis-didelis kalėjimas, kuriame talpinami visi di
džiausi Portugalijos prasikaltėliai. Kaip gera tiems tropiškų 
šalių žmonėms — visuomet šilta, gražu; javai ir vaisiai ren
kami porą kartų į metus. Tų gi vaisių įvairumas — fygos, Į 
granatos, vynuogės, visokios slyvos. Tie vaisiai čia pusiau |

PAAIŠKINIMAS.

Prieš tūlą laiką “Darb.” buvo 
žinutė iš Newark, N. J. skelbiant, 
buk Mikolas Baikauskas, ką ten 
nuskriaudęs ir pabėgęs. Dabar 
jis mums praneša, jog niekam 
ten neprasikaltęs. Dirbęs Newar- 
ke valgomų daiktų krautuėj po 
num. 71 Warwick St. pas Barbo
rą Vaškevičienę ir 107 Adam St. 
pas G. Kaminską, su kuriuom ge
ruoju pefsiskyręs. Dabar jo ad
resas toks: 341 Meat St. Wilskes- 
Bare, Pa. o dirba tame mieste 
po num. 48 So. Market St.

Matyt ano korespondento be 
reikalo užsipulta ant šio žmogaus.

CAMBRIDGE, MASS.
» ______________________ ,

NEPAPRASTAS VAKARAS.

Verpėja po Kryžium.
Drama iš lietuvių gyvenimo 

15-me šimtmetyje, ir “Gudrus 
Kvailys.” komedija

. Loš L. V. 17 kp. ir A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 13 kp. 20 dieną 
Lapkričio-November, 1919 Lietu
vių Bažnytinėje svetainėje, Wind- 
sor St., Cambridse, Mass. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Įžanga suaugusiems 25c., 
kau s 10 centų;

Širdingai kviečiame
Rengėjai.

P. S. Vaikai be tėvų nebus 
džiauti.

vai-

įlei-

LINKSMUS

ŠOKIAI!
Rengia

Lietuvos Vyčių 18 Kuopa 
SUBATOS VAKARE, 

LAPKR.-NOV. 22 DIENA 
CYPRUS HALL-SALĖJ,

40 Prospect St., 
Cambridge, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
I
i

Garbinga Lietuvių 
Jaunuomen ė:— 

; garbę už
kviesti visą apylinkės jaunimą 
ant šių taip linksmų ir smagių 
šokių. Rengėjai deda didžiau
sias pastangas kad šie šokiai 
visus užganėdintų. Užkviesti

o---------------- , .------- o—? ----------------------.------- ------------------------------- x--------------- .
veltui parduodami, Amerikoje gi brangiai reikia mokėti. Sa- įunme sau uz 
lų gyventojai portugalai, savo būdu labai panašūs į sicilie
čius. Tropiška saulė įdegina odą ir įkaitina dirksnius. Taip 
gėrėdamiesi šalies gražumu, palikome miestą ir vėl pasilei
dome jūrėmis į Europą.

Europos Vandenyse.
Praslinko pora dienų. Laivo kapitonas pranešė, kad mes j pagarsėję visoje Naujoje Ang-

jau Europos vandenyse. Netrukus už dienos, antros išvysi
me ir Europos krantus.

Dar buvo gana anksti, kuomet aš išgirdau nepaprastą 
keleivių judėjimą. Tuoj supratau, kad jau pasiekėme Euro
pos krantą. Greitai apsirengiau ir išėjau laukan. Laivas pa- 
mažėli slinko Gibraltaro paviršium. Po dešinei prieblandose 
paskendę riogsojo Afrikos-Maroko augšti nuskurę krantai, po 
kairei dar augštesni balti Sierra Ispanijos kalnai. Į valandą 
laiko įvažiavome į uostą. Koks stebėtinas skirtumas. Vienoj 
pusėj gražiame slėnyj puikus Ispanijos miestas, visiškai pa
našus į Ponta dėl Gada savo baltais namais ir žalių paimu so
dais; kitoji baisi uola — apginkluota anglų tvirtovė Gibral
taras. Žmogus pamatęs gali tiktai suprasti kodėl Gibralta
ras vadinamas svarbiausia pasaulio tvirtove. Anglai laiko 
užgrobę visų šalių vartus. Anglams jūrėse viešpataujant, tie 
pasaulio uostai reikalingi. Bet jų panašus elgimasis pagimdo 
vien pasaulinę anglų neapykantą. Neveltui Ispanijos kara
lius, siųsdamas senatui pasveikinimą per kiekvienus Naujus 
Metus primena, kad “Gibraltaras dar vis anglų rankose.” 
Tokis dalyki) stovis amžinai negali tęstis. Kaip tautos prieš 
karę neapkentė ir bijojo vokiečių, taip dabar jos pradeda nu
gąstauti anglų. Gal nei šimtmetis nepraeis, kaip įvairios 
galingesnės šalįs susitarę nulaužš Anglijai ragus.

