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Kaunas prie Lietuvių valdžios.
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KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES.
PIRKIME LIETUVOS BONUS!

čiu.

ir su šiuo laišku
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I___

Italijoj parlamentan išrink
ta konstitucijonalistų 212, so- 
cijalistų 155, katalikų 102.
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Suv. 
todėl 
natų-

120 Tremont St.

v as-
v uz-

PRITRUKS ANGLIŲ.
Tyrinėjimai parodė, jog Chi- 

cagoj netrukus bus stoka ang
lių.

PERĖJO BOLŠEVIKŲ 
PUSĖN.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog 20.000 gen. Judeničo ka
reivių perėjo bolševikų pusėn.

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 

Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00
99

99

99

ATMETĖ TAIKOS 
SUTARTĮ.

Suv. Valstijų senatas 
kričio 19 d. atmetė taikos su-

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ 
prisiunčia pirmų mokestį $..................

Lai gyvuoja Lietuva!

Mano vardas..................................

Gatvė.................................................

Miestas..............................................

NAUJA PRAMONĖS 
KONFERENCIJA.

Prez* AVilson šaukia naują 
pramodY5^ konferenciją.
i nei na 17 asmenų. Tarp jų v- 
ra keli ex-gubernatoriai, bu
vusieji nariai kabineto ir keli 
dabartiniai valdininkai. Inei-

• -

VOL. IV, No. 135 (615).

Jonas Žilius sugrįžo
POPIEŽIAUS PRIELAN

KUMAS LIETUVAI.
Lietuviij Ekzekutvvis Ko

mitetas AVasbingtone gavo iš 
Paryžiaus kablegramų, kur 
pranešama, kad:

Spalio 29 d. Šventasis Tėvas 
buvo priėmęs Lietuvos atstovų 
kun. Narjauskų. Šventasis Tė
vas parodė žingeidumų lietu
vių reikalais, jos pripažinimu, 
dabartiniu stoviu, santikiais 
su kaimynais ypač lenkais. 
Mūsų atstovas atsakydamas į 
tuos klausimus atkreipė domų 
į sunkumų užlaikyti kaimyniš
kus santikius su lenkais. Šven
tasis Tėvas išreiškė gerus lin
kėjimus Lietuvai. Lietuvos at
stovas inteikė kardinolui Gas- 
parri notų su dokumentais 
kaslink lenkų žiaurumų Seinų 
seminarijoj.

Specialė komisija iš Jono 
Vileišio, finansų ex-ministe- 
rio, Povilo Žadeiko, karės ex- 
-ministerio ir p-lės Babickai- 
tės atvyko Paryžiun su tikslu 
važiuoti Amerikon. Amerikos 
konsulas atsisakė vizuoti jų 
pasportus. Amerikos ambasa
da Paryžiuje sako, jog nega
lima vizuoti dėlto, kad Lietu
va dar nepripažinta. Tame 
reikale pasiųsta prašymas į 
Washingtonų. Jonas Žilius, 
minėtos komisijos narys iš
plaukė Amerikon laivu Savoie 
lapkričio 13 d.

PABALTIKO VALSTYBIŲ 
TAIKA SU BOLŠEVI

KAIS.
Dorpate derybos tarp Pa- 

baltiko valstybių ir Besijos 
bolševikų eina. Pirma dalyku 
sutarta apsimainyti Belais
viais. Apie taiką ir apie ka
rės pertraukimą koi kas kalbė
ta tik neformaliai.

Spėjama, kad nauja komi
sija su Karininkais atvyks iš 
Rusijos į Dorpatą sutarti apie 
karės pertraukimą. Bolševi
kų delegacijos pirmininkas 
Litvino? dar toiės matytis su 
Anglijos atstovais Kopenha
goj, ir prieš tai kalbos apie 
taiką turbūt nebus. Yra spė
jama, būk bolševikai sukon
centravę dideles jėgas palei 
Estonijos rubežiii privers pa
greitinti taiką. Bet alijantų 
laikraščių korespondentai sa
ko, jog Estonijos armija pui
kiai suorganizuota, gerai dis
ciplinuota, nei kiek nebloges
nė už armijas kovojusias Fran- 
cijoj. Estonijos armija paga- 
tava narsiausia ginti savo že
mės rubežius. Todėl bolševi
kai negalėtų pabauginti esto- 
nų.

Dorpato konferencijoj daly
vauja Lietuvos oficialūs atsto
vai.

RENGIASI KARĖN.
Neramių žinių ateina iš Ber- 

lino. Vokiečiai greit atsigrie
bia. Dabar, kuomet Berlinan 

I atvyko maršalas Hindenburg, 
lap- tai ten jam rengiama demon

stracijos viena po kitai. Vp-
tartį, padarytą taikos konfe- po ginkiu yra dar 700.-
rencijoj Versaliuose. Ilgą lai- *^0 kareivių. Be to Noske,^ap- 
ką toji sutartis buvo senate 
diskusuojama. Pagalios ji at
mesta.

Amerikos taikos delegacija 
su prez. AVilsonu priešakyje 
per pusmečio laiką darbavosi, 
kad sudaryti sutartį. Tą su
tartį po to turėjo alijantų par
lamentai ratifikuoti (patvir
tinti). Ją turėjo ratifikuoti ir 
Suv. Valstijų senatas. Alijan
tų parlamentai ratifikavo su
tartį, o Amerikos senatas ją 
atmetė. Senatas dabar išsi
skirstė ir besusirinks gruodžio 
1 d.

Amerika turbūt turės sky
rium nuo alijantų padaryti 
taiką su Vokietija.

NELAUKS AMERIKOS.
Kai Suv. Valstijų senatas at

metė taikos sutartį, tai Fran- 
eija, Anglija ir Italija nutarė 
paskelbti, kad sutartis ineis 
galėn nuo gruodžio 1 d. Jei 
tuo tarpu senato vadai imtų 
tartis perdiskusuoti ir priimti 
sutartį gruodžio pradžioj, tai 
alijantai gal dar lauktų.

I ORGANAS AMERIKOS

LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 3 CENTAI

PASIKĖSINO ANT GY
VASTIES.

Vokietijoj buvo pasikėsini- ' 
mas nužudyti Ledebour, radi- i 
kališkų socijalistų vadą. Pasi-1 
kesinimas padaryta, kuomet! 
jis ėjo iš Reichstago.

NESUSITAIKO.
Anglių kasyklų savininkų ir 

angliakasių atstovai dabar 
AVashingtone pradėjo derybas. 
Derybos prasidėjo ketverge. 
Savininkai sutiko pakelti mo
kestį po 15c. ant tonos pick- 
menams. o machine men’ams 
ant 20 nįuoš. z

Mainierių atstovai atmetė 
tų pasidlijimą.

.Jei greit abi pusi nesusitai
kys, tai valdžia griebsis 
trešnių priemonių pabaigti 
sikirtimų.

BANDĖ NUŽUDYTI
KOLČAKĄ.

Iš Maskvos pranešama, būk 
buvę pasikėsinimas nužudyti 
adm. Kolčaką. Į jį mesta ran
kinė granata, kuri užmušė 6 
kareivius ir sužeidė apie 12.

Pietinėj Rusijoj bolševikai
Įsiėmė Kurską.

DIDELĖ STOKA LYTAUS.
Australijoj užstojo toks sau- 

slaikis, kokio nėra buvę isto
rijoj. Niekas neatmena ir raš
tuose nebuvo užrašyta tokio 
sauslaikio, koks dabar ten tę
sias. Pasėti javai (dabar ten __
vasaros pradžia) išdžiūvo, gy- (na ir Herbert Hoover. Konfe- 
vuliai gaišta, net triuškiai tūk- i rencija turi susirinkti gruo- 
stančiais dvesių. jdžio 1 d.

saugos ministeris sumobiliza
vo daug specialių policistų, 
kurie yra gerai disciplinuoti. 
Jų esą apie 300.000. Vokie
čiai su alijantų įgaliotiniais 
Vokietijoj šiurkščiai elgiasi. 
Kaikurie vokiečiai tiesiog sa
ko, jog atsikeršijimo vaalnda Į 
jau netoli. Tuo tarpu alijantų ’ 
santikiai aršėja.

Vienok kiti korespondentai Į 
sako, jog nieko panašaus ne- Į 
gali būti. Vokietija jokiu bū
du negalinti atnaujinti karės.

STREIKININKAI NEGALI 
TAPTI PILIEČIAIS.

Springfield, UI. — 20 strei
kuojančių mainierių norėjo iš
siimti plietiškas popieras. Bet 
teisėjas T. M. Jett pasakė, jog 
šis streikas esųs prieš 
Valstijų įstatymų ir 
streikininkai negalį būt 
ralizuoti.

KIAUŠINIAI PO 10 C.
New Yorke švieži kiaušiniai 

parsiduoda po $1.20 už tuzinų. 
Cold storage kiaušiniai parsi
duoda po 65c.

GAVO CUKRAUS.
Čeko-Slovakija gavo iš Fran

cuos 100.000 tOnų cukraus po 
2100 frankų už tonų.

James M. Keyes
Advokatas

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ĮAUK KITĄ.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

PAĖMĖ DAUG NELAISVIŲ.

Bolševikų ofėnsyvas Siberi- 
joj davė tokias pasekmes, kad 
paimant Omsku ir kelis kitus 
miestus, paimta nelaisvėn 
1.000 ofiicerų ir 27.000 karei
vių. ____

Rezignavo Egipto ministe- 
riai.

Amerikos Darbo Federacija 
pareikalavo deportuoti Mar- 
tensų, Rusijos bolševikų val
džios ambasadorių į Suv. Val
stijas. Jis įtariamas vedime 
kurstančios propagandos A- 
merike.

LIETUVIAI LENKŲ 
OKUPACIJOJ.

Seinų pusėj.
Punskas. Į čia atkėlus len

kų demarkacijos linijų ir nuo 
ings. m. 7 d. užėmus lenkams 
Punską su didesne jo parapi
jos ir valsčiaus puse, ši gry
nai lietuviškų kampelį ištiko, 
anot čionykščių gyventojų, 
sunkios tamsios dienos: nepa
kenčiami lenkų gaivalai, anot 
žmonių, “apdriskę mozūrų ka
reiviai” visur valkiojasi, ne
duodami gyventojams ramu
mo labiausia su maistu ir pa- 
dvadomis; iš savo valdžios jie 
gaudami menkai maisto; pri
versti maitintis iš vietinių o- 
kupuotų gyventojų. čionyk
ščiai jų kareiviai, pasirodė, 
kad visi yra surankioti iš oku
puotų Lietuvos miestų mieste
lių daugiausia žmonių išmatos 
valkatos, kurie patys nežino 
už kų kariauja, dažnai patys 
sakosi, kad už ponų pinigus; 
nuolatos kartojasi maisto .plė
šimai, žiaurūs apsėjimai, rek
vizavimas javų, nepaliauja
mos “staikos” ir tt.; jau du 
kartu šaukė valščiaus sueigų, 
kad išrinkti viršaitį, bet į su
eigas neatėjo netik nė viens 
lietuvių vietinių, bet nė lenkai 
nėjo, kurių čia keli yra išsi
gimėliai: mat gėda pasirody
ti ir pasimatė jau kad lenkų 
jungas sunkesnis, negųjįętu- 
vių, ir pastarieji pradėjo da
bar geriau linkti prie lietuvių.

