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Tarpalijantinė Pabaltiko ko
misija užgyrė Vokietijos val
džios projektų atšaukimui vo
kiečių kareivių iš Pabaltiko.

LATVIAI PLIEKIA 
VOKIEČIUS.

Paryžiuje užsiminta, jog se
kančiu Francijos prezidentu 
būsiąs premjeras Clemenceau.

Anglija ir Francija 
sutartį, sulyg kurios 
stos talkon Francijai, 
užpultų Vokietija.

Nesvietiški vokiečių žiauru
mai.

a. '*

riškiams žeme aprūpinti būtų
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A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai-’ 
Akų, kuriame pranešam, • 

I kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pttttųs- 
ti. Jeigu Tamsta dar nų- . 

Įgavai to laiško, meldžia
me mums pranešti Ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė
120 TREMONT STREET 

ROOM BIS *
BOSTON. :: MASS.'
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Omską bolševikai paėmė 
lapkričio 15. Kolčakininkai 
pasitraukdami padegė miestą

UTA RNINKAS, LAPKRIČIO 25 I)., 1919.

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

“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.

Greit nebus vokiečių 
Lietuvoj ir Kurše.

Boston Herald lapkričio 24 
d. paduoda platų aprašymą 
nuo specialio korespondento 
AValter Duranty apie mūšius 
tarp vokiečių ir latvių ir apie 
vokiečių velniškus žiaurumus. 
Trumpai atpasakojant Duran
ty aprašymą buvo taip:

Prisiartinant prie Mintau-^ 
jos lapkričio 21 d., rašo Du
ranty, man aiškiai prisiminė 
karės frontas Francijoj. Pa
dangė' žėrėjo nuo degančių far- 
mų, kurias padeginėjo bėgan
tis neprietelius. Prieš pat akis 
ugnies stulpas laižė padangę. 
Tai liepsnos degančios Min- 
taujosc pilies. '

Neprietelius buvo pasiryžęs 
Mintaują apleisti be mūšių. 
Lapkričio 20 d. 11 vai. vak. 
vokiečių vadas išleido įsaky
mą, kad vokiečių kareiviai 

' turi apleisti miestą 3 vai. iš ry
to. Vieni išpyškėjo trauki
niais, kiti pasileido pėsti plen
tu į Šiaulius.

Vokiečiai pasitraukdami se
nu papročiu savo pasitrauki
mą pažymėjo žvėriškumais. 
Mintaujoj nepaliko nei vienos 
krautuvės neišlaužę ir neišvo
gę geresniuosius daiktus. Ne-1 
žiūrint į visa tai latviai 
kantrumu -pernešė tą. Bet lat
vių kareivių susirėmimai su 
vokiečiais ėjo su pragarišku 
žiaurumu.. Nei viena pusė ne
sirūpino imti nelaisvių, o kir
tosi iki paskutinių spėkų išsi
sėmimo. Latviai priimdavo 
pasidavimą tik rusų, kuriuos 
tuoj gabeno į šiaurę, į Judeni-' 
čo armiją.

Vokiečių kariuomenė susi
deda iš tokių, kurie buvp pri
vilioti pažadais žemės ir jiems 
buvo kalama, jog kariaus 
prieš bolševikus. Ir dabar,, 
kuomet latviai supliekę vokie
čius ir rusus prie Rygos, žy
giavo Mintaujon, tai buvo sa
kyta, jog bolševikai ateina. 
Tokiu būdu norėta pakelti vo
kiečių karinį ūpą.

Vietose kur vokiečiai perėjo

atvadvti. Bet dabar yra pri
rodymų, jog Berlino valdžia 
rėmė tuos razbaininkus ir alga 
jiems ėjo iš Vokietijos iždo. 
Latviai turi dokumentą ro
danti, jog bent iki spalio 15 d. 
Berlino valdžia mokėjo vokie
čių kareiviams algas. z

Mūšiai dabar Pabaltikoj ei
na, siaučiant viešnioms. Snie
go pridribo daug. Šalta.

Mintaujoj vokiečiai pasi
traukdami ne vien istorišką, 
puikią pilį padegė, bet taip-gi 
istorišką puikų knygyną, kur 
buvo visokių dailės brangeny
bių.

Mintaujos apielinkėje vo
kiečių raiteliai apiplėšė Klen- 
hof sodžių ir padegė. Kuomet 
biedni sodiečiai bėgo gesinti, 
tai vokiečiai į juos šaudė. Min
taujoj vokiečiai sudaužė visus 
gaisrininkų įrankius ir apara
tus, kad nebūtų galima gais
rų gesinti.

Semels sodžiuje buvo daug 
javų, šieno ir kitokių gerybių, 
kurių vokiečiai negalėjo paim
ti. Tai viską padegė.

Wilkabudoj sodietis Juris 
jBullits protestavo prieš vogi
mą. Tai vokiečiai sušaudė jo 
pačią ir vaikus, o jį patį žvė
riškai užkankino. Sudaužė so
diečio galvą ir smegenis iš- 
drapstė į visas puses.

Lapkričio 22 d. vokiečiai 
traukėsi visais frontais. Va
kare jie buvo už 20 kilometrų 
į pietų vakarus nuo Mintau
jos. Latviai juos vejasi.

Autorius straipsnį baigia 
šiais žodžiais:

“Iš Lietuvos ateina geros 
naujienos. Sulyg aštrių palie
pimų gen. Niessel, vokiečių 
vadas ir jo štabas susidedąs iš 
65 asmenų apleido Kauną ir 
pasileido linkui savo rube- 
žiaus. Varant dalykus su to
kiu smarkumu kokiu dabar 
varoma, tai ilgai netruks, ka
da nei vieno vokiečio neliks 
nei Kurše nei Lietuvoj.”

TAURAGĖ LIETUVIŲ 
RANKOSE.

Berlin, lapkr. 23. — Alijan- 
tų komisija išvažiavo į Taura
gę (svarbus muitinis miestas, 
70 mylių nuo Kauno). Yra pa- 

visur palikta pėdsakai plėši- * tvirtinančių žinių, kad lietu- 
vogimų, žudymų, kanki- Į vių kariuomenė užėmė tą mie

stą. f
Gen. von Eberhardt, kurs 

pakeitė pulk. Bermondtą va
dovavime vokiečiams Pabalti
koj, dabar yra Šiauliuose. Ge
ležinė Divizija grįžta, bet kur 
ji yra, tai nežinia.

mų, 
nimų, moterų išgėdinimų, gė
rybių naikinimo. Sodžiuje Gu- 
drasic papildyta tokios baise
nybės, kurios tegali susilygin
ti su baisiaisiais žvėriškumais, 
vokiečių papildytais Belgijoj.

Latviai visur pavyzdingai 
elgiasi. Jų kariuomenėj disci
plina ir tvarka gera. Nežiū
rint kad mato velniškus vokie
čių darbus savo šalyje, susi
valdo ir neužpuldinėja vokie
čių, neprigulinčių prie kariuo
menės. Latviai užsipelno kre
dito, kad patys išriša klausi
mą, kaip iškraustyti vokie
čius iš Pabaltiko. Alijantai 
neįstengė priversti jų pasi
traukti. Teisybė Rygą atlai
kyti prigelbėjo Anglijos kari
niai laivai, bet tolimesni žy- i ir didelė miesto dalis išdegė, 
giai atliekami vienų latvių.

Vokiečiai pasitraukdami iš 
Mintaujos nesuspėjo išsivežti 
visų armotų. Paliko jų kelis 
desėtkus.

Vokietijos valdžia nuolatai 
stygavo, jog ne jos kaltė, kad 
tie vokiečiai susimetė Pabal-vaikams dėl karės nukentėju- 
tike ir be spėkos negalinti jų siose šalyse.

Palestinoj bus trys oficialės 
•kalbos — žydų, arabų ir tur
kų.

Popežius paskyrė 28 d. rin
kimui aukų visose katalikiš- 

1 koše bažnyčiose. Aukos eis

tuvą, kad jos gyventojai, ne
kliudomi galėtų visi demokra- 
tingai rinkti. Tik tokio Seimo 
susilaukusi tegalės Lietuvos 
valdžia atsistoti ant tvirto pa
mato, pagirto visų jos teisėtų 
piliečių valia.

Valstybės Taryba iš pradžių 
viena, paskui drauge su iš jos 
išrinktuoju Valstybės Prezi
dentu auklėjusi ir kūnijusi 
daugiau kaip per dvejus me
tus Lietuvos nepriklausomy- 
bės idėją? jau sustiprėjusios ir 
aptvarkytos Lietuvos likimą 
paves Steigiamajam Seimui. 
Tada ji ramiai galės pasaky
ti: mano teisė ir priedermė 
pasibaigė, tepavaduoja mane 
plačiausios visuomenės atsto
vai. Dabar gi kviečiu Valsty
bės Tarybą atiduoti mūsų Tė
vynei didžią, rasit paskutinę 
iš savo pusės pastangą: padė
ti savo posėdžiuose Vyriausy
bės rišti visos eilės klausimų. 
Momentas sunkus bet Dievo 
Apvaizda, visą laiką saugojus 
Lietuvą, išves ją iš tų sunkių 
aplinkybių. (Gausus ir trukš- 
mingas delnų plojimas).

Pabaigus kalbėti V. Prezi
dentui kalba V. Tarybos Pre
zidentas St. Šilingas. Balan
dy nustatyta V. Tarybos kon
stitucija ir išrinktas Valsty
bės Prezidentas. Dabar Tary
ba vėl renkasi ieškoti trum
piausio ir tinkamiausio kelio 
vesti Lietuvą į nepriklauso
mybę. Neramus buvo tas pus
metis. Daug priešų mus puo
la: bolševikai, kolčakininkai 
su vokiečiais, lenkai. iJe plė
šo mūsų valstybę. Jie naudo
damies. kad mūsų žymiausios 
pajėgos kovoja su bolševikais 
be kovos ima Vilnių su dauge
liu mūsų kraštų žemių. Čia 
piešia visa, kas teko Lietuvai 
iš lenkų pritirti, visus žiauru
mus, visus šlykštumus. Kaip 
persekioja lietuvius, gudus, 

[žydus, kaip niekina banžyičą 
savo kratomis, neapleisdami 
net švenčiausios vietos-cibori- 
jos, kaip jie šmeižia mūsų vy
riausybę ypač V. Tarybą, kaip 
lieja ant mūs pamazgas netik 
savo spaudoj, bet ir užrubežy, 
kad mūsų valdžia ir siekimas 
nepriklausomybės esą vokie
čių padaras, nepaisydami to, 
kad mūsų vyriausybė ir V. Ta
ryba pripažino viso pasaulio 
Lietuviai ir formaliai rinkto- 
ją. Antroji Lietuvos konfe-

VALSTYBĖS PREZIDENTO 
ŽODIS.