Gyventojai abiejuose miestuose ispanai. Pastarieji daug 
skiriasi nuo portugalų — lėtesni, malonesni. Parduodami 
įvairius vaisius ar šiaip jau prekes, mandagiai apsieina su 
keleiviais svetimtaučiais. Nors panašios ypatybės tiktai maž

možis, vienok jos nurodo tautos būdą ir dvasią
(T. B.)

lijoje muzikantai. Griežš vi
sokius šokius. Šokiai tęsis iki 
vėlyvos nakties. Todėl esame 
tikri, kad visi bus pilnai už
ganėdinti.

Įžanga: vyrams 50c., mer
ginoms 30c. ir karės taksai.

Širdingai užkviečia
R e n g ė j ai.

PIRKITE LIETUVOS VALSTYBĖS PASKOLOS BONŲ!

ja užkandžiu, džiovinė-

LUNCH Džiovintuose, tuose

tarnauk jais prie kiekvieno valgio. \ ardas Royal Lun-
ch ant kiekvieno džiovinto. Parsiduoda svarais pui

Nauja Anglija, gimdyto

1
1l

i —- •
( NATIONAL 

BISCUIT
V COMPANY

_________ A • •■L

liy, atranda Ir priduoda links
mybe ir užganėdinimą ROT^AI

plonuose, grietine spalvuotuose, menkai apsaldintais kra
štais. kurie tinka su pienu, vaisiais arba ir vieni.

kiose apklijuotose vaisbaženkliais skrinutėse.
NAT1ONAL B15CU1T COMPANY

VALDYBA.
PA1ALPINE8 DRAUGU08 

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
SO. BOSTON, MA88.

PIRM. — Motiejus 2ioba,
539 E. Seventh St.,

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

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

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

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

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

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — S'tep. Navickas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 2-rą vai. po pietį].

LIETUV08 DUKTERŲ DR-JOS 1 PROT. RAŠT. — M. M&rkuniutA 
PO GLOBA MOTINOS tVENC.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ADRESAI

PIRM. — T. Ažmenskienė,
21 Story St.,

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

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

12 Lark Str.

M. Petkauskienė, 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.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.

• Išdirba geriausius vargonus 
ir taip-gi pataiso senus.

Antanas Radzevičius, 
177 New York Avė., 

Ne vark, N. J.
I

I

NTRĖ3A. ARBA ŠEIMININ
KĖ IEŠKO DARBO.

Kalbu lietuviškai ir angliš
kai. Su informaciomis kreip
kitės:

Barbora Krystopaitis, 
3212 Gaul St., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau sesers Kastancijos 
Sdobienės (po tėvais Keršiu- 
tė) ir Marės, Rozalijos ir Mi
kai inos Sdobiučių Babriškių 
kaimo Varėnos. Trakų pav. 
Vilniaus. Lietuva.

Ona Orlauskienė,
(po tėvais Keršiutė)
431 AVestem Avė.. 
Cambridge, Mass.

A • s

Geriausia Sekasi
Liet. Amer. Pramonės. Bendrovei

Dėlto kad Teisingai, Suma
niai ir Gabiai yra Vedama.

i

i

METINIS BALIUS.
Rengia Draugystė Šv. Jono Kri

kštytojo, Cambridge, Mass. sere- 
dos vakare, 26 lapkričio-Nov., 1919 
CYPRUS HALL, 40 Prospect St., 
Cambridge, Mass.