Vietinių gyventojų didžiau
sias nerimavimas ir neužsiga- 
nėdinimas lenkais ir laukimas 
valandos, kada bus paliuosuo- 
ti iš lenkų, 
kiekvieno 
klausimus,
ko jie čia laukia? kodėl mūs 
valdžia jų neveja iš čia?! Da
bar pastaruoju laiku čia pa
skelbė 18 ir 19 metų amžiaus 
vyrų mobilizacijų, kuri pagal 
jų įsakymų turės įvykti iki 
spalio m. 15 d. Įsakymas pa-

okupacijos; ant. 
žingsnio sutinki 
kada išeis lenkai?

TT TCI T reikia sukelti
1 U VFiJ LIETUVOS PASKOLĄ!

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo KOMITETUS.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliucijų 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 aplikacijų prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes- 
Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei.

Lietuvos Bonų Iždas

Boston, Mass.

t t T T t t
į liečia be skirtumo tautos visus 
t. I okupuotus gyventojus, 
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Iš lenkų vadi) nuolatos eina 
•paskalos, kad, tai tų dienų, 
tai tų naktį eisime užimti Kal
varijų, Lazdijus, tai nugink
luoti lietuvių kareivijų ir tt.

Be to punskiečiai labiausiai 
pasiilgę lietuviškų laikraščių, 
kurių sugavę kokį nors su di
džiausiu godumu tyrinėja, ar 
neužtiks žinutės apie atsitrau
kimų lenkų.

Okupuotas.

’ juos žiūri kaipo į laikinus oki 
pantus. Jaunimas jiems ai 
kiekvieno žingsnio “šposus 
krečia: tai .šautuvus suslėp 
tai kulkosvydį nuveš, tai ari 
liūs nuvarys į girę. Trenki 
patys sakosi, kad lietuvių ta 
pe jiems blogiau gyventi, neg 
fronte, kur eina mūšiai.

Paskelbus lenkams mūs 
; krašte mobilizaciją, visas jai 
nimas bėga į mūsų kariuom 
nę._

Ūkininkai iš užimtų krašt 
neša mūsų vyriausybei mokė 
čius, veža mūsų kareivijai re 
kalingų javų.

Vilniaus pusėj.
Gelvonys (Širvintų aps. 

Užėmus lenkų legįonerian 
Gelvonių miestelį rūgs. m. 1 
d. vietinis klebonas Buiris bi 
vo jų paimtas, apmuštas skai 
džiai ir išvarytas į Vilnių. J 
turtas plėšriųjų lenkų konfh 
kuotas, išvogtas. Net bažni 
čia nukentėjo: kuriuos-ne-ki 
riuos bažnytinius daiktus tai 

i pat legionieriai pasisavini 
Dabar lenkų “ščelecai,” kc 

Į sodžiuose užeidami, ieško kl< 
bono daiktų, o atradę ka 
jiems patinka, kad ir ne kl< 
bono (klebono turto kaimuos 
nebus) ima, sakydami, ka 
tai klebono Buirio turtą; 
Žmonės piktinasi, dejuoja i 
skundžiasi lenkų žiaurumais

I

Semeliškės. Lenkai arešti 
ve nežinia kur išvežė žinom 
lietuviams veikėjų ir moksli 
ninku vietos klebonų kun. Stt 
ponavičių. Areštavo taip pa 
ir jo vargoninkų ir vežė jį 
Krokuvų. Bet tas kelionėje i 
jų paspruko ir atvažiavo į Lii 
tuvų.

• v •

Gegužynas. Tas miesteli 
dar mūsų rankose, bet laba 
dažnai čia lankosi lenkų žvai 
gai, kurie labai visiems įk] 
rėjo, o ypač vietos lietuviam 
veikėjams. Pas vietos kleba 
nų kun. Bučį darė kelis kartu 
kratų. Pastaruoju metu nori 
jo jį suėmę išsivežti. Bet jai 
pavyko laimingai išsprukti.

Pasirodo, kad lietuviai la
bai geri agitatoriai. Patekę į 
lenkų nagus, jie nenustoja ko
voję už savo tėvynės laisvę. 
Kovai šiuo kartu jie vartoja a- 
gitaciją. Tas ginklas yra ga
lingas ir visų vartojamas: se
nų ir jaunų, vyrų ir moterų. 
Jie lenkų kareiviams kalte į- 
kala ramiu būdu galvon, kad 
jų valdžia tai ponų valdžia, 
kad jie eina į Lietuvų dvarų 
ginti, kad jie piešdami iš lie
tuvių laisvę eina rusų ir vokie
čių keliais, kad lietuviai su 
lenkais už savo laisvę kovos 
lig paskutinųjų. Ir tai daro į 
lenkų kareivijų daug įtakos. 
Jie tampa prielankiais lietu
viams, metę frontų bėga namo 
Lenkų Vyriausybė tai mato ir 
dėlto ilgai vienoj vietoj tų pa
čių kareivių nelaiko. Seinų a- 
pylenkėj juos maino jau trečiu 
kartu.

Lenkai užimtuose kraštuose 
kraštuose niekur naranda prie
lankumo. Lietuviai visur į

Dainavos dvaras. (Šerne 
par). Dvaras su artymu kai 
mu — sulenkėję. Jie nuoseniž 
laukė lenkų ateisiant. Jų st 
silaukus, kada pamatė ir ai 
jautė jų skelbiama rojų, pra 
dėjo ilgėtis lietuvių. Dvaru 
priguli Tiškevičiui. Mūsų vai 
džia jį buvo atidavusi valdyl 
vietos kumečiams. Su lenkai 
grįžo į dvarą ir Tiškevičiau 
“žonca.” Jis atėmė iš kūnu 
čių dvarą su visais jų įvelia! 
Tas atsitikimas atidarė pagi 
lios ištautėjusiems mūsų bn 
liams akis ir parodė, kur ga 
laukti sau gerovės: lenkuos « 
lietuviuos.

(Kauno “Laisvė”)

Rusijos sevietų kongresas 
vyks gruodžio mėnesyje.

Kolčakas su savo vai 
vyko ir apsistojo 
1.300 mylių į rytus nuo 
ko.

Adolf Groeber, Vo 
katalikų vadas, tapo suj 
žuotas ir staiga mirė.

Hindenburg apleido 
nų. Išlydint kaikurie 
jog jis bus sekančiu Voki 
jos prezidentu.

m



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONUOSE Iš Amerikos j Šveicariją

.1

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kan, ketvergaia ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Kat&li- 

S%-

pa-

kų tv. Juozapo Darbininkų

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Ta tirada y, and Saturday by St. 
Joeepb’s Lithuanian R..-O. Asso- 
•Utlcn of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly......................................... $3.00
Boston and suburbs.............. 4.00
Tcreign eountries yearly ....4.25

LAWRENCE, MASS.
Lowelliečiai loš “Genovaitę.” 

Padėkonės Dienoje lapkri
čio 27 d. bažnytinėje salėje 
7:30 vai. vak. lowelliečiai per
statys visiems gerai žinomų ir 
visų mėgiamų veikalų “Geno
vaitę.” Lowelliečiai tų veika
lų yra vaidinę su didžiausiu 
pasisekimu savo mieste di
džiajame teatre, todėl visiems 
Lawrence’o lietuviams bus in- 
domu ir smagu pamatyti šį 
vaidinimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

I
E

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”
t

“Draugas” užsiminė, kad
Yčas ir Naruševičius ar tik nė
ra sųryšyje su Rusijos kolčaki- 
ninkais. “Draugo” išvedžio
jimai yra panašūs į tiesų. Jei 
tas pasitvirtys, tai bus aišku, 
delko ikšiol Lietuva nepripa
žįstama. Ir jei tas pasitvirtins, 
tai Gabrys su Kapsuku bus 
balti cherubinai sulyginant su 
Yču ir Naruševičium.
4 - - - -r
' “Keleivis” ir kiti socijalis- 
tų laikraščiai skelbia iš Lietu
vos laiškus, kuriuose sakoma, 
kad už amerikiečių suaukau- 
tas aukas gaunu pašalpų tik 
kunigai ir ponai. Kasžin ar ir 
Šelpimo Fondo (sočijalistų glo
bojamo) pinigais šelpiami Lie
tuvos kunigai ir ponai.

Chicagos kaikurie pieno išve- 
žiotojai gauna savaitėj po $56 
ir komišinų, o kaikurie gauna 
po $80 savaitėje ir komišinų. 
Tokia alga jie dar nepatenkin
ti. Kasžin kokia alga tie pie
no išvežiotojai būtų patenkin
ti?

• v •

j

I

Kaikurie iš Bostono apielin- 
kių skaitytojai rašė mums, 
būk socijalistai ir laisvama
niai jiems darų prikaišiojimų 
dėl So. Bostono lietuvių baž
nyčioj buvusio koncerto. Mat 
yra dar tokių katalikų, kurie 
atboja tokių prikaišiojimų ir 
nežino, jog kunigai, vysku
pai, kardinolai ir popiežius 
pasako, kas leistina ir kas ne
leistina daryti bažnyčioj.

Kolčako valdžia griūva ir 
vargu ji atsigriebs. Lengva 
nuspėti, kas iš lietuvių jų ap
gailestauja.

Pernai kalėdinė dovana Lie
tuvai per Tautos Fondų buvo 
keturis sykius didesnė, negu 
buvo užbriežta surinkti. Kad 
šiemet nebūtų keturis sykius 
mažesnė, negu užsibriežta, tai 
reikia labai didelės agitacijos. 
Visi visų kolonijų Tautos Fon
do prieteliai privalo kuouo- 
liausia pasidarbuoti.

Nei vienas iš Amerikos lie
tuviu neprivalo būt įleistas 
Lietuvon, kurs nėra aukavęs 
jos neprigulmvbės išgavimui.

Rengėjai.

LEWISTON, ME.

Linksmas Vakaras.
Lapkr. 15 d. š. m. N. P. P. 

Švč. Moterų dr-ja parengė 
“Maskaradų Balių.” 
atsilankė daug, taip-gi apsirė
džiusių buvo nemažai, ;

po mitingų, lyderiai keikė ir 
pravardžiavo lietuvius, neku- 
riuos išvaikė iš lenkiškų pašal- 
pinių draugysčių, sakydami: 
‘ ‘ niechcemy litvinow ” (neno
rim lietuvių) šaukė paliokai ir 
su didžiu trukšmu išvaikė lie
tuvius iš svetainės.

Nedėlioję 26 d. spalio 1919 
atsibuvo didžiausia pagromo 
diena, ant kurios buvo priver
stas dalyvauti ir pats bažny
čios galva Jo Malonybė Alba
ny’jos Vyskupas Edmund F. 
Gibbons, D. D. Atvyko anksti 
iš ryto, net ant pirmųjų šv. 
mišių 7 vai. ir per trejas mi
šias tų dienų sakė pogromo 
rengėjams griausmingus pa
mokslus.