Sukviesdinau Tamstas, ger
biamasis Valstybės Tarybos 
Pirmininke ii visi gerbiamieji 
Valstybės Tarybos nariai, *tuo 
metu, kada Lietuva pavojaus 
grasoma iš visų pusių, priva
lo ypatingai griežtai tvarkytis 
viduje ir ginti vykdomąjį ne
priklausomybės obalsį nuo vi
sų priešininkų, tykojančių 
mūsų kraštą pavergti. Vienas 
priešininkas jau nuvytas už 
Dauguvos, antras tebestovi 
Lietuvos žiemiuose, siekda
mas suniokioti jau gerokai ap
tvarkytą mūsų šalį ir išardyti 
mūsų dideliu vargu padėtus 
Lietuvos nepriklausomybės pa
matus. Pagaliaus, mūsų kai
mynas iš pietų susitvarkęs 
valstybėn, ne tik neparodė lig- 
šiol mums privalomos užuo
jautos, bet dar negerbia tiek 
mūsų krašto ir mūsų tautos 
teisių, kiek tat reikalauja ge
ras kaimynų bendravimas. 
Toliau: nors Valstybės Tary
bai neteko susirinkti pusę me
tų, tačiau ji žino, koks sunkus 
yra valdžios lėšų stovis, be ku
rių juk nėra galimas valstybės 
kūrimo darbas.

Atsistatydinus Ministerių 
koalicijos kabinetui, dirbu
siam pusę metų ir per tą laiką, 
sutelkusiam valtsybės darban 
daug išklydusių pajėgų, susi
darė, man pavedus, darbo ka
binetas, kurio vyriausias už
davinys yra, sumažinti minis
terių skaičių^ vaduojantis su
vienodinta valia pagreitintu 
tempu tvarkyti šalį, sustiprin
ti mūsų ginkluotas pajėgas, 
suradus joms pakankamai lė
šų ir skubuotai ruoštis į Stei
giamąjį Seimą. Mūsų valstybė 
dar tebekuriama, mes tebesa
me dar pusiaukelėje į nepri
klausomybę. Ministeris Pir
mininkas praneš, savo žodžiu, 
kaip dabartinė vyriausybė žiū
ri šioje valandoje į savo užda
vinį. Jam už akių užbėgda
mas, menu svarbiausijį jos 
programoje rūpesnį esant tai 
Steigiamojo Seimo sušauki
mas. Koalicijos Kabinetas y* 
ra tam tikslui patiekęs įstaty
mo projektą. Naujajam Kabi
netui belieka jis drauge su 
Valstybės Taryba apsvarstyti, 
priimti ir paskelbti. Kad Stei
giamasis Seimas būtų kuovei- 
kiausiai sušauktas, trokšta 
valdžda ir visa šalis. Bet tas Ireneija nepaisydama, kad vo- 
Seimas reikia pasitikti pasi- Į kiečiai visa dėjo ir deda, kad 
ruožus. Mums svarbu ne vien 
demokratingumo rinkimų for
mą išlaikyti, mums svarbu, 
kad rinktinojo Seimo sąstatas 
ir būdas tikrai atspindėtų mū
sų demokratingos šalies ka- 
rakteTį. Tai-gi drauge su Val
stybės Taryba yra rupesnis 
tuo trumpu laiku paruošti Lie

Antras priešas kolčakinin
kai ko jie nori? sako kovot su 
bolševikais. Bet ne taip. Jie 
tuomet nesėdėtų užpakaly lie
tuvių ir latvių, jie būtų fron
te. Bet jų akys įsmeigtos į 
Kauną ir Rygą. Mes tikimės, 
kad Entanta likviduos tą a- 
vantūrą, ir leis mums laisvai 
kurtis naują gyvenimą. En
tanta mums jau daug padėjo. 
Mes su jais palaikom ankštus 
santykius. Rodos netoli tas 
laikas, kada gausim iš jos ir 
finansinę pagalbą. Ji nesykį 
mus išgelbėjo nuo lenkų ant
plūdžio. Gal netoli tas laikas, 
kada jų dėka lenkai ir kiti 
priešai turės visai apleisti mū
sų valstybės žemes. Nesenai 
Anglai pripažinę mūsų valsty
bę nepriklausoma de 
(Trukšminga ovacija 
atstovams). Padaryta 
sutartis su artimomis 
bėmis kaip Latviai, Įgauniai. 
(Trukšminga ovacija jų atsto
vams). Mūsų parlamento sie
nose matome Latvių atstovus. 
Mes sveikiname per juos visą 
latvių tautą, o kartu įgaunių 
ir suomių. Toliau pasakoja, 
kaip kūrėsi mūsų kariuomenė, 
kokiu pavoju jie gynė mūsų 
tėvynę, kiek aukų iš jų pusės 
padėta (ovacija kariuomenei 
ir žuvusius pagerbia atsistoji
mu). Mūs kariuomenė stipri, 
su ja mes nežūsim. Tokioj a- 
pystovoj tenka rinktis V. Ta
rybai. Ji turi savo darbais 
pagreitint St. Seimo sušauki
mą. Jis galima bus šaukti. 
Netrukus išliuosuosim Pakur- 
šę ir Žemaičius. Sunkus mū
sų padėjimas finansiniu žvilg
sniu. Mūsų senasis kabinetas 
nepasirūpino kokia nors finan
sine sistema. Visuomenė nie
ko nežino apie jos finansines 
operacijas. Taryba turės tą 
spragą kiek nors užpildyt. To
liau nurodo tai, ką Taryba da
bar turės dirbt. Pasakoja kiek 
Amerikos Lietuviai dirbo ir 
dirba mūsų nepriklausomybės 
reikalams. Piešia, mūsų tau
tos aktyvumą Valstybės staty
me.

DU SVARBIU DARBU.
So. Bostono bendras “Nute- 

riotos Lietuvos Draugų” Ko
mitetas rengia du laabi svar
biu darbu — surengti demons
traciją ir viešą aukų rinkimą. 
Demonstracijai permitas jau 

įgautas. Demonstracija bus su- 
batoj gruodžio 6 d. po pietų. 
Iš So. Bostono bus maršavi- 
mas į Common sodą, kur bus 
prakalbos.

Dabar vietiniai ir apielinkių 
lietuviai su nepaprastu uolu
mu privalo padirbėti ir reng
tis tai dienai. Demonstracija 
turi būti milžiniška, turi būti 
tokia, kokios nėra lietuviai 
šioj kolonijoj surengę. Nor- 
woodo, Cambridgeio, Brigh- 
tono, W. Lvnno ir kitų apie
linkių lietuviai privalo kuo- 
skaitlingiausia susirinkti. Iš 
tolimesnių apielinkių gal ne
suspės atvykti maršuoti, tai 
bent sodan turi atvykti, kad jį 
pripildyti.

Yra viltis gauti Tag Day 
rengti usbatoj gruodžio 13 d.

Demonstracija bus geru įran
kiu išsigarsinti ir aukų rinki
mas bus pasekmingas.

Pritaria.
Vietos lietuviai ikšiol rėmė 

minėto komiteto varomą dar
bą. Pereitą nedėlią lapkričio 
23 d. Lietuvių salėj buvo pra
kalbos ir salė buvo kupina 
žmonių. Buvo aiškinta apie 
tuodu sumanytu darbu. Susi
rinkusieji labai pritarė.

Prakalbų vedėju buvo Mi- 
kolas Venys. Kalbėjo Komi
teto narys Vincas Jankauskas, 
Pr. Gudas, adv. Kalinauskas, 
A. Ivaškevičius. Buvo ir ko- 
lekta. Surinkta arti $300.

Toks žmonių pritarimas ro
do, jog sumanytieji darbai 
turės geriausias pasekmes.

Visi ir kiekvienas dabar 
darban. Vokiečių dienos Lie
tuvoj ir Kurše suskaitytos. 
Lietuvos ateitis skaistėja. Ir 
mažatikiai, silpnadvasiai, at
silikėliai dabar privalo išsiju
dinti.

nuverst mūsų vyriausybę. Bet 
jų visas darbas veltui nuėjo. 
Pasaulis pažino Lietuvą. Jie 
jau pripažįsta jos nepriklauso
mybę. O Lenkai ir šiandien 
nenustoja siekti Lietuvos pra
žudyti. Jie savo intrigomis 
nori mus išstumti iš santarvės 

I su estais ir latviais.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ VALST. 
TARYBOS FRAKCIJOS 
PAREIŠKIMAS Į MI- 

NISTERIO PIRMI
NINKO DEKLA

RACIJĄ. 
Gerbiamieji Tarybos Nariai!

Išklausius vakar ministerio 
pirmininko deklaracijos apie 
artimiausius dabartinio kabi
neto uždavinius, Kr.-Dem. 
frakcija turi pareikšti, kad 
daug labai mums rūpimų ir o- 
pių klausimų arba visai pra
leista tylomis arba pasakyta 
apie juos neaiškiai ir nepilnai.

Pritardami ministerio pir
mininko pareiškimui dėl Ku
riamojo Seimo ir dėl užsienių 
politikos, dėl mūsų santykių

su Entantos valstybėmis, mes 
randame reikalingu pastebėti, 
kad, besikuriant Lietuvos Val
stybei, mums reikia įeiti į ar
timesnius ryšius su panašio
mis valstybėmis: ėstais, lat
viais, suomiais ir geografijos 
padėtimi tolimesniais, bet ben
dru tikslu mums artimais če
kais ir ukrainiečiais. Mes ti
kimės, kad vienas pirmutinių 
valdžios rūpesnių bus turėti 
tose visose* šalyse savo atsto
vus. Laukdami pagelbos iš 
didžiųjų valstybių ir mums 
palankių kaimynų mes turime 
neužmiršti visuomet remtis vi
dujinėmis savo krašto pajėgo
mis, kurios ypatingai priklau-1 
so nuo tikslaus ir pieningo vi
daus politikos vedimo.

Ant greitųjų, esant sun
kioms okupacijos sąlygoms, 
organizuojant valstybinį apa
ratą, nenuostabu, kad suda
ryta įstaigų ne būtinai reika
lingi} valstybinio organizmo 
gyvenimui. Ir visuomenė ir 
patsai buvusis kabinetas aiš
kiai matė reikaliilgumą įstai
gų ir valdininkų skaičių suma
žinti. Ministerių skaičiaus su
mažinimas dar nereiškia re
formos užbaigimo. Tai refor
mai reikia daug nuoseklumo, 
kad valdininkai dirbtų tą dar
bą, į kurį yra įpratę ir kad 
mūsų provincija neliktų be 
tinkamų darbininkų.

Sunki šalies padėtis susida
rė dėl finansinio trūkumo. Jau 
metas mums pradėti tikru val
stybiniu gyvenimu gyventi, 
remiantis išanksto nustatytu 
ne tik išlaidų, bet ir pajamų 
biudžetu. Stengdamiesi iš
naudoti šalies resursus, mes 
turime žiūrėti, kad su tinka
mu atsargumu, tiksliai jie bū
tų suvartoti. Gal jau metas 
būtų atpingant gyvenimo sąly
goms peržiūrėti valdininkų e- 
tatus ir juos prideramai nusta
tyti. Lietuvos ūkininkas turi 
išnešti ant savo pečių valsty
bės išlaidų didžiumą ir išmai
tinti kariuomenę. Reikia už
tatai, kad valdžia ypatingai 
turėtų omenėje ūkininkų rei
kalus, kad parūpintų jiems 
tinkamų sąlygų netik ūkini 
atstatyti, bet jį pakelti tinka- 

tmon krašto vieton.