Prasidės nuo 7 vai. vakare ir 
trauksis iki ryto prieš Thanksgi- 

,ving Day, Padėkavonės Dieną. 
Gerbiamoji Visuomenė: —

Kviečiame atsilankyti į minė
tą balių ir smagiai pasilinksminti, 
nes tas balius bus vienas iš geriau
sių, dar tokio niekada nebuvo. 
Tame baliuje bus galima gauti 
visokių gėrimų: toniko, alaus ir 
saidės. Alus nebuvo galima gau
ti baliams, dabar turėsime progą 
paragauti geriausio alaus. Val
gių ir-gi bus visokių, kokių tik 
yra S. -Valstijose. Muzikantai 
bus vieni iš geriausių. Gal dar 
ne visiems žinoma, kad ant ryt 
bus šventė ir nei vienam nereikės 
eiti darban, visi galėsite pasilsėti.

Tai-gi, nepraleiskite progos! 
Atsiląnkykite visi koskaitlingiau- 
sia, mes užtikrinam kad būsite 
visi patenkinti.

Kviečia Komitetas.

SKAITYK ŠIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI.
1) Šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į ke

lis mėnesius laiko.
2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose šakose 

ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo:
a) Konstrukcijos (statymo),
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie

tuvą ir iš),
c) Industrijos (išdirbystės), taip-gi
d) biurą siuntimo pinigu, laivakorčių agentūras etc.

3) Šios Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų tūk
stančių dolerių.

4) Šios Bendrovės Šerai geria iftią turi vertę, nes pinigai sau
giausiai yra įvestinti į turtą, kurio vertė yra pakilus jau ant 50 
nuoš., reiškia, apvertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, gaunama 
tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir Šerai- jau yra vertesni.

5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į pusę metų po 
susiorganizavimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno iš apy
vartos, net (8 nuoš.) aštuntą procentą dividendo.

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia 
patarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir maisto sa- 
viemsiems į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su primokė- 
jimu persiuntimo lėšų.

7) Šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes jo 
prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksporto skyriaus vedėjui, kuris 
čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra reikalingas, 
nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir drabužiais, dė- 
kuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. Štai jo laiško turinys:

“Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Bugp. 13 d., 1919 
kad Lietuva susilauks iš Amerikos Lietuvių lapkričio mėn. lai
vo su valgiais ir drabužiais, prašau širdingai padekuoti Ameri- 
kbs Lietuviams už jų užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui.

Didžiai Tamstą gerbiąs
(Pasirašo) A. SMETONA, _ z 

Li et u vos Valstybės Prez.

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.

Mėsininkystėj ir kitų valgo
mų produktų pirkime ir par
davime esu gerai prasilavinęs 

i per per kelioliką metų. Taip
gi buvau vedėju kooperatyviš
kos bendrovės valgomų daik
tų. Esu pilnas blaivininkas. 
Alga savaitėj $30. Kam rei
kalingas toks, atsišaukite šiuo 
adresu:

B., care of “Darbininkas,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
PARSIDUODA — CAMBRIDGE 
šeimynų, mūrinis namas. 10 metų

J.

12
kaip statytas S19.O00.

South Bostone mūrinis namas su
3 durių, 6 šeimynas, 3 storai. $9,000. . 
Raudos $1500. Į metus:

.T. B. Mikalauskas.
‘•Darbininko" Administracijoj.

i

5 KAMBARIAI ANT REA’DOS
15 Boston PI. S<>. Boston, Mass. (ne- 

toli jūrių). Puikus kambariai, ištai
syti. kaip ir nauji dar niekas negyveno, 
šviesus, ant 3 lubų. Renda visai ne
brangi. Raktus apžiūrėjimui galima 
gauti pas S. Kabalinską 11 Boston PI. 
(ant antrų lubų) So’. Boston, Mass.