Išniekino jų nežmoniškumų

Po $1.00: E. Šeštokienė, J. 
Bernotaitė, S. tralinis, S. Nor
vilas, L. Norvilienė, L. Jakšas, 
M. Petraitis, F. Vaitkus, V. 
Olšinskis, P. Galinis, J. Visba- 
ras, K. Radzevičienė, E. Kon- 
drotas, P. Stulginskas, V. 
Lenkauskas, J. Minikas, B. Ja
kubauskas, A. Skimas, S. Vait
kevičienė, S. Petrauskaitė, K. 
Bugailienė, O. Butkus, A. But
kienė, P. Sarginienė, J. Žalis, 
D. Žalienė, O. Žalyče, J. Kuok
štas, A. Tumasonis, 0. Berno
tienė, M. Pangonienė, J. Kru
kelis, J. Bernotienė, K. Kristo- 
paitis, O. Kristopaitienė.

Viso surinkta $72.00.
Smulkių aukų $2.80. ,

L. R. K. Koresp.
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Žmonių PaSal SUJ dlentJ civilizacijos 
- pasaulyje. Išniekino jų atka- 

P^lė P neišmanymą tiesų Ry-
Vaiaulaitė'“buTO"17širėdžiusi Katalikų Bažnyčios tiky- 
Lietuvos tautos vėliava ir ran- bos'. ?“?kmo jų blogų pa- 
koje laikė Lietuvos ’
Lietuvos tautos vėliava ir ran- bos;. ^niekino jų blogų pa- 
koje laikė Lietuvos valdžios Pr?tJ, rinkimų parašų balsuoti 
vėliavų: raudonų su auksiniu P.nc? “J? ku”‘F’
žirgvaikiu viduryje. Labai ■ bakai pagal bažnyčios sv. 
puikiai atrodė. Ji pirma ir Katalikų Tikybos jo-
maršavo. Šiaip jau buvo į- b?dn negali būti priimtais 
vairių įvairiausių. 1-mų do- 
vanų gavo Dideliukas, kuris 
buvo apsirėdęs vienomis gėlė
mis. 2-rą dovaną gavo p-lė E. 
Baniulaitė, 3-čių gavo p-lė 
Vaičiulytė.

Visų ūpas buvo labai links
mas. Šoko ne tik jauni, bet ir 
tie, kurie niekad dar kaip gy
vena Amerikoje nebuvo šokę. 
Žodžiu sakant taip kad šoko ir 
žaidė lietuviškus žaislus visi. 
Balium visi buvo patenkinti.

Liet. R. K. Rėmėjų sk. jau į 
baigia savo paskirtų centro 
sumų surinkti.

Tautos Fondo 99 sk. rengia 
baliij 29 d. lapkr.

ALBANY, N. Y.
Baisus atsitikimas lenkų 

parapijoj.

arba svietiškųjų žmonių rinki- 
me-politikoj. Bažnyčia R. K. 
turi savo tiesas, kurių galva 
yra popiežius, o po jo vysku
pai ir kunigai. Vyskupai ren
ka, švenčia į kunigus ir siun
čia į parapijas, bet ne civiliš
ki žmonės.

Sarmata turi būti jums len
kai neapkęsti lietuvio kunigo, 
kuris taip ilgų laikų su jumis 
darbavosi, kuris statė šitų ba
žnyčių, mokyklų ir klebonijų, 

:tada jūsų maištininkai, čionai 
nebuvo, kada kun. Molekaitis 
turėjo sunkius laikus turėda
mas vos 30 šeimynų, suorga- 

Bronė nizav0 šitų parapijų. Kun.
’ į Moleikaitis moka jūsų kalbų ir 

i jūs jo kalbų suprantate ir dar 
turite kamendorių kun. AVai- 
ciechowskį. Dabar klaupkitės,

PHILADELPHIA, PA.
Daug kalbėta ir rašyta apie šv. 

Jurgio parap. “Rūtos” chorą. Tai 
dar turiu paminėti, kad mūsų 
choras surengė vakarienę 8 dieną 
lapkr. pas p. Stanislovą Bajoriu- 
ną jabai gražų vakarą. Tame va
kare buvo gerb. kleb. kun. Zini- 
blvs ir studentas Dr. Montvilas. 
Laike vakarienės “Rūtos” choro 
pirmininkas St. Zubaitis prašė, 
kad ramiai užsilaikytų. Po tam 
kalbėjo gerb. klebonas, pagyrė 
chorą ir visą jaunimą už krikščio
nišką katalikišką veikimą ir bro
lišką vienybę ir padėkavojo Ba- 
joriunui už kambarius, kad davė 
dėl jaunimo pasilinksminti. Po 
klebono kalbėjo vietinis vargonin
kas, choro “Rūtos” vedėjas, jis 
išreiškė padėką chorui. Po jo kal
bėjo Dr. Montvila, kuris trum
poje bet turiningoje kalboje susi
rinkusius užganėdino nurodyda
mas katalikiško jaunimo užduotis, 
jo pareigas o labiausia reikalingu
mą vienybės. Po to dar pažaista ir 
visi linksmi traukė namo;

Ten buvęs.

Kun. Bukaveckas, Ag. Zamaitie- 
nė, K. Jazelis, D. Stankus, P. 
Bieliauskas 4.00, K. Cibulskis 3.00,
K. Zoda 3.00, K. Barkauskas 3.00,
L. Diliuvienė 2.50.

Po $2.00: J. Mickus, V. Kuba- 
ickas, J. Knulis, P. Drisnus, P. 
Tamašiunas, P. Timinskis, K. 
Baržinis, J. Jonula, J. Jankus, 
A. Kaickas, J. Stuparas, P. Sa
butis, M. Avmatavičia, A. Žal- 
nieraitis.

Po $1.00: A. Andrijauskas, N. 
Pakucus, A. Kinka, K. Rauge- 
lis, F. Arbačauskas, J. Grinius, 

f M. Dauglaue. A. Stašaitis, S. Ja- 
ruckas, A. Macutienė, A. Taruc- 
ka, S. Zueius, A. Jankauskas, 
A. Bilomizųs, M. Drisnius, A. 
Piecaitienė, K. Drūtis, S. Vara-’ 
silka, P. Zoda, Zankus, P. Vai- i 
lonis, A. Siaustas, K. Doneka, Į 
V. Radzemca, J. Kairaitis, S. ■ 
Stasiūnas. K. Andriatis, J. Ku
likauskas, K. Narus, K. Lodąs, 
V. Cibulskis, A. Jakubauskas, J. 
Tamulis, J. Kuntautas, J. Bies- 
kis, A. Navkauskas, V. Bačkis. 
P. Jankus, V. Matonis, A. Kau- 
sila, K. Paluliunas, K. Joniškis,
M. Packeviče, A. Kubilius, J. Jo- 
nila, J. Juškis, A. Palauka, V. 
Jonila, S. Skridulis. T. Janga.

Po 50c.: A. Marelonis, P. Bai
kalas, J. Mikolaitis, J. Valaitis, 
M. Mockus, A. Jankauskas, F. 
Zekus 25c., D. Sverionas 25. D. 
Stupuris 25.

Bažnyčioj surinkta..........$1471
Už štampas..............................22.50
Visokios.................................. 81.16
Už veliąvukes........ ................ 16.40
Iš karbonkij............................ 2.14

Aukos pasiųstos tiesiog Lietu
von.

pa
kuo-
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Pogromas ant lietuvio kunigo duosiu jums savo yyskupiską

nepavyko.
Kun. Baltramiejus Molekai- 

tis yra tikras lietuvis, '------
lenkų šv. Kazimiero parapijų 
per 26 metus ir jau pergyveno 
3 vyskupus Albany’jos decezi- 
jos, yra tvirtas, gražus ir grei
tas klebonas.

Šiais metais atvykus nau
jam vyskupui E. F. Gibbons, 
D. D., ir besvajojant lenkams 
apie savo ojcziznų, 
lenkai rengti didį pogromų 
ant lietuvio kunigo, savo kle
bono. Jak to litvin može na
rni rzųdic? Prasidėjo mitin
gai, iš pradžios tik draugysčių, 
o ant galo visa parapija, rinki
mai delegatų, siuntimai kas 
antra diena delegatų pas vys
kupų, grųsinimas kumščiais 
klebonui kas dienų ir kas va
landų. O 19 d. spalio taip 
smarkus ir didis buvo susirin
kimas 4 vai. po pietų, kad mi
nios policmonų dar turėjo 
šaukties į pagelbų ugnegesius, 
idant •išvaikyti minias svieto 
nuo klebonijos, bažnyčios, 
svetainės ir iš mokyklos. At
vykę dėdės nesnaudė: dirbo 
kiek galėjo gražiai barškinda
mi su kočėlais paliokams per 
galvas. O ugniagesiai plovė 
žaizdas su vandeniu. Minioje

~ palaiminimų, o kurie nenorite
- - - klebono, galite išeiti iš baž- 
valdo ny^os- Išeina tik 3 žmonės, o

užsimanė

Siunčiant į Lietuvą “Darbi
ninkų,” reikia klijuoti stampę 
už lc., jei siųsi vienų numerį 
4 pusi. Jei-gi num. bus 8 pusi, 
tai reikia klijuoti stampę už kumščiai ir dantys tauškėjo. 
2c. Jei siųsi visus tris nume- Viena 
rius vienos savaitės, tai reikia 
klijuoti t tampę už 4c.

kiti visi suklaupė. Po palai
minimo perskaitė “bulių,” 
kad Stanislav Desz, lenkas y-- 
ra EXCOMMUNICATUS, tai 
yra išmestas iš skaitliaus R. 
K. Tikybos. S. Desz yra len
kų graborius, 2 metai atvykęs 
iš Schenectadv, N. Y. Jis bu
vo pirmas vadas rengęs po
gromų prieš kun. B. Moleikai- 
tį. Vyskupas užtvirtina kun, 
klebonų B. Moleikaitį ant vi
sados, o lenkai iš kailio neria
si, nebežino kų daryti.

Šitas atsitikimas yra tikras 
ir tegul stovi prieš akis vi
siems lietuvių parapijų maišti
ninkams, kad ir jas tokia ne
laimė galit patikti, ano nelai
mingo graboriaus S. Desz.

K
Red. Prierašas: Skaudus tai 

yra dalykas tokių bažnytinė 
bausmė, bet kų-gi vyskupas 
daugiau bedarys su iniršusiais 
suerzintais lenkučiais — tik 
ačiū Augščiausiam kad dar 
lietuvių parapijose tokių da
lykų, nesigirdi, nors laisvama- 
nija prie tokių dalykų sukėli
mo ir varosi.

NEWARK, N. J.
Visiems proga.

Netvarko L. Vyčių 29-ta 
turės labai graži] teatrą 4 vei

ksmų istorišką dramą “Mirga.” 
Lošėjai bu iš Brooklyn, N. Y. 41 
kuopos vyčiai.