Labiausiai mūsų plačiai vi
suomenei rūpimi žemės ir dar
bininkų klausimai privalo bū
ti valdžios su tinkamu rūpes
tingumu rišami. Yra ir pama
tinių reformų, kurios jau šian
dien turi būti išrištos, — kaip 
astuonių valandų darbo die
na fabrikuose ir sunormavi- 
mas darbo laiko didžiuosiuose 
dvaruose. Lyginai stropiai 
valdžia privalo rūpintis, kad 
žemės reformos įstatymo pro
jektas būtų galutinai Kuria
majam Seimui paruoštas ir 
kad tam įstatymui vykinti bū
tų pagamintos visos reikiamos 
sąlygos, kaip antai, kad bū- 

,tų surinktos aiškiai žinios, 
kiek yra reikalingų žemės 
žmonių, kiek turime žemės iš
dalinimui, kad būtų prireng
tas atsakomas matininkų skai
čius, idant pavasariui išaušus 
neatidėliojant būtų gydoma o- 
piausioji mūsų krašto žaizda. 
Be to valdžia turi pasirūpinti, 
kad išleistasis įstatymas ka-

išplėstas, kad ne tik sužeistie
ji kareiviai, grįžusieji iš ka
riuomenės, bet kad visų kariš
kių bežemių ir mažažemių šei
mynos būtų aprūpintos žeme'.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų frakcija rėmusi koaliĄ- 
nį kabinetą, neatsisakys reiri- 
ti ir šį kabinetą, kiek jisai sa
vo veikimu pasirodys šaliai 
naudingas ir ves ją prie tikros

■

padarė 
Anglija 

j«~»



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

pa-

1

Cicilikas.
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Mokinė.

turi

gražiai 
Dau-

Na 
kurie

$57.47
$741.47

Pirm. J. Pašakarnis, 
Rašt. A. J. Navickas.

Sana iš So. Boston’o utarnin- 
tau*, ketvergaiz ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

8%-

Na tai ir laukėme visą va- 
bet ant galo štai kas pasi-

Tie propagandos varyto-

remti tą darbą ir neatsisakys, 
sukčių pienų nepriėmė, lau- 
legališko susirinkimo.

Viską ži»ąs.

ko- 
ant 
pas 

tai sun-
Štai kad ir reikale L. 
Ne spėjo valdyba pra-

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

grįžus kada nors į savo tėvynę 
drąsiai galės pasakyt kad ir mes 
šelpėm savo tėvynę nelaimėje ir 
prisidėjom prie jos išliuosavlmo.

L. R. K. R. skyr. rašt.

Šendien 
jau turi su- 

negana

J. Pilee-
Vasiliaus-

K. Ba-

Mar. 
V. Ja- 
Marc. 

Ijapinskas, Ign. Pangonis, Mart. 
Geležėlė, Juoz. Dereska, Ad. Bu- 

“ . Šu-
P. Ka- 

Pr. Kra-

kų iv. Juozapo Darbininkų 
(vaga.
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NEW PHILADELPHIA, PA. 
Gražus vakarėlis.

Lapkričio 16 New Philadelph- 
iečiai turėjo progą pasiklausyt 
gražių dainelių, bei pamatyt juo
kingų, bei paimtų iš žmonių gy
venimo vaizdelių, nes tą vakarą 
atsilankęs iš Minersville, Pa. cho
ras po vadovyste J. Mikutavičiaus 
atvaidino “Visi Geri” ir dar ke
lis žaislus su visokiais pamargini- 
mais. Prie jo prisidėjo vietiniai a- 
budu chorai (maži), ir didelių) po 
vadovyste A. Gudaičio ir vakaras 
išėjo netiktai ką gražus, bet ir 
įvairus savo turiniu. Butų ge
rai kad tankiau toki vakarėliai 
būtų rengiami, nes negana ką 
materialiai šelpiama bažnyčios 
naudai, bet ir morališką atneša 
naudą, parodydami kaip maloniai 
galima praleist vakarėlius, 
o ką kalbėt apie jaunimą, 
lavinasi ir surengia tokius vaka
rėlius, tai jau čia ir milžiniška 
nauda tautišku žvilgsniu. Taigi 
Minersvilliečiai, New Philadelp- 
hiečiai pasistengkite daugiau to- 
niums vakarėlių.

Mažųjų mergaičių choras.
Nuo senai pas mus gyvavo ma

žųjų mergaičių draugystė, kuri 
už savo globėją apsirinko Nekal
to Prasidėjimo Šv. Mariją Paną. 
Kita-gi draugystė tokių pat nier- 
gaičių prigulėjo prie mažųjų cho
ro. Kadangi šią vasarą, didžių
jų choras apsirinko už savo glo
bėją šv. Grigalių Didyjį ir laikui 
bėgant tas choras išaugo į gana 
didelį ir nenuilstančiai veikia įgi
jimu naujų vargonų, todėl ma
žosios mergaitės neužsileisdamos 
didėmsėms stvėrėsi prie geresnio 
susiorganizavimo ir susidėjusios 
su pirmąja draugyste, pasivadino 
Mažijjų Mergaičių Nekalto Prasi
dėjimo Šv. M. P. choras, 
tas mažųjų choras, 
viršum 40 narių, kurios 
kad puošia savo giesmėmis bažny
tines apeigas ir žadina jausmus 
klausančiųjų, bet savo keliu neat
silieka nuo didžiųjų ir su pasauli
nėmis dainelėmis. Jaigu ir to
liau tas mažųjų choras laikysis 
užvestos tvarkos ir klausys savo 

tai 
ir 
o 
iš

DARBININKAI IR KUNI
GAI POLITIKOJ.

Europos tautų gyvenimas 
su savo įvairybėmis ir luomi
niais ir kitokiais santikiais 
daug kuo skiriasi nuo Suv. 
Valstijų žmonių gyvenimo. Y- 
patingas skirtumas yra tai tas, 
kad Amerike dvasiškija ir 
darbininkai kaipo luomas ir 
klesa nedalyvauja politikoj, o 
Europoj dalyvauja. Dabar lai
kraščiai pranešdami apie rin
kimus Francijoj, Belgijoj ir I- 
talijoje praneša apie skai
čių katalikėj atstovų, tarpe ku
rių yra kunigų. Nieko pana
šaus nebuvo ir nėra Amerike. 
Čionai politikoj tikybinės spal
vos nėra. Jokis kandidatas 
neieško katalikų, protestonų 
arba žydų balsų, lošdamas 
ant jų tikybinių jausmų ir įsi
tikinimų. Europoj darosi vi
sai advernai.

Kodėl tas skirtumas? Ame
rike nekuomet nekandidatuos 
kunigas į kongresų arba į val- 
stijų legislatūras. Augštes- 
nioji dvasiškija nuo to drau
džia. Amerike neina politi- 
kon nei protestonai, kaipo to
kie. Jų dvasiškių nėra kong
rese, nei legislatūrose. Todėl 
čia tikyba atskirta nuo politi
kos. Ir tai yra geru daiktu.

Tai kodėl Europoje katali
kai su savo vadais bei dvasiš
kija kitaip elgiasi, negu Ame
rike? Ar europiečiai nepripa
žįsta, kad Amerikos katalikų 
nusistatymas politikos klausi
me yra geras?

Dalykas štai kaip paaiškėja. 
Tarpe tūlų lietuvių yra smar
kiai šaukiama, kad kunigai 
neprivalo kištis į politikų. Kas 
taip šaukia? Liberalai ir soci- 
jalistai, kurie yra. lygūs tiky
bos priešininkai. Jie savo 
priešingumų tikybai aktyviš- 
kai rodo, prieš tikybų smar
kiai kovoja ir šmeižia dvasiš- 
kijų. Taip elgiasi ir kitų Eu
ropos tautų laisvamaniai-libe- 
ralai ir socijalistai.

Suvienytose Valstijose-gi i 
nieko panašaus nėra. Šios ša
lies politikieriai jokios kovos 
prieš tikybų ir dvasiškijų ne
veda. Laikraščiai ir-gi to ne
daro. Tai-gi klausimas kodėl 
Europos tautų ir lietuvių dva
siškija dalyvauja politikoj ir 
kodėl Amerike to nedaroma 
paaiški. Amerikos dvasiškija 
— ir katalikiška ir protesto- 
niška—nesikiša politikon dėl
to, kad čia politikai neliečia ti
kybos ir dvasiškijos. Europo
je ir tarpe lietuvių vedama 
smarki kova prieš tikybų ir' Sirockienė, 
šmeižiama dvasiškija Užpul- Mulevičius, P. Navickas, 
tieji turi gintis. (kLlT J__~ 7"--

Amerikoje darbininkų kle- dginas, J. Litvinas, Juoz. 
sa, kaipir dvasiškija nesikišo kaitis, Juoz. Zableckas, ~ 
politikon. Darbininkai, suši- zys, Jieva Pečkaitienė, 
jungę į unijas, rūpinosi vien 
materialių reikalų pagerini- ■ 
mu. Darbininkiškos partijos sarį (balandžio 12 d.) Dlinois 
čia nebuvo. Teisybė šiek tiek valstijoj užsimegzta tokia 
figūravo socijalistų partija, partija. Nebus dyvų, kad a- 
kuri sakosi atstovaujanti dar- teinančiais metais darbininkų 
bininkus, Bet jie dėl savo sil- partija pastatys savo kandi- 
pnumo negali būti imti domon. datų rinkimuose į Suv. Vals- 
Dabar vienok, virsta kitaip, tijų prezidentų.
Amerikos darbininkų klesa' Erodo, jog vėliau ar ank- 
prisiartino prie krizio. Išro- ščiau Amerikos darbininkų 
do, jog reikės atsižadėti senų klesa, kaipo tokia, ineis poli- 
Būdų, tverti politiškų darbi- tikon. Bet nesimato galimy- 
ninkiška partija su politišku ,bės, kad Amerikos dvasiškija 
programų. Jau pereitų pava- išrastų reikalų stoti politikon. j

mokytojaus A. J. Gudaičio, 
galima tikėtis, kad ne vienas 
iš didesnių choru jaus pavydą, 
tėvai tą mergaičių džiaugsis 
gero ir pavizdinso išauklėjimo.

Kelmas.

MAHANOY CITY, PA.
Aukavusių vardai Tėvynės rei

kalams per gerb. kun. J. Laukai
čio prakalbas rugsėjo 1-mą dieną, 
1919 m.

Kun. Dr. Pr. Augustaitis $100. 
Kaz. Pangonis 57.00, V. Jusaitis 
ir A. Leskauskas 30.00, Kaz. Dir- 
žis 15.00, Mot. Gavelis 15.00, J. 
ir Ona Vitkauskai 11.00.

Po $10.00: Sim. Norkevičius,
M. Počiukonis, M. Sklerienė, St. 
Kubilius, Jonas Žernauskas. A. 
Benevičius, Al. Stučkienė. Juoz. 
Žalis, Sim. Paulauskas, Ant. Šu- 
kaitis, Sim. Paulauskas (sūnūs), 
Ignas Macejunas, Ant. Bartuška, 

j Jurgis Krasnickas, J. Mališaus- 
I kas, M. Gavėnas, J. Ambrazė- 
jus, 
tis, 
nas, 
kas, 
tkevičius, 
Andrunaitis, 

M. Gavėnas,
A. Žvinavičius, Pr. Senavai- 
Ad. Urbonas, Jon. Naucku- 

Kaz. Žeglys, Vik. Lapins- 
A. Valentanavičius, St. Bar- 

J. Bartkevičius, M. 
Mar. Kubertavičie- 

nė, Ign. Strockis, T. Čivinskas, 
Pr. Sklėra, J. Šalamskas, V. Juo- 
deška, Pr. Sodeika, J. Azanaus- 
kas.