Reikalingas tuojaus geras bu- 
eeris, mokantis bučerystės darinį 
ir kalbantis gerai lietuviškai ir an
gliškai. Atsišaukite tuojaus, pra
nešdami savo patyrimą ir išlygas. 
Klausdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

The Lithuanian Corporation,
34 Park St.,

Hartford, Conn.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

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

81 Mercer St, So. Boston, Masu 
PROT. RAST. — Antanas Motiejpnas 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Jnosaa Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckaa 
140 6-th St, So. Boeton Mass. 

kARAALKA — Justina* Tuleikis, 
180 Bowen 8t. So. Boeton. Mass 

D. L. K. Keistučio Draugija Boeton.
Mase, laiko mėnesinius susirinkimui 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No 
198 Haircvtt St, Boston, Man.

Nors šios Bendrovės Šerai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 
ir buvo manoma nuo 1 d. , lapkričio, 1919 m., tokia kaina pardavinė
ti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norinčių prigulėti, 
tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susi
rinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavinėti sena kaina. To
kiu būdu duoti progą visiems norintiems tapti šėrininkais už pigią 
'kainą. Vienok patariama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia 
šimtais kas dieną ir neilgai trukus netiktai kad reikės brangiau mo
kėti už šėrus, bet gali priseiti, kad ir už jokius pinigus Šerų nega
lėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti.

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po f 10.00 Še
rą. Žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, daran
ti didžiausį ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk pasakyti apie tai 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus, įsitėmyk gerai jos adresą:

LITHUANIAN AMERICAN TRADIN6 CO.,
Baltimore, Md.112 N. Greene St,

- * į,:'.'' t"
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Paieškau brolių Jono ir Ka
zimiero Blažių, paeina iš Kau
no rėd., Baisiogalos par., vien
kiemio Pašlapelių. Turiu labai 
svarbų reikalą. Malonėkite 
kogreičiausia atsišaukti patys 
arba kas žinot apie juos mel
džiu pranešti. Pirmiaus gyve
no Pa. valstijoj, dabar neži
nau kur.

Antanas Blažys,
428 E. 8-th st., S. Boston, Mass

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 Ohemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

DYKAI!
Prlsiąsldte savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kią štnktj Ir mony. Galėsite Išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGUOS”
Bos 772, Waterbury, Conn.
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KONCERTAS
Rengia Šv. Cicilijos Bažnytinis Choras

Hartford, Conu

Šv. Cecilijos Choras.
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DR. M. V. CASPER 
(Dr. 31. V. Kasparavičius) 

425 Broadtcay, So. Boston, Mass.
Tel. &o. Boston, 27 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:3O—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

Tai So. Boaton 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima snsibalbeti ir littavittbai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

332 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Telefons So. Boston 441.

: 256 W. 3-rd St.

SERGANTI ŽMONES!

DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISU DYKAI!
MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 

RAŠYKITE TUOJAUS IR MES

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
»-ii rvti TELEFONAS nnnn 
i-3ROFi«Tu Market «“UO
6-8 VAKAftC

mo, 
sciatieą, 
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 reikalą, var
toju elektrikos įtaisus įleisti i kraują įvairių kraujovandenių ir bakte
rijų. 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 kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. 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 pinigų. Jei ser
gate, nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
minas dykai.

SPAUDOS SAVAITĖS PA
SEKMĖS.

2 d. statė scenoj 
Vaidino L. Vyčių 
Visi savo roles iš-

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.

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ?

Mes ja n išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

I Lietuvių Prekybos B-ve
120 TREMONT STREET 

ROOM 615 A 
BOSTON. :: MASS.

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

VŲ arba kitokią 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 
ligi? — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną syki. 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. Ligos 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, 

skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

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

Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 21*. M.

JUS GALITE SULAIKYTIPLAUKU SLINKIMĄ.
Dermsfufirs sulaiką pT±nku slinki

mą. prašalina pleiskana® niežėjimą
odos galvos aujrina p.aukas priduoda
ms Jėms reikslinra malsta.

Dermafusra padarys kad Jusu
kai bus tankus ivcinus ir skaistu*.