ŠĮ veikalą Brooklyno vyčiai 
lošdami Brooklyne turėjo milžini
škas pasekmes ir visi kurie matė 
derėjosi. Netvarkieeiams ir apie- 
linkės lietuviams labai gera proga 
tą taip puikų veikalą pamatyti Ne- 
vvarke lapkričio 23 d. 8 vai. vaka
re Lietuvių svetainėj 180 New 
York Avė. ir tai už labai pigiai 
pirktus tikietus. Dalis pelno ei
na moksleivių fondan.

Visi ant teatro, 
kių pamarginimų.

Bus ir kito-

V-is.

MASS.

Siančiant laiškus ar ląik- 
rasčius į Lietuvę, žiūrėkite, 
kad teisingai parašytumėte žo
dį LITHUANIA.

Latviai paėmė Bausk ir di
delį visokios karinės medžia- 

L gos grobį.

■ Yale 
rrisma

moteriškė išvydusi 
“svieto pabaigų” šoko iš sve
tainės nuo antrų lubų ir nusi
laužė kojų, dabar nabagė ilsi
si ligonbutyj. Šauksmai ir 
klyksmas'žmonių traukėsi a- 
pie pusę valandos. Vieni šau
kė: “niechcemy litewskiego 
proboscza,” o kiti: “dobri ks. 
Molekaitis tak dawno z narni 
jest!” Išvaikyti lenkai, tuo- 
jaus surengė atskiras smar
kias peštynias tarp savųjų. 
Priežastis ta, kad vieni nori 
kun. Moleikaičio, o' kiti ne.! universiteto profeso

riams pakelta algos. Dabar ■ Atskiros peštynės įvyko net 
jie bus geriausia apmokami 3 vietose pas biznierius: 

netoli nuo graboriaus S. Desz 
ofiso ant Northern blvd. po til
tu, pas bučierį Stan. Radeckį 
335 Livingston Avė., pas Prze- 
laskowskį J. 2 Lark st. ir Co. 
Smarkiausis veikimas traukė
si nuo 19 iki 26 d.

profesoriai visoje Amerikoje. 
Pilni profesoriai, kurie gauda
vo po $4.000 ir po $4.500 ir 
$5.000 metuose, dabar gaus po 
$5.000, $6.000 ir $7.000. Asi
stentai profesoriai gaus nuo 
$2.000 iki $4.500.

DUQUESNE, PA.
L. R. K. rėmėjų 160 

rius turėjo prakalbas 9 d. lap
kričio. Publikos buvo daug 
prisirinkę. Vakarų pradėjo 
su dainomis choras po vado
vyste p. K. Sabonio. Padaina
vo gražias daineles. Tolesniai 
K. Sabonis dainavo solo, ku
riam akompanavo p-ni Sabo- 
nienė. Po to kalbėjo gerb. 
kleb. Čepanonis iš Homestead, 
Pa. apie Lietuvos dabartinį 
padėjimų. Tolesniai buvo au
kų rinkimas. Aukavo sekan
čiai:

Po $10.00: P. Jankauskas, T. 
Gudmonas.

Po $5.00: A. Lekaviče ir J. 
Pocius

Po $3.00: A. Adminis ir A. 
Lesčinskas.

Po $2.00: M. Gedminaitė, P.

sky-

CAMBRIDGE,
Lapkr. 9 d. pobažnytinėje sa

lėje buvo suloštas teatras šv. Ste
pono R. K. pašalpinės dr-jos. Vai
dino: “Kastutę” ir “Ciciliją.”

Lošėjai savo užduotis atliko 
gerai ir darė malonų įspūdį į pu
bliką. Lošime pasižymėjo “Kas
tutė,” matyt buvo gerai išsilavi
nusi. Petras taip-gi atliko gana 
gerai, ir kiti visi lošėjai, išsky
rus mažesnes klaidas, kurios pasi
taikė.
♦ “Ciciliją” rodos lošė pirmu sy

kiu Cambridge’iui. Veikalas isto
riškas ir gana gražus.

Cicilijos rolę lošė p-lė A. Šliu- 
žiutė, kuri savo nudavimu ir aiš
kia kalba nustebino pabliką. Jau
na mergaitė ir rodos pirmą kartą 
pasirodė scenoje. Trumpoj ateityj 
Cambridge’us lietuviai turės sa- 
bią lošėją. Gerai atliko Romos 
kareivių Viršininkas — V. Žeke- 
vičius.

Pertraukose kalbėjo gerb. kun. 
Pr. Juškaitis. Žmonių buvo prisi
rinkę pilna svetainė, kurie vėliau 
atėjo turėjo stovėt, nes pritru
ko sėdynių. Nežiūrint j tai visi 
ramiai užsilaikė ir laukė galo.

Dr-ja tą vakarą laimėjo 10 
naujų narių, ir pelno turės su 
viršum 60 dol. Tai yra garbė 
jaunai šv. Stepono dr-jai, kad 'jį 
galėjo taip graitai išauklėti dau
giau negu šimtą narių.

Vargdienis.

ANSONIA, C0KN.
Aukos Lietuvai per spalio m. 1919.
Kun. Bukaveskas................$100.00
F. Savickas.......................... 20.00
K. Naukauskas............... ....... .. .10.00
P. Kanapeckas........................ 10.00
J. <amatis......................................_..6.00

Po 5.00 doL:
J. Kastinskas, J. Skučas, A. Pa- 
nulaitiąA. Nam aunas, J. Nama-

Pijus Bieliauskas.

NE W ARK, N. J.
Katalikų Centras sušaukė 10 

d. lapkričio Mass-mitingą dėl ap
tarimo kaip pasekmingiau platinti 
Lietuvos Laisvės Bonus. Apgarsi
nimuose buvo paminėta, kad kvie
čiama visi lietuviai be skirtumo 
pažiūrų, tad visi ir suėjo.

Plačiai apkalbėjus reikalą ne
buvo nei vieno priešingo, nors a- 
prie du bolševikėliai ir priešinosi, 
bet katalikai su tautininkais pil
nai tam sutarė ir nežiūrint jokios 
partijos visuomenė išrinko tam 
darbui komitetą iš vienuolikos y- 
patų. Pirm. P. Lukšis, vice-pirm. 
S. Pranis ir V. Ambrozevičius, 
Rast. R. Sarapas ir L. Ropainis, 
ižd. M. Akelis, komiteto nariais: 
A. Masandukas, A. Staknis. P. 
Jočis, K. Vaškas. V. Leščinskas. 
Tas komitetas turės veikti sulig 
nurodymų Ekzekutivio Komiteto 
AVashington, D. C. pardavinėjime 
Lietuvos Bonų.

Vyčiai.
L. Vyčių 29 kuopa savo susi

rinkime laikytame 12 d. lapkričio 
tarp kit ko užsiminta apie sutver
tą komitetą pardavinėjimui Lie
tuvos Bonų. Tuojaus pasipylė 
pasižadėjimai pirkti kiek tik išga
li iš pirmutinių pasižadėjusi;] yra 
šie: F. Elseika už $500.00. S. 
Beržinskas už $200.00, D. Rapai- 
nis už $150.00, V. Eidukas 100.00, 
M. Kutkus 100.00, J. Adomaitis 
100.00, J. Gvazdaitis, 100.00, S. 
Tarasas 100.00, A. Masandukas 
100.00, P. Snarskis 100.00, A. 
Beliauskas 100.00, J. Siegel 100. 
V. Andriuškevičius 100.00, J. 
Bliudžius 100.00, R. Sarapas 100. 
K. Krumenas 100.00, J. Brazas 
100.00, V. Aimonas 100.00. V. A- 
kelaitis 100.00, J. Lęismonas 
100.00, J. Budenas 100.00. F. Me- 
zveckas 100.00, T. Bameika $50, 
D. Savickas 100.00, S. Misiūnas 
100.00, K. Tamašauskas 100.00.

Scenos skyriaus komisija pra
nešė, kad Brooklyno 41 Vyčių 
kp atvažiuoja į Newarką su vei
kalu “Mirga” ant 23 d. lapkričio, 
ko nevrarkiečiai nuo senai laukė. 
Šį kartą turės progą ir newarkie- 
čiai pamatyti gražų veikalą ir 
gražiai atvaidinant, tik reikia 
nepamiršti 23 d. lapkričio, taipgi 
sharkiai ruošiamasi prie šeiminiš- 
ko vakarėlio kuris žada įvykti 
Naujų Mtųe vakare.

Mažiukas.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. extra susirinki

mas įvyks 25 d. lapkričio 7:30 
vai. vakare 180 New York avė. 
Malonėsite visi nariai atsilan
kyti, nes svarbių dalykų ran
dasi apkalbėti dėl LDS. labo 
ir pačių gero. Taip-gi gerb. 
nariai malonėsite visi nors po 
vienų naują narį prirašyti, o 
senesnieji užsilikę su mokes
čiais galės užsimokėti.

14 kp. fin. rašt A. Kasias.
Francijos parlamentan iš

rinkta du kunigu. Kairieji so
cijalistai rinkimuose visai pra
laimėjo.

(Tąsa)
Visą dienų praleidę Gibraltare, įvažiavome į Vidurže

mių jūres. Visi apgailestavome, kad buvo vakaras ir mažai 
tegalėjome prisižiūrėti Afrikos krantui. Per tris dienas ne
matėme žemės, nes pro Sardinijų prisiėjo naktį pravažiuoti. 
Bet laivus teko matyti labai dažnai. Antrų dienų vakare lai
vas užėjo ant aibės žuvų. Pirmų kartų man teko matyti jū
rių žuvis. Verčiau sakyčiau tai gyvuliai, ne žuvįs, nes kaip 
pradėjo paviršium vandenio nerti, tai išrodė kaip avių pul
kai. Trečių dienų po pietų, artinantis kelionės galui, tarp 
keleivi;] buvo nepaprastas judėjimas — visi ruošėsi, taisėsi. 
Daugelis išėmė savo naujas amerikoniškas drapanas pravė
dinti, kad raukšlės išsilygintų. Vyrukai, panašiai ir mergi
nos, puikiai išsipuošę, auksiniais laikrodėliais, žiedais apsi
karstę, bet paklausk ar daug pinigų vežasi į tėvynę, tai gau
si atsakymų, kad neperdaugiausia — viskas brangu, sunkūs 
laikai, kaip tik kelionę apsimokėjo. Reikia tikėtis, kad lie
tuviai, grįždami į tėvynę, daugiau parsiveš. Vakare visur 
pasigirdo muzika, dainos. Daugiau negu per ištisų kelionę. 
Kiekvienas italas, kuris tik sugebėjo rėkti traukė savo pa
prastų “O dolce Napoli.”. Manau sau — tas Neapolis tiktai 
turi būti gražus, nes italai jį taip šlovina. Juk ir priežodis 
sako, kad “pažvelgk į Neapolį ir numirk.” Pažiūrėsime ry
toj kokio ten stebuklingo miesto esama.