Po $5.00: Fel. Pangonis, Juoz. 
Mačiulskas, Jon. Masvs, Dam. 
Benevičius, Ona Sajoniutė. JurK. 
Zinkevičius, J. Bražinskas, A. Či- 
ginskas, Jonas Senkevičius, T. Ju- 
saitienė, T. Žeimys, Mar. Moc- 
kaitienė, Ona Geldotienė,

T. Glinskas,

snickas, J. VaĮukonis, K. Kara- 
šauskienė, J. Jankauskas, Vai. 
Gedvilas, Vik. Bartasevičius, S. 
Kuodis, Kaz. Litvinas, P. Skle- 
ra, M. Bendinskienė, Al. Alek
sandravičienė, Juozas Budginas, 
Ign. Čerkauskas, Vincas Jakubo
nis, J. Macejunas.

Po $2.00: M. Šabunas. M. Pan- 
goniutė, Alb. Aleksandravičiūtė, 
Albina.

Smulkių aukų
Iš viso

CLEVELAND, OHIO.
Lapkr. 9 d. šv. Kazimiero dr- 

jos susirinkime ir vėl tas popie- 
ris pasirodė, tai ir tam užtylėti 
nenorėjau ir pasakiau visas suk
tybes. Minėti didvyriai su baisiu 
rustumu šoko buk aš darbą ardau 
ir turiu ypatiškumą, tai netiesa. 
Aš savo nuomonę išreiškiau. Jei
gu visuomenė nutarė leisti vieną 
į mokslą, tai visuomenė turėtų 
ir apkalbėti ir visas darbas turėtų 
būti visuomeniškas o ne palei vie
nos arba dviejų ypatų mintį ir ką 
visuomenė išrinks į mokslą ant 
to turime sutikti. Tai mano min
tis ar tai darbo ardymas ? ar tai 
vpatiškumas. Gali rinkti ką tik 
nori. Vaiką ar mergaitę, seną 
ar jauną, ilą ar pliką. Ką vi
suomenė išrinks tai tas ir bus ver
tas. O dabar darbas buvo varo
mas slaptai ir nelegališkai. Tas 
susirinkimas nebuvo garsinamas 
laikraščiuose nei bažnyčioj, nei 
klebonas nedalyvavo tam savo už
manyme ir tie propagandos vary
tojai pasakė, kad jie ypatiškai 
pasikalbėję iš didesnių draugijų, 
o su mažesnėmis nesiskaitą ypač 
su L. D. S. Perskaitė tą popie
rį tai rodos 4 dr-jos atstovai, 
kur dar suvirs 10 draugijų. Aš 
neprieštarauju, tik sakau, kad 
tas nelegališkai. Čia ir pasirodo 
kas ardo darbą ar aš ar tie pro
pagandos varytojai.

A. J. K.
Red. prierašai.

Žinoma, kad visuomeniškas 
darbas turi būt visuomeniškai ir 
veikiamas, tuomet ir nesusiprati
mai išnyks, bet abelnai imant 
tam darbui kaip kad moksleivijos 
parėmimas reikėtų visiems vien
balsiai pritarti ir jį pagal išgalės 
remti.

Tą klaidą tikimės, kad Cleve
landiečiai greit atitaisys ir vėl 
veiks sutartinai tuomi apie tuos 
ginčus ir užbaigiame.

PHILADELPHIA, PA.
Lapkr. 16 d. nedėlioję tuo po 

sumos L. D. S. 13 kp. turėjo ne
paprastą susirinkimą, kurs buvo 
šauktas dėl aptarimo bei nubalsa- 
vimo pakėlimo mėnesinių duoklių. 
Tam tikslui buvo prisiųstas laiš
kas iš Centro su aiškiais nurody
mais, delko reikalaujama pakelti 
mokestis. Po ilgų aptarimų nu
balsuota sekančiai: 6 susilaikė 
nuo balsavimo, 10 balsų buvo 
mokėti 30 centų į mėnesį ir visus 
Centrui prisiųsti, o didžiuma nu
balsavo mokėti 35 centus į mėnesį.

Prisirašė dvi naujos narės: O. 
Janušienė ir J. Poškienė. J. Poš
kienė yra labai darbšti ir pasiš
ventusi veikėja Philadelphijos dr- 
-jose. Tikimės, kad jį daug 
pasidarbuos ir dėl L. D. S. 13-tos 
kuopos.

Prot. rašt.
------- •

NEW PHILADELPHIA, PA. 
L. R. K. R. reikalai.

Ar rasit kur kitą lietuvių 
loniją, kuri būtų taip skubi 
balso tėvynės reikaluose kaip 
mus New Philadelphi’oi, 
ku įspėt. 
R. K R.
nešt apie uždėjimą $200.00 mokes
ties kaip toji suma greit likosi 
sudėta ir pasiųsta Centro Valdy
bai. 16 Lapkričio, klebonas kun. 
M. Durys paaiškinęs apie reika
lingumą ir svarbą įstaigos kaip 
yra L. R. K. R. prašė, kad pasių
sti po parapiją kolektoriai nesu
rinko reikalingos sumos pinigų, 
kadangi tomis pačiomis dienomis 
vaikščiojo rinkėjai Amer. R. K. 
Todėl bažnytinę kolektą paskyrė 
dėl papildymo reikalingos sumos. 
Matyt, kad žmonės paklausė bal
so savo klebono, o drauge ir at
jautė sunkų padėjimą savo Tėvy
nės, nes nesigailėjo aukų paskir
tam reikalui. Ir. gerai New Phi- 
ladelpbiečiai padarė remdami rei
kalus tėvynės,

CLEVELAND, OHIO. 
N e visuomeniškai.

Visuomet clevelandiečiai augš- 
tai šoka, tik nevisuomet gerai 
išveža. Štai praeitą pavasarį mū
sų gerb. kleb. kun. V. Vilkutaitis 
sumanė labai naudingą sumany- 
mą, kad clevelandiečiai nors vie
ną moksleivį išleistų į augštą mo
kslą. Tą sumanymą užgyrė: šv. 
Kazimiero dr-ja, šv. Juozapo dr- 
ja ir rodos šv. Jurgio Gravdijos 
ir Kareivių dr-ja, L. Vyčių 25 
kp., L. D. S. 51 kp., L. Teatra
liškas choras ir d. k. tam darbui 
pritarė apie 20 draugijų ir išrin
ko komisiją, kad sudarytų pie
nus. Tikėta, kad tas darbas 
bus veikiamas visuomeniškai, bet 
pasirodė kitaip. Atsirado propa
gandos va rimas ir sau garbės ieš
kojimas. štai pora ypatų vietoj 
pasitarus su dr-jomis ir su kun. 
V. Vilkutaičiu, tai nuėję prane
šė savo sumanytą darbą. Žinom, 
kad jau darbas varomas tai kleb. 
pritarė ir jų pienams. Aš nieko 
nesulaukdamas užėjau paprašyti 
gerb. klebono ar negalėtų per pa
mokslą sušaukti visų dr-jų išrink
tą komisiją, kad pasitarus pra
dėti darbą, gerb. kleb. atsakė: 
Kam ten bešaukti, kad jau pora 
ypatų buvo atsilankę, jau vis
kas sutaisyta, draugijų narjai tu
rės mokėti po 10c. į metus ir vis
kas.
sąrą, 
rodė, 
jai pasišaukė keletą ypatų, kurie 
viena dūda pučia su jais ir išdarė 
pienus, kuriais turės Clevelando 
visuomenė sekti. Reiškia, vie
na arba dvi ypatos užsukę grama
foną, o visi clevelandiečiai turės 
šokti, ar tai ne suktybe? Taigi 
tie garbės ieškotojai savo surašy
tą popierį pradėjo leisti po drau
gijas. Kuomet atėjo prie L. D. 
S. 51 kp., aš kaipo išrinktas į tą 
komisiją ir paaiškinau, kad čia 
poros ypatų nežinia kokia propo- 
ganda varoma, tai net vienas iš 
tų veikėjų prisipažino, kad buvo 
L. D. S. 51 kp. komisijos narį su
tikęs tą vakarą, bet nieko nesa
kęs, tai L. D. S. 51 kp. yra nuta
rus 
bet 
kia

DAYTON, OHIO. 
Iš lietuvių gyvenimo.

Daytoniečiai lietuviai katalikai 
gyvena gražiam sutikime. Kiek
vienas katalikas priguli prie dr- 
jų ar susivienijimų ir prie Darb. 
Šv. Juozapo Sąjungos ir visos mi
nėtos dr-jos ir kuopos gyvena bro
liškoj meilėj. Bet gaila, kad 
yra keli atskalūnai, kurie gyve
na kaip gyvuliai pametę tikėjimą 
ir šv. bažnyčią, gaila, kad toki 
tarp katalikų maišosi ir dar vadi
nasi save lietuviais, neprigulėda
mi i jokias dr-jas. Kaip kurie 
iš jų nors ir priguli, tai tik dėl 
mados, bet jokios naudos iš jų 
nėra, o blogo tai labai daug pa
daro niekindami lietuvių tautą ir 
tikėjimą. Atsirado ir tokią, ku
rie trauke dr-jas teisman už tai, 
kad per susirinkimus reikia maldą 
kalbėti.

Katalikai bukim atsargesniais, 
pažinkim vilkus avių kailyj, rei
kia sergėtis tokių visuose darbuo
se, atmesti iš mus tarpo ir tegu 
toki neardo mus veikimų.

Tokių padaužų yra keletas, tai 
pažiūrėk kas nedėldienį vis išgirs
ti muštynes ir areštavimus, tai vis 
darosi iš priežasties gėrimų.

Naujas narys. 

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

Šioje kolonijoje lietuviai 
puikų nuosavą namą dėl susirin
kimų. Tai pasididžiavimas tarp 
svetimtaučių, kad lietuviai suge
bėjo tokį didelį namą pastatyti. 
Net lenkai mums pavyki. Dabar 
svetainės abelnai duoda gerą pel
ną, nes susirinkimų, prakalbų 
ir teatrų laikai. Bile dr-jėlė per 
savo mėn. susirinkimą kalba apie 
surengimą teatro, prakalbų, ba
liaus ir tam panašiai. Taigi sve
tainė dabar visiems reikalinga y- 
pač atėjus rudeniui.

Čia yra apie pusė tužino tauti
ninkų, nekurie iš jų būdami mi
nėto namo korporacijos komitete,

nesiskaito su dauguma, bet el
giasi taip, kaip jiems patinka.

Vienas iš jų užrandavojo sve
tainę šokiams nuo 18 d. spalio iki 
pavasariui du vakaru į savaitę: 
seredoms ir subatoms. Paprastai 
už naudojimą svetainės mokasi 
$25.00 į vakarą. Minėtas gudruo
lis su pagelba savųjų imdamas 
salę ant visos žiemos gavo po $16 
už vakarą.

Čia yra 14 katalikiškų draugi
jų, kurių nariai prisidėjo prei 
pastatymo minėtos svetainės, pir
kdami šėrus. Dabar norėdami 
parengti kokią nors pramasą, tu
rime ieškoti svetainės kur nors 
kitur arba rengti ką nors nepato
gioj dienoj. Tai paniekinimas 
vietinių draugijų. Taipgi vienas 
iš didesnių prasižengimų prieš mū
sų atgimstančią tautą.

Ar dabar laikas užimt svarbes
ni vakarai šokiams kada mūsų 
priedermė šiuo momentu yra da
ryt susirinkimai, rengt prakalbos 
ir vakarai Lietuvos naudai, pri- 
gelbėjimui ir mūsų pačių gerovei. 
Tautininkai to nesupranta. Kaip 
matome jiems šokiai svarbesni, 
negu Lietuvos laisvė. Užbėgda
mi už akių jie daro skriaudą ir v 
korporacijai.