Oda Justi galvoje Imi tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ir plaukai
nesiimta daužtus*

Reikalaujant prisiusime
ta suris dykai išbandymui

■■■■I ■ HM

VIETINĖS ŽINIOS.
BUVO VIRŠ 600 ŽMONIŲ.
Pereitą utaminką šv. Petro 

pobažnytinėj salėj buvo pre- 
lekcija apie tariamą svieto pa- 
liaigą. Aiškino apie tai Pr. 
Gudas. Pasirodė, jog žmonės 
tuo dalyku labai indomauja, 
nes prisirinko pilna salė žmo
nių. Visos sėdynės buvo už
imtos. Daug buvo stačių. Bu
vo išaiškinta apie saulinę sis
temą, apie gravitaciją, apie 
planetų kelius ir prie to išaiš
kinta kodėl ldlo spėjimas apie 
svieto paabigą.

Prelekciją surengė L. D. S. 
1 kp. Iš pradžios kuopos kur
sų komisijos narys Z. Klapa- 
tauskas paaiškino apie kursus, 
kurie tęsis visą žiemą.

ATEIKIT VĖL.
Ketverge lapkr. 20 d. pobaž

nytinėj salėj bus tąsa moksliš
kos prelekcijos. Bus aiškina
ma visiems suprantamai iš as
tronomijos. Bus atsakinėjama 
i klausimus. Dar bus aiškinta 
apie pasaulio pabaigą. Ateiki
te visi.

Tautos Fondo susirinkimas 
bus 21 d. lapkričio pobažnyti
nėj svetainėj ant 5 gatvės, So. 
Boston. Meldžiu visų narių 
sueiti, nes bus išduodami pa
liudijimai aukavusiems. Beto 
bus daug svarbių reikalų svar
stymui.

Tautos Fondo Sekr.
J. Šeduikis.

PAPRAŠĖ ALGŲ PAKĖLI
MO.

Bostono 500 Statė House 
klerkų padavė gub. Coolidgįe 
raštų, kur prašoma algų pakė
limo. Gub. prašymą pasiuntė 
legislatūrai. Prašoma, kad 
gaunantiems mažiau, kaip $1 .- 
200 būtų pakelta ant 40 nuoš., 
o gaunantiems tarp $1.200 ir 
$2.500 būtų padidinta ant 25 
nuoš.

Lietuvių Prekybos Bendro
vė, siunčia pinigus tiesiog į 
Lietuvą. Pasinaudokite pro
ga. Už $1.00 pasiunčia 20 auk
sinų.

Lapkričio
‘Katriutę.”

17 kp. nariai, 
pildė gerai.

Lapkr. 9 d. statė 5 aktų dra
mą “Gyvenimo Verpete.” vaidi
no L. D. S. 1 kp. artistai. Vei
kt'1 as yra indomus ir labai gabiai 
atliko. »

Publikos buvo neperdaugiau- 
sia per abudu vakaru, nes buvo 
privargę per visą savaitę žiūrė
dami į krutančius paveikslus.

Spaudos gerokai išplatinta. Ži
ru ina galėjo būt geriau. Pelno, 
kaip girdėt liko virš $70.00.

Padėka rengėjams. Tame pa
sidarbavo ypač Z. Klapatauskas, 
J. Glineckas ir kiti.

Jonukas.

BAŽNYTINIS KON
CERTAS.

Šv. Petro bažnyčioje bažny
tinis choras po vadovyste p. 
M. Karbausko praeitoje nedė
lioję davė puikų koncertą su
sidedantį iš įvairių bažnytinės 
muzikos dalykų. Buvo solai, 
duetai, kvartetai ir choro gie
dojimai su pritarimu vargonų 
ir smuiko.

Visųgeriausia tai pavyko 
p lės Motiejūnaitės pritariant 
smuikui ir vargonams C. Sos- 
nausko “Skubėk prie Kry
žiaus” ir p-lės Narinkevičiu- 
tės taip-pat su pritarimu smui
ko ir vargonų “Salve Regi
na.” Puikiai sugiedojo p-lė 
Šaltėniutė, Montello kvartetas 
ir kiti kaip tai Antanavičia, 
Varaitis, Morkūnas ir p. Kar
bauskas. Ponas Visminas grie
žė vargonais porą solo.