Gražus, purvinas, elgetų pilnas Neapolis.
Per visų naktį negalima buvo gauti ramybės — daugelis 

visiškai nėjo gulti, bet laukė pamatyti Italijos. Apie vidur
naktį Įvažiavome į uostų. Mane pribudino italų šauksmai. 
Noroms nenoroms reikėjo atsikelti gana anksti. Išėjęs lau
kan, išvydau labai puiki] regini — ryto prieblandose miego
jo Neapolio miestas. Po dešinei riogsojo žiaurusis Vezuvijus. 
Saulei tekant aiškiai pasirodė jo paplokščia viršūnė, bet ne
trukus apsitraukė rūkais ir taip pasiliko iki saulei leidžiantis. 
Kitoj miesto pusėj ant kalno viešpatavo puiki pvlis; tai se
novės Neapolio karalių rūmai. Mūsų laivui pradėjus ūžti, 
žmonės pasipylė iš visų pusių Į uostų. Pirmiausia laivo su
tikti išėjo daugybės valdininkų ir elgetų. Mane net šiurpu
liai pakratė, pamačius rusiško stiliaus tamsiai geltona var
sa nuteptas muitines ir žibančiais knypkiais bei raudonais 
šniūrais apsitaisiusius žandarus. Kų jau ir bekalbėti apie 
elgetas! Kaip aš gyvas dar nemačiau pasaulyje tiek vargo, 
skurdo ir pasigailėjimo vertų visuomenės išmatų kiek Neapo- 
iyje-

Po pusryčių, italų žandarai inėję laivan peržiūrėjo mūsų 
pasportus ir mes jau galėjome išlipti. Koks stebėtinas at
sitikimas — šiandie 10 diena spalių mėnuo — lygiai 6 metai 
kuomet apleidau Europos krantus ir dabar aš vėl Europoje! 
Man buvo neapsakomai linksma, net ir graudu, ypatingai 
pamačius senutes su džiaugsmo ataromis akyse, bučiuojant 
savo vaikus ir anūkus, sugrįžusius iš anapus jūrių. Juk ir 
aš palikau savo senų močiutę tėviškėje, bet deja, jinai manės 
jau nepatiks... Inėjome Į muitinę. Žandarai išvertė mano 
valizas, bet neradę draudžiamų prekių, perleido. Išėjęs iš 
muitinės, turėjau laukti kokias 5 valandąs iki kol iškraustys 
mūsų skrynias iš laivo.. Pasinaudodamas proga ir susitaręs 
su vienu draugu studentu, pasiėmiau vadų, kad pamatyti 
miesto. Tai tas pats italų apdainuotas gražusis Neapolis. Aš 
manau kad purvinesnio miesto pasaulyje nesiranda. Nešva
riau jau negali būti. Ir vargas! Kur tiktai nepasisuksi, 
šimtai elgetų ištiesę rankas maldauja pagelbos. Vaikai nu
skurę, nudriskę, pusiau nuogi bėgioja po gatves. Pamačius 
tokį reginį, tuoj ateina mintis galvon — iš kur čia titek var
go?? Juk ir Suvienytose Valstijose yra daugelis italų, nors 
jie ir fenais purvini, bet ne elgetos. Vienas atsakymas — 
tinginiavimas. Jeigu žmonės pietinėje Italijoje norėti] dirbti, 
tai būtų užtektinai pasiturinti. Neapolio mieste tūkstančiai 
žmonių gyvena iš atsilankančių fenais keleivių. Vieton sąži- 
ningai’užsidirbti kųsnelį duonos, jie keleivį visur išvadžios, 
išrodys miestų ir ant galo nežmoniškai aplups. Kas nori per
sitikrinti — teaplanko Neapolį — patsai patirs.

Miestas senas, gatvės siauros, bet esama ir gražių na
mų. Nuvažiavome į karaliaus rūmus. Iš lauko išrodo prasta, 
vienos žaliosios palmos ir fontanai dabina senas apšiapusias 
sienas, bet viduryj neišpasakytai puiku — sienos, grindįs, 
lubos ir laiptai — viskas iš brangaus murmulo. Priešais rū
mus stovi didėji katedra. Čia kaip ir pačiuose rūmuose vis
kas puiku, ypatingai karaliaus šeimynos koplyčioje. Iš rū
mų nuvažiavome į garsiųjų Neapolio bažnyčių “ii duomo,” 
kurioje randasi stebuklingas šv. Januarijaus karstas ir jo gy
vas kraujas. Šitas šventojo kraujas yra supiltas į brangiais 
akmenimis aptaisytų stiklinę. Paprastai kraujas būna su
stingęs, bet vienų ar du kartu į metus pastarasis atsileidžia 
ir persikeičia į savo normalį stovį. Tai atsitinka dienose šv. 
Januarijaus švenčių. Šitas procesas buvo jau nekartų moks- 
linįkų tyrinėjamas ir pripažintas viršprigimtu-stebūklingu 
apsireiškimu. Šv. Januarijaus šventės yra nepaprastai iškil
mingai apvaikščiojamos. Kuomet laike procesijų kraujas pra
deda tirpti, žmonės (pietinių italų prigimta ypatybė) iš to 
džiaugsmo pradeda neišpasakytai šaukti ir klykti. Gaila, 
kad mes pasivėlavome, nes dvi savaiti Neapolyje buvo ap
vaikščiojamos šventojo metinės iškilmės. Norėjome dar nu-, 
vykti į Pompejos griuvėsius, bet laikas buvo žiūrėti savo 
daiktų ir mes sugrįžova į laivų. Paėmę savo skrynias, turė
jome daug vargo iki kol neperėjome per muitinę. Jeigu ne 
kyšiai įvairiems valdinįkams, tai mano skrynios peržiūrėji
mas bęnt kokį mėnesį nebūtų užsibaigęs. Nespėjome išeiti iš 
muitinės kaip mus sustabdė žandarai gatvėje — ir vėl ta 
pati istorija. Aš nuėjau į muitinę, kad gavus kortelę, kuri 
paliūdtu. kad mūsų skrynios jau tapo išegzaminuotos. Man 
atsakė, kad jokių liudijimų neišduodama. Šitoji muitinė y- 
ra visiškai atskira įstaiga nuo miesto muitinių ir todėl pasta
rosios turi pilną teisę išnaujo mano daiktus išversti. Sugrį
žau nieko nepešęs. Kas bus nebus nieko neduosiu. Jeigu 
nori, tegul išverčia viską. Aš jiem pasakiau, kad visame pa
saulyje taip dar niekur nedaroma, kad gatvėse išverstų skry
nias ir tai jau perėjusias per muitinę. Vyresnysis žandaras 
mokėjo angliškai. Žmdfeus susigėdo ir pavartęs daiktus pa
viršium paleido. Vadas ramiai pasakė, kad čia Italijoj, tai 
jau visur tas pats. Jeigu jau kartą prigriebė keleivį-svetim- 
autį, dar-gi amerikietį, tai ir engia. Į balą puolęs, sausas 

nekelsi. Atvykęs Italijon, turi prisitaikinti prie vietinių gy
ventojų pobūdžių.

Romon, Romon.
Pasiekęs stotį ir pasiuntęs savo skrynią tiesiog į Turiną, 

jau nei nemaniau ilgiau viešėti Neapolyj. Kartu su,vienu iš
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Apie svieto pabaigą mums
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12

.50c.
$1.00

Už vieną sykį 
Už tris sykius

Jonas E. Karosas 
kurs dabar lankysis su prakal
bomis po vidurinių valstijų, 
kolonijas.

5 KAMBARIAI ANT REN'DOS
15 Boston PI. So. Boston, Mass. (ne

toli jūrių). Puikus kambariai, ištai
syti, kaip ir nauji <lar niekas negyveno, 
šviestis, ant 3 lubų. Remia visai ne
brangi. Raktus apžiūrėjimui galima 
gauti pas S. Kabalinskų 11 Boston PI. 
(ant antnj lubų) So. Boston, Mass.

Reikalingas tuojaus geras bu- 
ceris, mokantis bueerystės darbą 
ir kalbantis gerai lietuviškai ir an
gliškai. Atsišaukite tuojaus, pra
nešdami savo patyrimą ir išlygas. 
Klausdami platesniii informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

The Lithuanian Corporation,
34 Park St.,

Hartford, Conn.

R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
škų, 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.

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 615 A 
BOSTON. :: MASS. f Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 

vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, gnzUručiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbvstė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 

• pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.
Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 

prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

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

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

kaip statytas $19,000.
South Bostone mūrinis namas su 

3 durių, 6 šeimynos. 3 Storai, .$9,000. 
Randos .$1500. į metus:

.1. B. Mikalauskas.
“Da rbin i n ko” Ad m inist racijoj.

rusvą spalva ;
vilioja ją malonus kve-
i>ejimas: džiaugsmas is jų

patogumas svarbiose vietose.
kur jie sulošė prie kiekvieno valgio, su pienu. su riti. ko
šele arba drebučiais. arba ir vieni ) .1L LUNCH
I >žiovinėliai. \ ardas HOYAL JA A CH ant kiekvieno
dziovinolio. Parsiduoda svarais puikiose apklijuoto

se vaizbazenkhais skrniutėse.

NA11ONAL BISCUIT COMPANY
Une«da Bteadt

jndentų taip-gi važiuojančių Fryburgan tuoj paėmėme trau
kį į Romą. Išvažiavę iš miesto, nustebome pamatę Neapo- 

Ao laukus. Visur žmonės aria, sėja; daržuose moters taiso 
[ysias ir sodina daržoves — Italijoj antras pavasaris. Į še

rias valandas pasiekėme Romą. Važiuoti į įtalų viešbutį jau 
esi norėjo, to dėl nuvykome į prancūzų “L’hotel Ideal.

Pas PraL Prapuolenį.
Ant rytojaus išsidirbome planą Romos aplankymui. Pir- 

miauisa nuvažiavome aplankytų gerbiamo Kanauninko Kazi
miero Prapuolenio. Nustebau išvydęs gerb. Kanauninką. 

| Jisai rodos nei kiek nepasenėjo, nors jau beveik visiškai pra- 
' žilo. Kalbant apie Lietuvos reikalus, jos laisvę, jisai tar
tum pajaunėjo, jo siela atgijo, akįs prisipildė nepaprasta 

Į šviesa — viltimi. “Mielasis, tarė gerb. kanauninkas, aš tau 
sakau, kad jau baigiasi Lietuvos vargai. Netrukus jinai taps 
pilnai laisva ir laiminga, kokia mes ją trokštame matyti, 

į Atmink mano žodį, kad už kelias dešimtis metų Lietuva bus 
kšalis mažutė, tvarki, graži, į kurią važiuos žymūs svetim- 
HEučiai jos pamatyti ir ja pasigerėti. Dieve duok, dar man 

išvysti jos laimingą liuosą padangę; dar nors kartą ją pa
matyti ir tuomet aš galėsiu lengvai pasakyti: ‘Nunc dimmitis 
servum tuum, Domine!’ ” Tai mūsų tautos milžinas, kuris 
visą savo gyvenimą praleido keldamas Lietuvos paniekintą 
vardą svetimtaučiij tarpe; lietuvis, kuris išdrįso pasakyti 
karčią tiesą į akis mūsij nedėkingiems kaimynams; lietuvis, 
kuris išsižadėjo aukso žiedo bei purpuros delei tėvynės mei
lės — už tai ir nusilenkia prieš jį, kaš gali aprėpti jo mil
žinišką darbą, atliktą tiktai per šiuos paskutiniuosius metus 
italų spaudoje! Veikalas-“Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje” 
jau baigiamas ruošti naujon laidon, tiktai tris kartus padi
dintas. Mums lieka tiktai palinkėti gerb. tėvynainiui ilgiau
sių metų netiktai užbaigti savo veikalo, bet dar laimingo dar
bavimosi laisvoje Lietuvoje.