Vietiniai lietuviai, ar ilgai 
duosimčs savę už nosies vedžioti 
keliems nedakeptiems ? Laikas 
pradėt* rimčiau į dalykus žiūrėti.

Žvirblis.

nką. Norvoodiečiai nelaikys pas 
save pinigų. Kaip tik sudarysim 
kitus $500.00, tai tuoj vėl bus 
pasiųsta Lietuvon. Susitvėręs ko
mitetas šelpimui Lietuvos deda 
visas pastangas, kad Norivoode 
surinkus $1500.00 Lietuvos laisvei.

GRAND RAPIDS, MICH.
Sako, kad šiais laikais nesą 

kankinių, bet štai mūsų mieste 
16 d. šio, mėn. visokie raudonka
kliai surengė kokį ten bolševikš- 
ką apvaikščiojimą susidedantį iš 
prakalbų ir dainų. Vos pradėjo 
savo programą, tai 76 Dėdės Ša
mo ex-kareiviai su šerifu apsupo 
svetainę. Kada pora iš jų pasi
rodė svet.. tai tuojaus kalbėto
jai apreiškė, kad jau nebusią pra
kalbų, nes oras pasidarė perkar- 
štas ir ne jučioms ėmė sprukti 
laukan, nekurie išnešė savo svei
kus kaulus, keli pakliuvo į ka
reivių rankas, žinoma tie paglo
stė veidelius, kad daugiaus nepa
sirodytų ant pagrindų svetainės. 
Vienas norėdamas išsisukti nuo 
atsakomybės pasisakė esąs iš kito 
miesto. O mūsų miesto šerifas 
labai mandagus kaipo svečiui su
teikė vežimą, buvo įtupdytas ir 
veždamas gerai pavaišino, už de
šimts mailių į šuntakelius išve
žęs paleido. Trečią dieną dar ne- 

Ibuvo namie. Ar-gi tai ne kanki- 
j niai.N0RW00D, MASS.

Vietos lietuviai sutarė bendrai 
veikti dėl labo Lietuvos. Lapk
ričio 9 d. tam tikslui buvo sureng
tos prakalbos. Kalbėtojais buvo: 
vietos gerb. kleb. kun. V. Tašku- 
nas ir A. Ivaškevičius iš So. Bos
tono. Po prakalbų buvo renka
mos aukos dėl parėmimo Lietuvos 
valdžios.

Aukotojų vardai.
Baltrus A. Tumavičius. $100.00 
And. Pečiukonis................ $50.00
Juozas Uždarinis................ $50.00

Po $10. Juozas Pašakarnis (ža
dėjo $15.) kun. V. Taškunas, P. 
Kulešas, J. Kašėta (žadėjo $10) 
V. Kudirka (žadėjo $10.) K. Ma- 
čis $5.00 ir žadėjo $5.00, J. Ka
valiauskas, K. Aukštuolis, G. Le- 
bednikas, J. Kavaliauskas, P. Šo- 
šis. M. Januškevičius, 
kas. V. Kašėtienė, S. 
kienė, M. Samulionis, 
rauskas $15.

Po $5.00: E. Tvaskienė, M. Šar
ka, J. Tamavičius. K. Mockevi
čius, A. Jankūnas, A. Šidlaus
kas, K. Kašėta. J. Uždarinis, P. 
Šalavijus, K Klimavičius, S. 
Stadalnikas, A. Saulenas, A. Jo
vaiša, B. Stašaitis, J. Čiaplika, 
J. Janušaitis, J. Uždavinis, B. 
Kvelkauskas, A. Juzelskis, J. 
Rožė, V. Grudinskas, J. Dirsa, 
S'. Akstinienė (žad. $5.), A. Ka- 
liunas, P. Kaliunas, F. Ramonas 
A. Večiutė, P. Kudirka (žad$5A 
J. Karalius, P. Uždavinis. P. Pi- 
lenka, A. Sarafinas. L. Palevi- 
čius, P. Preibis (žad. $5.), J. Di- 
džbalis, B. Jankauskas, A. Re- 
pšis, A. Marcinkevičius, A. Ivaš
kevičius iš So. Bostono.

Po $2. : A. Versiackas, J. Ku- 
rauskas, V. Bakanas. A. Navic
kas.

Po $1.00: J. Saluikas. J. Didi
ką. J. Akulevičius, A. Krusas, 
S. Žavėtas, M. Kuodis, J. Klab- 
lika, K. Spiridavičius, J. Kalke- 
vičius, A. Stasaičiukė, A. Barau
skas, Vai. Adomavičiūtė, T. Va- 
silauskas, J. Mačis, O. Kazlaus- 
kiutė, O. Smilgienė, J. Šasta- 
vickas, A. Kavaliauskas, P. Stu- 
pakas, J. Baublis, V. Jazavitas, 
J. Cironis, P. Veta, L. Višniau- 
skienė, U. Glebauskienė, Z. Vis- 
niauskas, J. Versiackas, K. Kve- 
tkauskas, M. Minkevičius, M. 
Salbakas, A. Ečus, K Kreune- 
lis, A. Dirsienė.

Po 50c.: J. Jankevičia, B. Pe- 
čiukoniutė, B. Večiutė, S. Smil- 
giutė.

Iš viso šiose prakalbose sukau- 
kauta su smulkiomis ir pasižadė
jimais $640.34c.

Užsibaigus aukų rinkimui bu
vo atidaryta massmitingas. Iš 
svarbesnių nutarimų tapo nutarta 
kviesti visus ristos lietuvius biz
nierius prisidėti su aukomis dėl 
sušelpimo Lietuvos. Taipgi visas 
lietuvių dr jaM prisidėti prie ren
giamos demonstrancijos, kuri in- 
vyks Bostone. Iš suankautų pi
nigų $500.00 tapo pasiųsta Lietu
von lapk. 10 d. prez. A. Smetonos 
vardu per Šhavmut National Ba-

WORCESTER, MASS. 
Vakarinė mokykla.

Nors jau pas mus vakarinės 
mokyklos tapo atidarytos nuo 
pradžios spalio mėnesio, bet kad 
dą lig šiol niekas apie tai nepara
šė, tai aš pasistengsiu tą pada
ryti.

Šiais metais pas mus miestas 
įsteigė naują vakarinę mokyklą, 
kurios dą ligšiol nebuvo. Čia 
mokinama angliškos kalbos, rašy
ti, skaityti, skaitliuoti ir dą vi
sokių moteriški) darbų. Apart to 
dar yra Įvesta ir lietuviška klesa. 
kur mokinama lietuviškai skaityti 
ir rašyti. Lietuviškai mokina 
Pranas Jakaitis. Mokina labai 
tvarkiai ir gerai. Mokinių lan
kosi daugiaus negu lankydavosi 
pačių lietuvių steigiamose mokyk
lose, bet galėtų dar daugiau būti.

Po apačia mokyklos yra kykgy- 
nas, ten galima gauti už dyką 
pasiskaityti visokių knygų, ang
liškų ir lietuviškų.

Ši mokykla yra šv. Agnietės 
name ant kampo Vemon St. Mo
kinama kas vakaras išėmus sere
dą ir subatą. Yra tai labai gera 
proga dėl tVorcesteriečių išmokti 
skaityti ir rašyti, reiktų visiems 
iš to pasinaudoti.

PLYMOUTH, PA.
Nedėlios vakare lapkr. 16-tą 

d. A. Račiūnas rodė krutamus pa
veikslus iš Lietuvos ir šiaip kito
kius iš moksliškos srities.

Paveikslai labai žingeidūs ir 
mūsų žmonėms patiko. Ypač vai
zdeliai iš Lietuvos, sujudino ne 
vieną žmogų, kaip tai maitinimas 
našlaičių mažų kūdikėlių Kaune, 
reginiai sugriautų namų ir t. t. 
Ponia Račiūnienė labai 
padainavo trejatą dainelių,
gumas žmonių myli lankyti p. R. 
vakarus, nes jis visuomet plačiai 
išaiškina kožną vaizdelį, o p. Ra
čiūnienė visuomet sudainuoja 
naujas lietuviškas daineles.

Vakarėlis pasisekė iš visų pu
sių, žmonių buvo į 500.

Lauksime kitu kartu p.p. R. su 
naujais paveikslais iš Lietuvos, nes 
p. R. išvažiuoja į Lietuvą neužil
go su tikslu parinkti paveikslų 
dėl Amerikos lietuvių. Lauksime.

Buvęs.

EASTON, PA
Lapkričio 27 d. ketvergo vaka

re 6 vai. pobažnytinėje svetainėje 
šv. Mikolo parapijos rengia iškil
mingą vakarienę. Bus pagaminta 
skaniausių valgymų ir saldžių gė
rimų. Svetainė bus išpuošta Lie
tuvos ir Amerikos vėliavomis. 
Griež puikiausia orchestra viso
kius maršus. Kviečiami atsilan
kyti kaip vietiniai, taip ir iš a- 
pielinkės ant minėtos vakarienės. 
Tikietai suaugusiems 50c., vai
kams nuo 6 metų 25c.

PITTSBURGH, PA.
L. R. Kr. R. n skyr. veikimas.

Vietinis Liet. Raud. Kr. Rėmė
jų skyrius puikiai gynioja ir pa
sekmingai varo pradėtąjį darbą. 
Visi nariai susitelkė darbuotis vi
somis spėkomis ir sudarė tvirtą 
vietos organizaciją, taip, jog 
galima tarti, kad “Lietuvos mei
lė dega mūsų širdyse. Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!”

Vietinis L. R. Kr. rėmėjų sky
rius reguleriai laiko savo susirin
kimus kas seredą. Tuose susirin
kimuose tariasi, kaip pasekmin- 
giau būtų galima pasidarbuoti 
dėl L. R. Kryžiaus. Taip-gi kas 
seredą, gerb. Dr. Jonas J. We- 
ber’is (lietuvis) kalba prelekci- 
jas iš sveikatingumo srities, kas 
suteikia daug naudos klausyto
jams.

Kad geriau supratus, kaip vie
tinis L. R. Kr. rėmėjų skyrius vei
kia, privalome išgirsti to skyriaus 
raštininkės, p-lės A. M. Sutkaičiu- 
tės bent vieną protokolą, pavyz
džiui, kurs buvo perskaitytas 
lapkr. 19 d. Štai jis (sutrumpin
tas) : Lietuvos R. Kr. rėmėjų 
skyriaus susirinkimas įvyko lapkr. 
12 d., 1919, 7:30 vai. vakare šv. 
Kazimiero parapijos mokykloje. 
Gerb. kun. A. Tamoliunas atidarė 
susirinkimą. Gerb. Dr. Jonas J. 
AVeber’is suteikė susirinkusiems 
paskaitą, kaip apsisaugoti nuo 
ligų ir, kaip pasekmingiausiai pri
žiūrėti ligonį namuose. Pabai
gus paskaitą, susirinkusieji sky
riaus nariai išreiškė gerb. Dr. J. 
AVeber’iui širdingą padėką ir pa
geidavimą, kad neatsisakytų pri- 
buvinėti kas seredą su naudin
gais pamokinimais. Dr. AVeber’is 
sutiko ir pasižadėjo. Vakaro ve
dėjas gerb. kun. A. Tamoliunas 
trumpai apsakė L. R. Kr. sieki
nius ir ragino tuos visus, kurie 
dar neprisirašė, kad prisirašytų 
tą vakarą. Paduota sumanymas, 
kad nupirkus vilnonių siūlų, vir
balų ir pradėti mezgimo darbą, 
kaip tai sveterių, pančekų ir t.t. 
P-ni Blažaitienė pranešė. kad 
Centras parūpina visą materiją. 
Nutarta, kad p-lė A. M. Sutkai- 
ciutė pareikalautų iš Centro rei 
kalaujamų dalykų dėl mezgimo. 
Kaipo mezgėjos, užsiregistravo se
kančios: A. Šviežikienė, M. Bla
žaitienė, Jieva Gurevičienė, A. 
Drogilienė. P. Blažaitienė, Jieva 
Jankienė, M. Stankevičienė, S. 
Pranckunienė, O. Linikienė, A. 
Gilienė ir Radžiukinienė. Paskui 
sekė rinkikų ir rinkėjų raportai 
ir t. t. Pagalios susirinkimas ta
po uždarytas su malda per gerb. 
kun. A. Tamoliuną.