Taip kad koncertas buvo la- 
bri įspūdingas ir puikus.

Viduryj koncerto sakė pa
mokslą apie bažnytinės muzi
kos reikšmę ir vertę gerb. 
kun. J. J. Jakaitis Worees- 
terio klebonas — buvo tai gie- 
doriams kaip ir prelekciją baž- 

inės muzikos reikaluose —
gelį dalykų pa-

Iš Tauragės pranešama kad
30.000 vokiečių kareivių veda-

mokslininko papasakota jie 
pirmu kartu tegirdėjo.

Užbaigta koncertas palaimi
nimu su Švenčiausiu Sakra
mentu kurį suteikė gerb. kun. 
F. Virmauskis Lawrence, 
Mass. klebonas dalyvaujant, 
kun. Urbonavičiui ir kun. J. J. 
Jakaičiui.

Bostoniečiai dalyvavusieji 
tame koncerte ilgai jį minės o 
tie kurie neatsilankė gailėsis.

F. V.

mi pulk. Vau Lettow-Vorbeck 
perėjo Lietuvos rubežių ir 
traukia ant Šiaulių.

Palei Grobin Latviai smar
kiai sumušė vokiečius, kurie 
sudemoralizuoti bėga atgal.

Švedų Chamber of Commer- 
ce turėjo susirinkimų ir iš jų 
paskelbtų nutarimų aišku, kad 
jie pasiryžę užimti visą preky
bą Pabaltijos kraštuose. Jie 
įsteigė tris naujas laivų lini
jas ir gabens visokius tavoms 
ir maistą per Stockholmą ir 
kitas vietas. Jų prekyba su A- 
merika pakilo trigubai ir jie 
nemano užleisti niekam kitam 
Pabaltijos kraštų.

(LIETUVIS)
418 W. Market St. 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

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.
NAUJA KNYGA.

Visiems instrumentams ir 
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.

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

rintis Aukso Dengtu makštį. Darbas pada
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksi te laik
rodį, jus niekados negausite geresnio net ir 
už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
prieao mes dar duosime šį viršuj paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiuJijimas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džių. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo- 

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

EUROPEAN WATCH CO.,
1065 Milwaukee Avė., Chicago, UI. Dept. 201

i
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Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Noo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

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

AL. PŪŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. | 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, © 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė- ® 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- * 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, ® 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . g

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, © 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- © 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti Kraujas s 
išsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši- © 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. g 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp © 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- ® 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa- g 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patartu nuoširdžiai kreiptis prie Salų- ® 
taras z

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. |
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI. |

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS DANTISTAS !
♦♦

»

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Lanrence St
Pradžia 7 valandą vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

! TEISINGIAUSIA IR GE- 
! RIAUSIA LIETUVIŠKA 
! AP T I E K A.

ic

Pnsiuskite 10c. stsffipomis persi" n

I Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- | 
setts valstijoj. Gyduolių ga- Į 
lit gaut, kokios tik pašau- i 
lyj yra vartojamos. Galit ! 
reikalaut per laiškus, o aš 1 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 

226 Broadway, kamp. C St., j
SOUTH BOSTON, MASS.

; fTel. S. Boston 21014 ir 21013

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,1 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant-, 
rašų:

B. Valaitis, 
1913 Westminster St, 

Providence, R. L

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

Koncertas bus nepaprastas tuomi, nes išgirsite labai daug naujų dainų su
rinktų p. P. Kamantausko. Vietinis choras gerai prisirengęs su naujausiomis dai
nomis, kvartetais, solo, duetais ir tt. Be to dainuos iš kitų miestų žymiausi solis
tai. Šis choras laikys koncertus Harforde, New Britai ne ir kituose miestuose.

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

Koncertai bus: New Britain’e, Conn. 20 d. lapkričio

ĮŽANGA YPATAI: 75, 50 ir 35 C. Širdingai kviečia Šv. Cecilijos Choras.