Ačiū gerb. Kanauninkui, įgijome gerą draugą Romoje. 
Klerikas Zabiela labai maloniai suteikė mums įvairias reika
lingas žinias ir pagelbėjo aplankyti visas žymesnias Romos 
vietas. Todėl turiu jam išreikšti širdingą padėką.

Dar tą pačią dieną išsirengėme aplankyti miestą. Pir
miausia užėjome į baziliką Maria Maggiore.- Visas bažny
čios vidus gryno brangaus murmulo. Ant sienų ir lubų dide
li puikūs paveikslai. Iš tenykščių stovylų puikiausia nauja 
šv. Tėvo Benedikto XV pastatyta Švenč. Marijos taikos įvy
kini mui paminėti.

Iš šitos bažnyčios nuėjome į šv. Andriejaus bei šv. Apaš
talų bazilikas; į bažnyčią “ii Gesu” ir į daugelį mažesnių. 
Visos šitos bažnyčios iš lauko išrodo labai prastos, bet vidu
je prikrautos brangenybėmis. Žmogus negali atsistebėti kiek 
praeities katalikiškas pasaulis sukrovė turtų Dievo namams. 
Šių dienų katalikai jau ne toki duosnūs, nes bažnyčios mūsų 
laikais pastatytos neturi nei šešėlio tos grožės, kuria pasižy
mi senovė.

I

VISUOMENĖS DOMEI.
Lietuvių Krikščionių demo

kratų partijos ir darbininkų 
reikalais Jonas E. Karosas 
lankysis po įvairias Amerikos 
lietuvių kolonijas ir laikys 
prakalbas.

Iš Bostono Karosas išvažia
vo lapkričio 21 dieną. Norin
tieji gauti informacijų ir pa
kviesti Karosą su prakalbomis 
— malonėkit rašyti sekančiu 
antrašu:

JONAS E. KAROSAS,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

Apie Svieto Pabaigą.
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 nedyvai, 

j kad dabar žmonės be galo in- 
Visos Romos bažnyčios gražios, bet nei vienos negalima domauja tuo klausimu, 

sulyginti su šv. Petro bazilika. Mums einant didžiuoju ple- 
cium ir žengiant laiptais į vidų, suskambėjo bazilikos var- kalba mokslas ir tikyba. Ar 
pai ant Mišparų. Varpų garsai sužavėjo kiekvieno esančio jūs žinote, ką mokslas ir tiky- 

Šoninėje koplyčioje kanauninkai pra- 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, 
tuoj žinoti. Kaip sykis apie 
tai puikiai aprašyta knygoje 
Šiapus ir Anapus Grabo. To
je knygoje daug indomių tiky
binių ir moksliškų 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.

rdį. Įėjome į vidų.
•jo kalbėt Mišparus. Kiek pasimeldę pas Švenčiausi ir Šv. 

’etro karstą, aplankėme visą bazilikų. Aprašyti šventvietę 
ir įspūdžius užimtų perdaug laiko ir vietos.

Pas Popežių.

Tų vakarų sugrįžę namo jautėmės labai pavargę, bet nu
girdę, kad rytoj išvysime Krikščioniškojo pasaulio Tėvą, pri
davė mums spėkų. Ant rytojaus po šv. Mišių vėl išsirengė
me į miestų. Pirmiausia apėjome Romos žymesnesias civiles 
vietas — Fomeze bei Venecijos rūmus. Šie pastarieji neap
sakomai gražūs. Erdvūs dideli balto murmulo su auksinė
mis stovylomis Venecijos rūmai atšviečia visų Romos miestą. 
Paėję į šalį keletą gatvių, išvydome senąjį imperatoriaus Tro
jano obeliską Viršūnėje stovi šv. Petro stovyla, pakeista im
peratoriaus vieton dar . tais laikais, kuomet Romą valdė šv. 
Petro įpėdiniai.

Artinantis vidurdieniui pasukome Vatikano linkui. Pa
keliui aplankėme šv. Baltramiejaus Apaštalo baziliką, kuri 
pastatyta ant uolos Tibro upėje. Už upės miesto išvaizda kei
čiasi — namai nauji, puikūs; gatvės plačios. Bet prie pačio 
Vatikano ta pati viduramžių Roma. Pusiau dvyliktos įėjome 
į Vatikaną. Pas duris mus pasitiko šv. Tėvo kareiviai. Ma
ne ypatingai nustebino kareivių keistos uniformos. Už pir
mutinių durių yra nedidelis kiemas, kuriame jau laukė dau
gelis atsilankiusiųjų. Tarnų esama užtektinai; visi pasipuo
šę raudonuose šilkuose. Įėjome į rūmus ir laiptais užėjome 
į puikią salę, kame mus ir vėl pasitiko kareiviai, bet jau ne 
tokiuose keistuose rūbuose. Į keletą minutų vienas iš tarnų 
pakvietė mus į erdvę puikią salę, kurioje turėjom laukti au
diencijos valandos. Čia turėjau daugiau laiko pasidairyti. 
Grindįs buvo ištaisytos puikia mozaika, sienos ir durys iš
muštos raudonais šilkais, lubose tai dideli paveikslai-pie- 

. šmiai. Salės pasieniais kėdės svečiams, gale šv. Tėvo sostas. 
^Laukiančių tarpe buvo studentai amerikiečiai ir keletas šiaip 
jau asmenų, šalę manęs sėdįs svečias užkalbino mane. Mu- 

į du pradėjome šnekėti. Pasirodė, kad mano kaimynas buvo 
ingas Belgijos žydas, atvykęs atlankyti Romos. Jisai 

uvo baigęs katalikų Notre Dame kolegiją. Jis labai per- 
ęs krikščioniška dvasia. Visgi užklausė manęs ar šv. Tė- 

i inėjus reikia klauptis. Aš atsakiau, kad taip, bet kartu 
iškinau, kad tai nesanti jokia tikybinė apeiga vien šv. 

Tėvo rūmų etika. Svečias nusiramino. Praslinkus pusvalan- 
| džiui, visus svečius pakvietė į kitą kambarį. Mes perėjome 
1 keletą puikiai išpuoštų salių ir įėjome į kambarį, kuriame tu- 
Ifcėjome sutikti šv. Tėvą. Cionais laukė keletas kareivių pa- 

iusių panašiai į vokiečių husarų aficierius. Kambarys 
o perdėm gryno murmulo. Palaukus keletą minutų, ly- 

kareivių bei prelatų įėjo Jo Šventenybė Benediktas 
. Visi sėečiai suklaupė. Mažutis baltuose rūbuose šv. Tė

vas paeiliui kiekvienam padavė ranką pabučiuoti žiedo. Pri- 
jęs prie mūsų užklausė iš kur atkeliavome. Išgirdęs kad iš 

B'jnerikos, žymiai nustebo, išreikšdamas mums keliuose žo- 
Kg finose savo širdingumą. Priėjęs prie mano kaifnyno, šv. 
Ipjėvas užklausė ar jisai ne iš Genuos. Žydas, pabučiavęs žie- 
■ dlą, mandagiai atsakė, kad esąs belgas. Taip šv. Tėvas kiek
io vieną pasveikinęs, pasakė trumpą prakalbėlę, suteikdamas 

savo apaštališką palaiminimą visiems atsilankiusiems, jų 
brangiems asmenim, likusiems namieje ir toms šalims, kurios 
yra brangios kiekvienam čia atsilankiusiam. Neužtrukęs nei 
penkiolikos minučių šv. Tėvas draugijoje savo palydovų ap
leido audiencijos salę. Kas galėjo manyti, kad tuom pačiu 

tiku kitoje Vatikano salėje įvyko audiencija, kurioje Lietu- 
įtinys tapo jfriimtas ir oficialiai pripažintas Lietu- 

vu prie Vatikano.
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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.
Garbinga Lietuvių 

Jaunuomen ė:—
Turime sau už garbę už

kviesti visą apylinkės jaunimą 
ant šių taip linksmų ir smagių 
šokių. Rengėjai deda didžiau
sias pastangas kad šie šokiai 
visus užganėdintų. Užkviesti 
pagarsėję visoje Naujoje Ang
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
Rengėjai.

Draugijos Temykit!

H"1-- **
S ''

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.

VIRĖJA ARBA ŠEIMININ
KĖ IEŠKO DARBO.

Kalbu lietuviškai ir angliš
kai. Su informaciomis kreip
kitės:

Barbora Krystopaitis, 
3212 Gaul St., 

Philadelphia, Pa.

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.

(Paskelbimas) 
GALVOS SKAUDĖJIMAI.

Galvos skaudėjimas parodo, 
kad koks nors organas nevei
kia kaip reikia. Galvą skauda, 
tečiau ką kitką skauda la
biau. Daugiausia tai pilvas 
negaliuoja. Daug įvairių gal
vos skaudėjimų paeina nuo 
pilvo suiručių. Daugybė nuo
dų pasidaro žarnose ir jie įsi
geria į kraujo takus argu gys
las. Jei imsi Trinerio Ameri- « ’ 
kinį Eliksirą iš Kartaus Vyno, 
kuris išvalo žarnas ir prašali
na visokią blėdingą medžiagą, 
galvos skaudėjimas paliaus. 
Trinerio vaistai sugrąžįs ape
titą ir padės virškinti taip, 
kad mielai sutiksi su Mrs. J. 
A. Graishee, kuri mums rašė 
du mėnesiu atgal iš Parkin, 
Ark.: “Mes esame tikrai la
biau nei užganėdinti iš jūs ste
bėtinų vaistų, Trinerio Ame
rikinio Eliksiro iš Kartaus 
Vyno.” Galima jį gauti kiek
vienoje aptiekoje kaip ir kitas 
puikias Trinerio' gyduoles Tri
nerio Angleca Bitter Tonic, 
Trinerio Linimentą, Trinerio 
raudonąsias pilės ir tt) — Jo- 
seph Triner Company, 1333-43 
S. Ashland Avė., Chicago, BĮ.

(Copyrigth, 1919, by Joseph 
l_I_ iinnu \ I

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

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

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 Zaiieckas, 
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 susirinkimur 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVEN0.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — A. Cy žiū vien S, 
377A Broadway,

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

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St., 

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

Mattapan, Mass.
J. PečiukoniutS, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 

135 C Str.

16 Pleasant Str

Ten yru atsi
liepi mus i jų
sviesiu i

dailaus ir turtingo įsdirbimo:

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA

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

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

Aleksandra Vaicvėn-as, Kau
no rėd., Zarasų aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolitj Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstamų.