Tai vien tik vieno vakaro at- 
spindis. O ji) butą daugiau. Lap. 
19 d. ir gi buvo susirinkimas, ku
riame Dr. J. J. AVeber’is kalbėjo 
apie rudens ligas. “Tonsolitis ir 
Difterija.” Tame vakare paaiš
kėjo, kad pinigų Į vietos L. R. Kr. 
rėmėjų skyrių suplaukė $805.92. 
Bet dar ne visi rinkikai ir rinkė
jos reportavo. Taip-gi reikia pa
žymėti. kad šv. Kazimiero para
pijos choras turėjo vakarą, kurs 
L. R. Kr. skyriui atnešė pelno 
$84.30, o šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai iš jų vakaro, 
kurs buvo lapkr. 16 d. paskyrė 
$10.38 L. R. Kryžiui. Drabužių 
gi sunešta daug! bus kokios 9 di
džiulės skrynios. Jeigu iš Centro 
neprisiųstų vilnonių siūlų ir vir
balų, tai nutarta nupirkti 100 
svarų vilnų. Apie visą vietinio 
L. R. Kr. rėmėjų II skyriaus vei
kimą pranešti į laikraščius vien
balsiai nuskirtas gerb. kun. A. Ta
moliunas, kaip korspondentas.

Tai tokios tokelės iš Pittsbur- 
gh’o (South Side) padangės.

Samata.

Alijantų Augščiausioji Ta
ryba nutarė paskelbti, jog tai
kos sutartys turi ineiti galėn 
nuo gruodžio 1 d. Nuo tada 
pradės veikti ir Tautų Lyga. 
Kadangi Suv. Valstijų senatas 
sutartį atmetė, tai Amerika 
pasilieka be balso Lygoj. Tu
rės taiką daryti skyrium su 
Vokietija.

PIRMAS SU AREŠTAVI
MAS.

Tarp Floridos ir Bahamų 
salų suareštuota du laivu su 
svaigalais. Yra tai pirmas su
areštavimas po paskelbimo S. 
Valstijose prohibicijos už ne
legali gabenimą svaigalų.



J. Širvintas.

Iš Amerikos į Šveicariją.
(Tąsa>

Lietuvos Reiklai Vatikane.
Apleidęs Vatikano rūmus, tuoj nusiskubinau pas gerb. 

kun. kan. Prapuolenį, kad nepavėluoti ant nuskirtos valan
dos pietums. Nespėjus įžengti į kambarį, atvažiavo iš Vati
kano ir mūsų atstovas gerb. kun. kan. Jurgis Narjauskas. 
Kas gali įsivaizdinti tą linksmybę, su kokia kun. kan. Pra
puolenis sutiko šitą linksmą žinią. Neveltui ir pietūs buvo 
linksmi, jau neskaitant tų visų pastangų, kurias padėjo p-lė 
B. Prapuolenytė, kad toje dienoje priruošti puikius pietus. 
Buvo malonu ir linksma — Lietuvos atstovas oficialiai pri
pažintas Vatikane. Patsai atstovas gerb. kun. kan. Narjaus
kas laukė atvažiuojant savo sekretoriaus, kuriuomi tapo pa
skirtas p. Mačiulis. Jau buvo vakaras, kuomet apleidau gerb. 
Kanauninko širdingą draugiją ir jo vaišingus namus.

Sugrįžęs namo dažinojau, kad pasporto reikalais reikia 
išvažiuoti į Turiną. Todėl ant rytojaus gana anksti išsiruo
šėme aplankyti dar likusias Romos vietas. Pirmiausia nuva
žiavome į šv. Jono Laterano baziliką, Romos katedrą ir se
nąjį Vatikaną. Įėjus bažnyčion, pirmiausia puola į akis di
delės dvylikos Apaštalų balto murmulo stovylos. Šiaip jau 
bazilika kaip ir kitos kurios bažnyčios. Šalę bazilikos yra ko
plytėlė, kurioje randasi tie patys laiptai, kuriais Išganyto
jas buvo vestas pretorijon pas Pontijų Pilotą. Žmonės klupš- 
ti eina laiptais ir bučiuoja kryželius, kurie užima brangiau
sio Kraujo lašų vietas.

Iš Šv. Jono katedros nuvažiavome į Kolizejų. Mano sie
loje užviešpatavo ypatingi jausmai, vaikščiojant tais pačiais 
takais ir amfiteatro arena, krikščionių kankinių kraujais ap
laistyta. Niekas kitas tiktai tikįs katalikas gali suprasti ir 
atjausti kaip brangios yra šios liekanos krikščioniškam pa
sauliui. Pirmiausia apžiūrėjome urvus, kuriuose buvo už
laikomi krikščionįs prieš nukankinimą. Aš ypatingai įsidė
mėjau urvą., kuriame buvo kalinamas šv. Ignacas, Antijo- 
chi jos vyskupas. Laukiniai žvėris buvo užlaikomi kitoje mie
sto pusėje ir tiktai prieš krikščionių kankinimą būdavo po
žeminiais keliais atvaromi į kolizejų. Prieš kalėjimų duris 
randasi kambariukai, kuriuose kareiviai sergėdavo kalinius. 
Augščiau kalėjimų vietos žiūrėtoji] suolai, talpinanti tūkstan
čius asmenų. Tarpu šių vietų žymesnės yra dvi. viena prie
šais kitą. Nuo miesto pusės imperatoriaus takas (slaptas 
požeminio Nerono laikais) bei sėdynėms vietos iš priešingos 
pusės jo pačios su palydovėms rietą. Šalę Kolizejaus impe
ratoriaus Karakalos rūmų griuvėsiai. Vienoj pusėj griuvė
sių imperatoriaus Tito arka — pergalės vartai; nuveikus žy- j 
dus ir sunaikinus Jeruzalę; kitoj pusėj imperatoriaus Kon-1 
stantino Didžiojo arka. Augščiau Palatino kalva su senovės 
imperatoriaus rūmų ir maudyklių griuvėsiais.

Palikę Kolizejų. grįžome namo pietų, pakelėj aplanky- į 
darni pirmąją Romos krikščionių bažnyčią — Panteoną, Pro
pagandos bei Gregorianum garsius universitus.

Katakombose.
Po pietų išsirengėme aplankyti katakumbų. Nuvažiavo

me senovės garsiąja via Appia į šv. Kaliksto požemius. Ge
ras vienuolis cistersas išvadžiojo mus, išrodydamas žymes- 
nesias katakumbii vietas ir suteikdamas žingeidžius paaiš
kinimus. Ant katakumbų sienų dar iki šiai dienai randasi 
pirmųjų krikščionijos metų visokį parašai, monogramai ir 
piešiniai — Geras Piemuo, duonos padauginimas tyruose, 
stebuklingas žuvų pagavimas ir tt. Visų geriausia man pa
tiko šv. Kaliksto ir šv. Cecilijos karstų mozaikos formoje 
piešiniai. Šventųjų kaulai, kuriuos iš parašų surado keno 
jie buvo esama, tapo parvežti į didesias Romos bazilikas. Da
bar katakumbose randasi krikščionių kaulai ir kūnai stikli
niuose karstuose sudėti, kurių iš parašų negalima buvo su
sekti. Apžiūrėję požemių altorius, bei sienose krikščionių, 
daugiausia kankinių, karstus (pastaruosius galima atskirti 
tam tikru ženklu — ant akmens iškirsta palmos šakelė — 
Kristaus kankinių monograma), grįžome į miestą. Vakaras 
buvo gražus, todėl ėjome pėkšti, gėrėdamiesi gamtos gra
žumu ir kalbėdami apie senovės Romos didybę bei jos da
bartines liekanas.

Laimingon Šveicarijon.
Sugrįžę namo ir pavalgę vakarienes, apleidome Romą. 

Važiuodami naktį nieko negalėjome matyti. Man buvo gai
la, kad pervažiuodami garsius Italijos miestus — Pizą, 
Genuą, Messandriją — negalėjome sustoti, bet pasporto rei
kalai buvo svarbesniu, negu miestų aplankymas. Ryte su
stojome Genujoj. Tai didelis senovės miestas, garsus sa
vo milžiniškomis puikiomis kapinėmis, bet purvinas kaip 
ir visi Italijos miestai. Apie pi et atvažiavome į Turiną. Dar 
toli nuo Turino išvydome stebėtiną reginį. Išpradžių manė
me, kad tai keisti debesiai, bet tuojaus persitikrinome, kad 
čia esama snieguotų Alpų viršūnių. Išlipę iš traukinio, stai
ga pajutome oro permainą. Neapolyj ir Romoje šilta — 
pavasaris. Čia jau šalta, tikras ruduo. Turino miestas, se
novės Piedmonto bei Sabandijos karalystės sostinė, gražus, 
tikras Europos miestas, griežtai skiriasi nuo kitų Italijos 
miestų. Turine reikėjo mums pertikrinti mūsų pasportus 
Amerikos konsulate ir užrizuoti pas šveicarų konsulą. To
kiu būdu prisiėjo perbūti Turine keletą dienų. Turėdami 
laiko, pavažinėjome po Piedmonto šalį, aplankydami dau
gelį mažesnių miestelių. Pačiame mieste aplankėme kara
liaus, seniau Piedmonto bei Sabandijos karalių rūmus. Užė
jome į katedrą. Bažnyčia panaši į Romos bazilikas. Už 
didžiojo altoriaus augštai karalių koplyčia. Čia ilsisi kū
nai daugelio karalių bei kunigaikščių; karstai išpuošti pui
kiomis stovylomis. Visa koplyčia pastatyta iš juodo bran
gaus murmulo. Išėję iš katedros, aplankėme dar keletą žy
mesnių vietų, iš kurių vieną ypatingai reikia paminėti — tai 
pėūaiminto Kotolengo prieglauda. Pal. Kotolengas gyveno 
apie pusantro šimtmečio atgal Turino mieste ir buvo pa
prastu parapijos kunigu. Jisai pastatė prieglaudą, ligon- 
bntį, namus našlaičiams, senialiams ir visokiems visuome
nės išmatoms. Įsteigė penkias kunigų, brolių ir seserų kon
gregacijas. Pinigų niekuomet neturėjo ir neėmė, nors dide
les sumas jam siūlė karalius ir kardinolai. Jeigu gaudavo 
kiek pinigų, tai išėjęs gatvėn, išdalindavo pavargėliams. Ne
veltui, praslinkus šimtmečiams tapo Katalikų Bažnyčios pri
pažintas palaimintu ir netrukus bus išpažintas šventu. Šian
die toji prieglauda yra savimi miestelis Turino mieste. Prie
glaudoje gyvena 9,000 vargšų, kokius pasauliui tiktai teko 
regėti. Juos prižiūri tūkstantis seserų ir yra tiek brolių, ne
skaitant žymaus skaičiaus kunigų. Įėjome į prieglaudos baž
nyčią — tai didžiausia parapija Turine — pilnutėlė visokių

DARBININKAS »
vargdienių. Aplankėme pal. Kotolengo karstą, jo kambarį, 
kame sudėti jo visi užsilikusieji daiktai. Pažvelgus į tą vis
ką galima aiškiai suprasti kad tiktai Katalikų Bažnyčios 
pasekėjai gali nuveikti šitokius milžiniškus gailestingumo bei 
pasišventimo darbus. Užrašas ant prieglaudos vartų po pal. 
Kotolengo stovyla — užrašas, kuris buvo kasdieniniu šven
tojo milžino obalsiu “Caritas Christi urget nos” (Kristaus 
meilė žadina mus), turi rasti atsakymą kiekvieno kataliko 
širdyje, ypatingai šiandie, laikuose mūsų vargstančios tau
tos, kuri jau visiškai pasiekė Kalvarijos kalno viršūnės.