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

Mėsininkystėj ir kiti} valgo
mų produktų pirkime ir par
davime esu gerai prasilavinęs 

j per per keliolikų metų. Taip- 
į gi buvau vedėju kooperatyviš
kos bendrovės valgomi} daik
tų. Esu pilnas blaivininkas. 
Alga savaitėj $30. Kam rei
kalingas toks, atsišaukite šiuo 

:adresu:
J

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

t Henry J. Schnitzer Statė Bank k 
141 Washington Street, New York, N, Y.

VALDYBA .
PA1ALPINES DRAUGUOS 

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedžldienj kiekvieno m8ne- 
sio 2 :00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salčje, So. Boston. Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 2-rą vai. po pietų.

JONAS KARPAVIČIUS,
geriausių plūgų išdirbėjai, padaręs išradimų ir už
patentavęs jį. J. Karpavičius yra narys Lietuvių 
Mechanikų B-vės.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius,

177 New York Ave^

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

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

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th 8t., So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadvray, So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

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

Aš Jieva Vilčinskaitč. Suvalkų gub. 
Marijampolės apsk. Paieškau savo 
brolio Andriaus Vilčinsko. Prieš karę 
gyveno Chicago, Ul„ dabar nežinu kur 
jis randasi? Mes Lietuvoj esam var
gingam padėjime ir labai norėtume ži
noti kur jisai yra. Pats ar kas kitas 
apie jj žino. Malonėsite kreiptis že
miau paduotu* antrašu, iš kur gausite 
platesnių Informacijų. 
Miss. Petronė žilinskutė.

180 Chatham St
New Haven, Conn.

*

I>iežknn Antano Abromavičiaus ir 
Petro Gelažlnio 15 Lietuvos paeina 
Kauno gub., Šiaulių apskr. P. Gelažl- 
nis Kurtaveny parap., Užkalniij kai
mo. A. Abromavičius Ožvenčiu parap.. 
t’žnenų kaimo. Pražan jų pačių ar 
kas kitas apie juos žino pranerti, až 
gavau lalžka iž Lietuvos ir jame ražo 
apie jų namiftkins. 
Ignotas Mfarkelis.

30 Houghton 81.
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DARBININKAS

■

Lapkr. 24

Lapkr. 25

Lapkr. 26
Kviečia Komitetas

DYKAI!

Gruod. 3

Prisiųskite savo adresą, tai gausite 
megijos Katalogą. 
kių štukų 
ti ir gauti

VIETINĖS ŽINIOS.
DEMONSTRACIJA IR 

TAG DAY.
Dabar bendras So. Bostono 
Nuteriotos Lietuvos Drau

gų ’ ’ komitetas rengia du dide
liu dalyku: demonstraciją ir 
Tag Day. Jau eita pas gu
bernatorių ir majorą. Yra vil
tis gauti gruodžio 6 d. demon
stracijai ir 13 d. Tag Day. 
Geistina, kad vietiniai ir apie- 
linkės rengtųsi prie šių darbų 
išanksto. Kitos Mass. valsti
jos kolonijos ir-gi tesirengia 
prie to darbo. Kardinolas ir 
gubernatorius prižadėjo para
mą.

Ateinančią nedėlią Lapkr. 
23 Lietuvių salėj 2 vai. po pie
tų tame reikale bus prakalbos. 
Visi kviečiami ateiti.

Panedėlyje lapkričio 24 d. 
Copley Square kotelyje bus 
vakarienė, kur dalyvaus lietu
vių veikėjai, lietuvių veikėjai 
iš AVashingtono, žymūs ame
rikonai ir Amerikoniškų laik
raščių redaktoriai. Iš apielin- 
kės lietuvių veikėjai kviečia
mi Į tą vakarienę.

I

I

BALIUS!
L. Ū. Dr-ja rengia 20-metinį 

sukaktuvių didelį balių, kuris 
bus 27 Lapkr.-Nov. Lietuvių 
Svetainėj E. ir Silver gatvių, 
prasidės nuo 2 vai. po pietų ir 
trauksis iki 12 vai. nakties.

Griežš puiki orkestrą lietu
viškus ir angliškus šokius. 
Kviečiami jaunimas ir suau- 

’ gusieji atsilankyti. Rengėjai 
Įdeda visas pastangas, kad at
silankiusius svečius užganė
dinti.

METINIS BALIUS.Į

I
į

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Lapkr. 23 — 2 vai. po piet — 

Lowell, Mass.
Lapkr. 23 — 7 vai. vakare — 

Lawrence, Mass.
Lapkr. 24 — 7 vai. vakare — 

Brighton, Mass.
Lapkričio 24 — 8 vai. vak. — 

Cambridge, Mass.
— 9 vai. vakare — 

So. Boston, Mass.
— 7:30 vai. vak. — 

Montello, Mass.
— 7:30 vai. vak. — 

Lynn, Mass.
Lapkr. 27 — 5:00 v. po piet — 

Norwood, Mass.
Lapkr. 30 — 3:00 v. po piet — 

Hudson, Mass.
Gruod. 1 — 7:30 vai. vakare — 

"VVorcester, Mass.
— 7:30 vai. vak. — 

Westfield, Mass.
— 7:30 vai. vak — 

Hartford, Conn.
— 7:30 vai. vak. — 

New Britam, Conn.;
— 7:30 vai. vak. — 

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

Lewiston, Me.

Lapkr. 16 d. buvo susirinkimas 
Pil. Blaivininkų 49 kp. pobažny
tinėj salėj. Nors narių atsilankė 
nedaug, bet susirinkimas buvo 
gana rimtas. Buvo renkami dele
gatai j apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyks Cambridge, Mass. 14 d. 
gruodžio nedėlioj. Delegatais iš
rinkta šios vpatos: Petras Špo
kas, K. Kaulinskaitė, V. Var- 
žinskaitė, O. Jankienė ir M. Kil- 
moniutė.

Parapijos fėruos išrinkti dirb
ti darbininkai: V. Varžinskaitė, 
K. Kaulinskaitė, P. Špokas ir P. 
Gedraitaitė.

Fin. rašt. D. Antanavičius per
skaitė atsišaukimą nuo Piln. BĮ. 
Centro, kuriame kviečia visas i 
kuopas pasidarbuoti dėl Centro. 
Mūsų kp. iš savo neturtingo iždo , 
aukojo dėl “Tautos Ryto” $25.00 
tai antrą kartą šiemet. Viso So. 
Bostono 49 kp. per š. m. aukavo 
“Tautos Rytui” $50.00.

Išduotas raportas iš veikimo 
teatrališko skyriaus. Paaiškėjo, 

; kad jau pradėta mokytis veika
las: “Pono Felikso Atsilankymas. 
Skaitytas laiškas nuo buvusio na
rio F. Bacevičiaus, kuris dar y- 
ra toli išvažiavęs, jis daug yra 
aukavęs ir rėmęs mūsų kp. netik 
darbu, bet ypač pinigiškai. Su
sirinkusieji nariai labai maloniai 
priėmė jo laišką ir linkėjo koge- 
riausios kloties jo darbuose.-

Sekantį susirinkimą nutarė šau
kti per atvirutes, nes bus labai 
svarbus, bus renkama valdyba a- 
teinantienis 1920 metams, o kas 
svarbiausia, tai žada varyti ofen- 
sivą pirkime Lietuvos bonų.

Kviečiami visi koskaitlinriau- 
sia atsilankyti.

D. Mylėtojas.

i

Susirinkimas. L.D.S. 1-mos 
kp. mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioj 23 lapkr. 1-mą v. 
po pietų Bažnytinėj salėj.

Visi nariai būtinai privalo
te ateiti į susirinkimą, nes tu
rime daug svarbių dalykų ap
kalbėti. Yra indomu kiekvie
nam išgirsti. Bus išduodamos 
atskaitos rengtos L. D. S. Sa
vaitės. Bus norintieji užrašy
ti į kursus. Ir nepamirškite 
su savim atsivesti naujų na
rių.

Visus širdingai kviečia
Kp. Rast. Z. Klapatauskas.

PAAUKAVO IR PASIDAR
BAVO DĖL L. D. S.

j P-ni Agota Strakauskienė
1 paaukavo L. D. S. N. A. Aps
kričio Išvažiavimų Komisijai 

jgyvą gaidį. Antrasis išvažia- 
I vilnas, kur buvo nuskirta gy- 

vakare Bažnytinėj ' vas gaidys išleisti ant tikietų 
Malonėkit visi na-j delei lietaus pasiliko gaidys 

turim ! pas p-nią Strakauskienę. Pra-

Susirinkimas T.. Vyčių 17
kp. bus lap. 24 d. panedėlyj
7:30 vai.
Svetainėj.
riai atsilankyti, nes t_____
daug svarbiij dalykų apsvars-į dėjus LDS. 1 kp. Spaudos Sa- 
tyti ir indomu bus išgirsti iš | v<dtę p-ni Strakauskienė su- 
pereito 8 seimo delegatų ra- Į rinko prenumeratų už $15.50 
portus. i ir gaidį gavo jaunas Andriaus

Naudžiūno sūnus Andrius.
L. D. S. N. A. Išvažiavimų 

Komisija taria širdingą, ačiū 
j už auką ir pasidarbavimą.

Pirm. Z. Gurkliutė.

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmu sykiu Cambridgiuje 

teatras ir koncertas, rengia 
Bažnytinis Choras Lapkričio- 
Nov. 23. Bažnytinėje Salėje, 
Windsor Stret. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Bus perstatyta puikiausis 
veikalas su dainomis ir šokiais 
“KATRIUTĖS GINTARAI.” 
Be to dainuos Bažnytinis Cho
ras, vedamas p. J. Rakiečio.

Širdingai kviečia
Komitetas.

DR. WM. A. BURKE
(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
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

Gruod.

Gruod.

4

5

Gruod. 7

Hartford Globė, Hartford, 
Ct., sustos išeidinėjęs nuo 
lapkr. 23. Neišsimokėjo dėl 
pabrangimo spaudos biznio.

GERIAUS1S KRIAUČIUS 
BOSTONE.

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

4

Rengia Lietuvos Sūnų Drau
gystė Ketverge, Dėkavonės 
dienoje (Tlianksgiving day) 
Lapkričio (Nov.) 27 d. 1919 
Svetainėje Cyprus Hali, 4 Pro- 
spect St., Cambridge, Mass. 

! (prie Centrai Sųuare). Prasi- 
idės 2 vai. po pietų ir trauksis

M Ali IA YMYPA vėlai nakties.
NAUJA l\N I UAi Gerbiama Visuomenė:—

Visiems instrumentams ir į Širdingai kviečiam atsilan- 
dainavimui 8 lekcijos notų iš-jkyti koskaitlingiausiai ant 
simokinimui be mokytojo. į viršminėto baliaus, nes tai bus 
Naujos dainos ant 4 balsų kny- į vienas iš gražiausių balių. Sve- 
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
viena daina 10 centų.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

tainė yra didelė ir graži, muzi
kantai bus geri, bus valgių ir 
gėrimų, taip kad kiekvienas 
atsilankęs galėsite smagiai 
praleisti laiką.

Kviečia širdingai visus

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.

i

Komitetas. Bos 772,

Ten rasite viso-
Ir maną. Galėsite išmok- 
gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Waterbury, Conn.

Dr. raul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 Iki S vakare 

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

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay. So. Boston, Mass. 

į Telefone So. Boston 441.
Gyvenimo rietą: 256 TF. 3-rd St.

4. X,

r

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname jums 
pinigus.

t
I

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu,^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

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

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, Į 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui < 
nuodinies atmatas. Niera daugiau s gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo-ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gale te pirkti šešes bon kutas, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir.pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes į m am e riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National La borą t ory, L. 22—537 South Dearbom St., Chicago, III.

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

AL. POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.
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TEISINGIAUSIA IR GE- I 
KIAUSI A LIETUVIŠKA j 

A P T I E K A.

Sutaisau receptus su di- G 
džiausią atida, nežiūrint, 8 
ar tie receptai Lietuvos ar į 5 
Amerikos daktarų. Tai 8 
vienatinė lietuviška aptie- 8 
ka Bostone ir Massachu- 8 
setts valstijoj. Gyduolių ga- ; 
lit gaut, kokios tik pašau- j ’ 
lvj yra vartojamos. Galit 8 

iį reikalaut per laiškus, o aš H 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 8 
226 Broadway, kamp. C St., « ’ 

SOUTH BOSTON, MASS. 8 
ei. S. Boston 21014 ir 210138

j

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

Tel. So. Boston, 27 
t Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
, 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

Nedėliomis 1 - 3 P. M.

Y

j

Vardas ir pavardė

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 pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.bonk^

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ji} išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

CO.J. BERZELIONIS &
Haymarket Sq. 

kampas Cross 
arba 28 Chandler St., 

netoli Castle 
BOSTON, MASS.

St.,

ESPERIMENTUOJU.

Gatvė ir numeris
©

Miestas........................

SERGANTI ŽMONES! I

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

Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

Valstija

Sq.
WORCESTER. MASS.

Šiuoini pranešu ivorcesterie- 
čiams, kad pinigai $5.582.02, 
kas sudaro 26.305 Danijos kro
nus, surinkti per “Tag Day” 
18 d. ir koncerto 19 d. Spalio 
jau pasiųsti į Lietuvą vardu 
Prezidento A. Smetonos. Pi
nigai pasiųsti šitaip: Draftas 
išpirktas iš Merchant National 
Bank ant Privatbanken i Kjo- 
benhavn Copenhagen, Den-: 
mark, A. Smetonos Pres. of' 
Lithuanian Republic, Kaunas ; 
Lithuania.

Kun. Julius Čaplikas, 
“Tag Day” Komit. Pres. I

I

1
i

STREIKAI! PLĖŠIKAI! MAIŠTAI!
Kad būti visados prisirengus nusi

pirk 
peilio 
sados 
šauti.

tuojaus šį dalyką, kombinacija 
ir revolverio. Peilį galima vi- 
vartoti r revolveris yra gatavas

Sauna tikrus 22 kalibras kul-

APSAUGOJIMUI SAVO * 
SVEIKATOS VAR- |&

CAMBRIDGE, MASS.
Vaikų vakaras.

Lapkričio 8 vai. vakare pobaž- 
nytinėje svetainėje atsibuvo vai
kų pramoga. Pirmiausiai trys 
mergaitės ir vienas vaikas atvai
dino “Guminiai batai.” Lošėjai 
buvo mergaitės:: O. Giedraitaitė, 
Jablonskaitė ir O. Jankauskaitė. 
Vaikas Bron. Savilionis. Tikrai 
artistiškai, kaip seniai sulošė. Po 
tam maži} mergaičių choras daina
vo “Žalioj Girioj,” “Treji Gai
džiai negiedos” ir t.t. Mergaitės 
Migauskaitė ir Giedraitaitė gražiai 
duetą dainavo. Br. Kavoliutė sa
kė eiles net trims atvejais. Cro- 
ras vėl dainavo: M Avižėlė,”
“Kiškeli.’’ Solo dainavo :Ona Ča- 
voliutė. Toliau sekė vėl choras. 
“.Ant krašto marių,” “Onyte”. 
Solo A. Bacevičiūtė serai atliko. 
Ji tur švelnų balselį. Choras dai
nuodamas “Mano Kumelaitė” ir 
“Suktinį” labai prijuokino pub
liką. Anast. Rudeliunaitė, brigh- 
toniškė nors ir maža, bet solo ge
rai ir drąsiai dainavo. Pagaliaus 
netruko ir kalbų. Kalbėjo keliais 
sykiais gerb. kun. Pt. Juškaitis, 
apie vaikų auklėjimą, lavinimą, 
baudimą ir ant galo suprantamai 
išdėstė delko mes turime lavintis 
lietuviškai. Pavyzdžiais išdėstė, 
jog mūsų kalba yra seniausia, 
gražiausia ir turtinga žodžiuose. 
Visi buvo pilnai patenkinti 
vakaro programo.

Daugiau tokių vakarų, 
rodos pradeda rengtis prie 
dų Eglaitės. Los veikalėlį
nai iš Lietuvos gautą Eglutę.

Reporteris.

TOKITE

iš šio

Jau 
Kalė 
nese-

v

DIDŽIAUSIAS

TEATRAS! 
PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI 

Rengia
Lietuvių Darbininkų Są-gos 

22 Kuopa.
Bus

LAPKR.-NOV. 22 DIENft
LIETUVIŲ 

KOOPERACIJOS 
V E T A I N Ė J

26 Lincoln Street,
Brighton, Mass. 

Pradžia 7 vai. vakare.

Brangūs Darbininkai ir
Darbininkė s:—

Šį puikų veikalą “PRIEŠ 
VĖJĄ NEPAPŪSI” atlos ga
biausi So. Bostono L. D. S. 1 
kp. aktoriai. Tai-gi užtikri- 
nam, kad atsilankiusieji bus 
pilnai patenkinti ne tik iš vei
kalo, bet ir iš lošėjų. Apart 
šio veikalo bus įvairių pamar- 
ginimų. Kas gyvas ant teat
ro! Kiekvienas savo atsilan
kymu parems L. D. S. kuopą 
ir centrų; be to paragins jau
nimą lavintis dailės srityje.

Įžanga prieinama.
Širdingai kviečia 

.Rengėjai

H

I

S E.

Tai ne bova, bet tikras revolveris 
— pelis. Išrodo kaip kišenins peilis. 
Ašmenai yra geriausio plieno, ir vi
sas peilis nikeliuotas. Sulenktas yra 
3% colių ilgio. Kulkos ir spragš pa
slėptos viduryj peilio, taip-gi ašmenal. 
Tokį peilį kiekvienas privalėtų turėti, 
dėl atsargumo. Toki kombinacija ver
ta mažiausia $10.00, bet per šį trum
pų laikų mes parduosime sulyg dirb
tuvės kainos $4-95. Prisiųsk mums 
50c. paštos ženkleliais kaip depositų 
kitus prisiusi kada gausi tavorų.

Rašyk šiandie:.
UNION PRACTICAL CO.

1065 Milwaukee Avė. Dept K. 18 
CHICAGO, ILL.

U
i!
OATUL’S ŠEIMYNIŠKAS -a 
į GYDUOLES. | 
C Jums reikalinga gyduo- $ 

lės, kurios geriausiai gydo $ 
šias ligas kaip tai:
Užkietėjimą vidurių $ .50 $ 
Galvos skaudėjimo ... .50 
Kosulio ir krutinės w

!• skaudėjimo.............. 1.00
J Dėl gero apetito prie 
L valgio...................... 2.00
! j Taip-gi užlaikome ano- 
!r diją Europiško sti- 
$ prumo....................... '
xNuo peršalimo ..........

*

i!
1.00 i! 

-5° į! 
y Visokias gydančias žoles 51 
įgalima gauti pas mus. Jūs 5! 
įgalite gauti vaistų kokie tiki! 
Jį pasaulyje vartojama. Rei- Į! 
! Įkalė tamista su orderiu i! 
!! siųsk r pinigus money or- 
! deri u arba registruotame 
!!laiške. Taip-gi reikalauja- 
! 'me agentų ir duodame ge

rą atlyginimą. ___
P. A. JATUL, 
(Jatulevičius) 

P. 0. Box 2128, 
Boston, Mass.

i! 
i!
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 jusi/ senus tėvelius, 
brolius, seseris ir grinteles, 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant
rašu:

B. Valaitis,
1913 Westminster St., 

Providence, R. L 
(12-25)

>

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, kronišką. neaiškių ir komplikuotą 
ligą — 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, liet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

EX I’ER IM E NT UODAM I.
vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

remus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

Jei kenti pilvo,
mo, dispepsijos,
sciaticą, 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.

AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE
Karia reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 

visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos įtaisus įleisti 1 kraują įvairią kraujovandenią ir bakte
riją, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau angščiausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj. 
gydyme kronišką, nervą ir užtrauktą ligą. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigą. Jei ser
gate, nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
minas dykai.
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469 Broadway, S. Boston, Mass
PIME DOCIIESTER ST.

' i Valandos
‘: V«o 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

. į
Nerišliomis 

nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. raka.

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

Galima sasikalbeti ir liifumnici
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
o-ii Rvrt TELEFONAS nnno 
1-3 no putu Market
6-8 VAKARI

Bell Pbone Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PHaMpkia, Pa.1

Li«tuvū Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo6 iki 9P.M.

NaMfoob iki 4 ne pilto. w

Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija 

nevirinimas pilvelio, nuslabuėjlmas kraujo, inkštą, nervą ir abelnas spė 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežtą 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą. Bttterio Kraujo valytojo 
Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraują.* 
lSsivalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas lžnyko po užmuši 
mui vi.są ligą. Bėgiu 3 mėnesi ą Iškerdavau kas savaitė po butelį Salų taras 
Biterla. Ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tią 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir era linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa-K ■ 
žtstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuotirdžlal kreiptis prie Salų -i ' ® 
taras: I Į ■

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof.
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UL ; ■

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ. I
Dennafuira sulaiką plinka slinkt-.ĮĮ 

ma. praitlina pleiakans*. niežėjimai 
odos galvos, sugina plaukus priduoda H 
ma jėms reikalinga maista. ■

Dermafuga padarys kad Juai plaa-H 
kai bos tankas Ivetnaa ir skaistaa V 
• Oda Justi galvoje bus tyra. pieta-1 B 

kanos linyks ant visados ir plaukai 3 
neatimti daugiaaa!

Reikalaujant prisiusime Jam pat- ■ 
ta suvis dykai iibandymul sampala. 3

Prisiųskite Ne. stampomfs peninn 2 
thno Hia gausi iibandymai defiute I 
Dermafuros ir broiiura.

ARGO. SFVC1ALT1ES CO I 
BOX 8?. PHtLAOCLPMIA. PA. 1

j