Tą pačią dieną gavome telegramą iš Šveicarijos, kad 
tenykštė valdžia įsileidžia mus į savo šalį. Todėl laiko ne
gaišuodami ant rytojaus išsirengėme Šveicarijon. Linksmai 
apleidau Italiją, nežiūrint į jos gautas grožybes, ypatingai 
turtingas Lago Maggiore (Didžiojo Ežero) apielinkėse. At
keliavę į parubežį, įėjome į šveicarų traukinį. Visai kas ki
ta — švaru, tvarka, valdinįkų mandagumas — tuojaus jau
tiesi esąs civilizuotoj šalyj. Važiavę 20 minutų po žeme gar
siuoju Europos tuneliu, išvydome Šveicarijos šalį. Laimin
ga tai šalis, seniai iškovojus savo laisvę, toli nužengė pir
myn, palikdama visas kitas Europos šalis užpakalyje. Į 
porą valandų atvykome į Beruąsi tuojaus, gąvę greitąjį trau
kinį, pasileidome Fryburgan. Vienas pusvalandis ir Frvbur- 
go miesto puikūs namai.

Draugai jau laukė stotyje. Kaip linksma suspausti de
šinę senam draugui, kurio siela gyvuoja tais pačiais troški
mais bei idealais kaip ir manoji.

Ačiū Dievui kelionė laimingai pasibaigė ir aš nespėjau 
nei atsikvėpti kaip reikėjo pradėti metą darbai ir vėl atsi
sėsti į mokslo suolą.

Užbaiga.

v •

DYKAI!
Prlsiųskite savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

Mich.
JUOZAS MARGELIS Įgaliotas užraki
nėti laikraštį “Darbininkų” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle St, Grand Rapids, Mich.

ir apielinkčs lietuviams, kad

i

i
i

NA DOONE Džiovmėliais
Palaikysite džiaugsmų dėlto.
kad jie yra maistingi, trapus ir

Vardas LORNA DOONE ant kiek-valgyti in ir valgyti.
vieno džovinėlio. Parsiduoda svarais Apklijuotose \ aiz-

baženkliais skrynutėse.

HA'llUNAL BISCUIT CUMPANY
^ZUnMda BItCtrfr

neperdaug turtingi. Jus galitt

tas reikalauja
trapios duonelės, patar
nauk su priimniais LOR

Kuomet apeti

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

vyru 
sesers 
vyru 

Kaži-

V. VAŠKO PRAKALBOS. Į L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

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

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

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

Lapkr. 24 — 9 vai. vakare — 
So. Boston, Mass.

Lapkr. 25 — 7:30 vai. vak. — 
Montello, Mass.

Lapkr. 26 — 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 — 
Worcester, Mass.

Gruod. 3 — 7:30 vai. vak. — 
Westfield, Mass.

Gruod. 4 — 7:30 vai. vak — 
Hartford, Conn.

Gruod. 5 — 7:30 vai. vak. — 
New Britain, Conn.

Gruod. 7 — 7:30 vai. vak. — 
Waterbury, Conn.

Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 
Lewiston, Me.

KUN. J. LAUKAIČIO 
PRAKALBOS.

lapkričio

lapkričio

lapkričio

lapkričio

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — A. Čyžinvienė.
377A Broadvray,

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

PROT. RAST. — M. Marknniutė 
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.

Utarninke, 25 
Burlington, N. J.

Seredoje, 26 
Trenton, N. J.

Ketverge, 27
Paterson, N. Y.

Subatoje, 29 
Keamy, N. J.

Nedėlioję, 30 lapkričio — 
Elizabeth, N. J.

Utarninke, 2 gruodžio — 
Linden, N. J.

Ketverge, 4 gruodžio, — 
Amsterdam, N. Y.

Subatoje, 6 gruodžio, —■’ 
Utica, N. Y.

Nedėlioję, 7 gruodžio — 
Albany, N. Y.

Panedėlyje, 8 gruodžio — 
Schenectady, N. Y.

Seredoje, 10 gruodžio — 
Rochester, N. Y.

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, 
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, 
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.

VARGONININKUI
GERA VIETA.
Atsišaukite tuojaus pas:

KUN. K. VASILIAUSKAS,
12 Casimir st., Westfield, Mass

Aš Ona Giliutė, po 
Bernotienė, paieškau 
Marijonos Giliutės, po 
Makauckienės ir brolio
miero Gilaičio; paeina iš Su
valkų rėd., Lazdyni] valse. 
Pirmiau gyveno Exporte o da
bar nežinau kur. Meldžiu ar 
tamstų atsišaukti, ar kas juos 
žino pranešti ar man ar jiems, 
o aš už tai būsiu labai dėkin
ga. Mano adresas:

Mrs. Ona Bernotienė,
22 Bumside Lane,

Hamilton, Scotland.
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.
Aleksandra Vaicvėnas, Kau

no rėd., Zarasą aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolią Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstami].

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 
RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Tik pamąstykite kokį smagumų jus tu
rėsite turėdami šį patogų gramafonų 
savo namuose, šis gramafonas stipriai Į 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jus I 
galėsite linksmintis su savo šeimyna ir j 
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- i 
štų kainų, bet mes duosime šį brangi} 
gramafonų dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žeraiaus ap
rašomų Auksu Denktų Laikrodėlį, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tu

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 teisingų lai- Į 
kų. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik- , 
rodį, jus niekados negausite geresnio net ir 
už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi-1

sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir I 
prieao mes dar duosime šį viršuj paminėtų | 
gi 
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad nies turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduobi tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džių. kaip vienų už kainų $12.95. Gramafo

nų ir rekordus jus gausite dykai. Mes pa tariam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir į labai trumpų laikų 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 kainų negu jus mokėjote. Gramafonų ir 
rekordus jus gausite dykai. Mes neklausiame jūsų apie pinigus išanksto, o 
tik parašykite savo vardų, pavardę ir adresų aiškiai įdėdami $2.00 kaipo de-1 
pozitų ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas ! 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiulijimų, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena į:

EŪROPEAN WATCH C0., 
1065 Milwaukee Avė., Chicago, UI. Dept. 201

®®©©©®®®s®®©®s®©e©®©es©seee®e©@ee®ss®®@@e®©®®e«©®®®®e
GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE

GALI ČIA ATSIVEŽTI, 0 GALI MATYTI VISĄ 
EUROPINĘ KARĘ TIK UŽ $3.85.

Karė pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius, Francijos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kitų Europos tautų? Ar nori matyti 
kovų tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? Salių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viskų gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopų 
naujai išrastų. Visi paveikslai buvo 

išrodys kaip 
tokio aiškaus supratimo 

šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bu-

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,
nz .'ou.oo. ne laiKrouziai paprastai parsi- ,QC p o p + C t-
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo-! o -*ii. o- iii St., o. £>OStOn, AlaSS

Aš Jieva Viičinskaitė. Suvalkų gub.
:ramafoną su penkiomis. rekordomis ir vie- i Marijampolės apsk. Paieškau savo 

brolio Andriaus Vilčinsko. Prieš karę 
gyveno Chicago, III., dabar nežino kur 
jis randasi? Mes Lietuvoj esam var
gingam padėjime ir labai norėtume ži
noti kur jisai yra. Pats ar kas kitas 
apie jį žino. Malonėsite kreiptis že
miau paduotu antrašu, iš kur gausite 
platesnių informacijų.
Miss. Petronė Žilinskutė,

180 Chatham St.
New Haven, Conn.

VALDYBA.
PAiALPINfiS DRAUGUOS 

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
SO. BO8TON. MASS.

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

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedSldienj 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 pietų.

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

Parsiduoda Farma 13 akerų 
Puse dirbamos ir pusė miško, 
gera, namas naujas, penki

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVE. 
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius, 

177 New York Avė., 
Nevark, N. J.

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 0on 
Box J., Berea, Ohio.

nuimti ant karės lauko, ir kada į juos žiūrėsi per stereskopų, 
Jgyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos 
kaip musų stereskopas.
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karėsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai- 
Jcų parsiduos už $3.85. Jos kaina mažiausia yra $10.00, ir tik pas mums 
^tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas 
vienai stuba i, turėti. Tai-gi nori su taupinti ’ pinigų, prisiųsk mums 
kymą. pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 50c. paštos ženkleliais kaipo depozitą, kitus prisiusi 
gausi tavora. Rašyk šiandie.

UNION PRA CTICAL 00.,
1065 Milwaukee Avė. Dept. A 118. Chicago,

kiek- 
užse-

kada

žemės, 
žemė 
metai 

kaip pastatytas su devyniais kamba
riais ir su naujausiais {tąsymais, di
delė bame ir garadžius dėl dviejų au
tomobilių : viStininkas. sodnas nau
jai užsodytas obuolių, grašių. pičių,. 
slyvų, agrastų, aviečių ir apynių.. 
Taipgi didelių medžių obelių, kašta
nų. Puikioje vietoje. Nueiti iki karui 
5 minutos. iki stoties 8 minutes o j 
miestą Bridgeivater 20 minutų. Ke
turios čeverykų dirbtuvės ir geležinių 
ir fonndrių. Taipogi 2 karvės, vienas 
arklys, 2 trokai ir vežimėlis dėt pa
sivažinėjimo. Prie ūkės visi įrankiai. 
Kas norėtų pirkti meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti, bo suprantama viską nega
liu aprašyti. 
Frank Znotin.

108 Camfort St.
Bridgevrater, Mass.

Quebec’e, Kanadoj sudegė 
rąstą už $1.000.000.

DL
Paieškau Magdelenos Lulec- 

kaitės. Ji buvo gaspadine ku
nigo per 20 metų Philadelphi- 
joje. Ji pati ar kas žino joe 
adresą, malonėkite pranešti po 
šiuo adresu:

Marija Sakavičaitė,
. (Po vyru Vaitkienė)
244 Broadvay,

So. Boston, Mass.
REIKALINGaT MERGINA 

PRIE OFISO DARBO.
Mergina turinti nors kiek 

patyrimo prie ofiso darbo, mo
kanti gerai angliškai rašyti ir 
skaityti ir mokanti nors kiek 
lietuviškai rašvti ir skaityti. 
Gera proga. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės tuojaus pas: 

J. Maurusaitis,
332 Broadvay,

So. Boston, Mass. 
(11-25) i



L. D. S. REIKALAI.

kad jie

A. Mierninkas,

!
«

J.

A
mo,

A.

i

ESPERIMENTUOJU.

Kp. Raštininkas.

atidarė Apskr. 
su malda 3 vai. 
valdybos rinki- 
jog nenuilstanti

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. taka.

po vieną naują 
dėl padidinimo mūsų kuo-

skausmus
arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
ją išradimą.

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

su- 
2:30 

po num. 622 Morton, 
Malonėkite visi nariai su- 

o ypatingai tie, kurie

BALIUS!

Tel. S. B. 1771

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

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

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Bernifne* ralaita *lata alinki

me prašalina pleiakuaa, niežijima 
odoa niro*, angina plaukiu priduoda 
ma Jena reikalinga nuirta.

Dennafnira p adarye kad Jnaft Plan
kai bm tinkas irelnus Ir skaiatua.

Oda Jnaū galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visadoa ir plaukai 
nesiims dangtanst

Reikslsnjant prMasine Jam pač- 
•a suvis dykai išbandymui saanpafa.

Prisiųskite M e. sftanpoude prrsl'm 
timo lėšų, gausi išbandymui dtti ute 
Dermataros ir broiiaru.

ARGIL SPeCIALTlES CO
BOX 87. PHILAMLPHIA. PA.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread Sc, Phiiadelpbia, Pa.

Lietuvią Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakaraia, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

NadaKamia iki 4 ve plėtė. v

[ LIETUVIS DANTISTAS Į
DR. M. V. CASPER

(Dr. JI. V. Kasparavičius} | 
425 Broadnay, So. Boston, Mass.

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

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

CHESTER, PA.
L. D. S. 19 kp. laikys mėn. 

sirinkimą 30 d. lapkričio, 
po pietų, 
Avė.
sirinkti, 
esate skolingais už kelis mėnesius. 
Pasiskubinkite atsilyginti, kad 
gautumėt 1920 metų kalendorių ir 
atsiveskit nors 
narį, 
pos.

469 Broadway, S. Boston, Mass
I

PRIE DOCHESTER ST.
’ Valandos
■ Nuo 9 vai. ryta

; ; iki 8 vai. vakare

i .v ■ • •'

Tel So Bo«ton2"70
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima tusihalbati ir httsvitakai
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU-
AM labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo, 

nevirinitnas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė
kų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežių. 
bet niekur negavan savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bttterlo Kraujo valytojo
Nervatona. Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lSslvalx, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Blterfa. Ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumų kaip tarp 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dė 
kavoju Salutaras raylistų geradėjul ir linkiu visiems savodraugama Ir pa 
ž|stamiem« su toktate atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų 
taras:

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

A. J. Dymta. Newa?k, N. J. 14

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefonu So. Boston 441.
Gyvenimo vieta: 256 1F. 3-rd St. 

Tel. S. B. 1196-1V.

VIETINĖS ŽINIOS.
PINIGŲ SIUNTIMAS 

LIETUVON. ‘
Dabar visi Amerikos lietu

viai nori siųsti Lietuvon pini
gų saviškiams. Kol kas per
siuntimas nėra greitas ir nevi- 
sados teisingas. Daug įvai
rios rūšies žmonelių, norėda
mi išgauti lietuvių pinigus 
jau pradėjo skelbti, 
persiunčia pinigus į Lietuvą. 
Gal jie ir persiųs pinigus, bet 
kiek teko girdėti, tai jie ne
žmoniškai lupa nuo žmonių už 
persiuntimą.

Kadangi kursas pinigų nuo
lat mainosi tai žmonės nežino, 
kiek jie turėtų gauti pinigų už 
savo dolerius Lietuvoje. Da
bartiniu laiku už kiekvieną 
dolerį turėtų būti išmokama 
Lietuvoje nemažiau kaip 20 
auksinų arba markių, arba 10 kp. J. K. Krušinskas, P. Kyrius, 
ost-rublių.

Daugiau neprivalo niekas kp. P. Kinderavičius, A. Masan- 
imti už persiuntimą kaip vie- dūkas, J. Pelutis, J. Laismonas.. 

K. Krumenas, A, Alkevičius, V. 
Volickas, A. Kazlas, J. Matulie
nė, J. Daukšys, S. Terasa. Pa
terson, N. J. 18 kp. P. Juškaitis, 
A. Alubickas, V. Sasjiauskas, J. 
Kulikaitis, J. Žilius. Jersey Ci- 
ty, N. J. 76 kp. J. Žulkis, J. 
Skardys, Pr. Kurmis. Elizabetr, 
N. J. 16 kp. J. Matuza, A. Ušku- 
tis, Harrison, N. J. 15 kp. A. 
Daunoras, V. Semeliunas, C. Bu- 
bėnas, T. Vaitekūnas, V. Mekio- 
nis. Linden, N. J. 73 kp. J. Liu
dvinaitis. Pirm, užklausė: ar nė
ra kas be mandatų, tuomi tarpu 
nieko nesirado. Nuo Apskr. Org. 
A. Kazio iš Neivarko skaitoma de
legatų pasveikinimas, kuris tapo 
priimtas gausiu delnų plojimu.

Skaitoma protokolas iš 11-to 
buvusio suvažiavimo, vienbalsiai 
priimtas. Valdyba išdavė žodžiu 
savo raportus nurodydami, kad 
jie nematą reikalo raštiškai išda
vinėti, o tiktai sakė kuopos turi 
vien raštiškai išduoti iš jįj vei
kimo ir stovio ir t.t. Raportuo
se matėsi, kad Org. A. Kazlas ŠĮ 
sezoną labai daus darbavosi su
rengimui dvylikto Apskričio su
važiavimo. Abelnai valdybos ra
portai priimti su pastaba, kad ki
tą syki ir valdyba raštiškai išduo
tų savo raportus.

Seka delegatų raportai iš ku
rių matome jog kaip kurios kuo
pos sparčiai bėga, o kitos tik žin
gsneliais pamaži eina, o kitos 
vos tik sprinduoja, bet vis juda, 
kruta, veikia šį bei tą pagal iš
galės ir aplinkybių. Kas link tų 
kuopų, kurios nedalyvavo, ati
dėta ant organizatorių lai jie ap
žiūrės pas. Išdavė raportą buvęs 
rezoliucijų sekretorius A Masan- 
dukas. Pasirodė, kad kurias 
jis pasiuntė rezoliucijas senatui ir 
kitiems augštiems amerikonams, 
buvo vietoje ir prielankiai sutik-

z -
PROTOKOLAS

Iš L. D. S. 12-to buvusio suva
žiavimo 26 spalio, 1919 m., 335 
Netvark Avė., Jersey City, N. J. 
AVithe Eagle salėje.

Suvažiavimą 
pinu. J. Pelutis 
po pietų. Sekė 
mas, pasirodė,
apskričio valdyba visa pribuvo. 
Pirmininkas — J. Pelutis, 
Vice-Pirm.
Iždin. ir Orga*. J. Liudvinaitis,
Organizatorius — A. Kazlas, 
Organizatorius — A. Gerulaitis, 
Prot. Rašt. — A J- Dymta.

Seka mandatų priėmimas bei 
vardošaukis. iš to matome kiek 
kuri kuopa prisiuntė atstovų ir 
ką tokius. Brooklyn. N. J. 12

imti už persiuntimą kaip vie
ną dolerį už 20 auksinų.

Yra gandų, kad viena? žmo
gelis Bostone turi sumanęs 
pieną sau naudingą. Jisai 
žmonėms parduoda vokiškas 
markes 100 už 6 dolerius ir 
Rusijos rublius 100 už 12 dole
rių. Kiekvienas turėtų žinoti, 
kad dabar markes galima pir
kti 100 už 3 dolerius ir kaip 
kada pigiau, o rusiški rubliai 
yra beveik be jokios vertės 
Lietuvoje. Tenai už vieną 
markę galima gauti tris tokius 
rublius ir dar tokius rusiškus 
rublius kratuvėse nepriima, 
bet reikia eiti bankosna mai
nyti.

Taigi siųsdami pinigus apsi
saugokite. Siųskite per atsa
kančias bankas, o ne per ko- 
kins “bankierius,” siųskite 
per savo atsakančias lietuviš
kas Įstaigas, kurios stengiasi 
visados lietuviams patamau- 
th

Primenu, jog Lietuvių Pre
kybos Bendrovė siunčia pini
gus į Lietuvą.

J. J. Roman.

Repeticijos veikalo “Mir- 
gos” bus 26 d. lapkr. seredoj 
7:30 vai. vakare Bažnytinėj 
Svetainei. Imanti dalvvumą 
šiam veikale malonėkit pa
skirtu laiku atsilankyti.

Koresp. 0. J.

SV. PETRO LIETUVIŲ PA
RAPIJOS FĖRAI.

Nedėlioję, lapkričio 23 d. 
prasidėjo parapijos f erai. Pra
džia pasirodė gera. Atsilankė 
daug žmonių ir iš visko matė
si didis prijautimas. Fėrai tę
sis per kelius nedėldienius. 
Ketverge, lapkričio 27 d. Pa
dėkavonės Dienoje fėrai atsi
darys 2 vai. po pietų ir tęsis, 
iki "10 vai. vakare. Įžanga tik ‘tos ir gauti atsakymai, kurie ap- 
10 centų. Ant tos dienos jau jskrieiui buvo perskaityti. Senate 
bus atgabenta daug naujų dai-1 atkreipta domon visi Lietuvos 
ktų ir turintieji laimikį galės [krikščionių demokratų ir Lietuvos 
pasipelnyti. Bus taip-gi ir gy-j reikalai. šešesdešimts šeštas (66) 

nriciiinto A

Ateikite visi, o visi.

Alijantų Augščiausioji Ta
ryba nutarė pavesti rytinę Ga
liciją Lenkijos globon per 25 
metus. Po to Tautų Lyga nu
tars, kas toliau daryti tai pro
vincijai.

S. V. Kongresas ir-gi prisiuntė A. 
Masandukui atsakymą prielankiai 
pu kuriuom pasirašyta žymaus a- 
merikono p. John R. Ramsey, N. 
J. Charman. Taipgi Jas M. Mead 
42 dist. New York, Emest R. Ae- 
kerman, Fitr dist. New Jersey. 
Taip-gi ir pirm. J. Pelutis gavo 
prielankų atsakymą ant jo ypati-

škos rezoliucijos, už kurią dėka- I 
vojo p. M’ai te r E. Edse, New Jer- ; 
sey, Chairman. John F. Carevv, 
M. C. House of Representatives, 
AVashington, D. C.

Iš to matome, kad nemažai 
turime politiškos naudos ir L. D. ■ 
S. Apskritys Senatui ir augs. Re
prezentantams ant visados dėkin
gas.

Seka nutarimai: Nutarta ren
gti Spaudos Sąvaitę ir maršrutą, 
išlaidos ir kiti reikalai paverta 
komisijos generališkai valdybai. 
Generalė maršrutų valdyba išrink
ta iš sekančių ypatų: pirm. A.» 
Kazlas iš Newarko, pagelb. J. 
Liudvinaitis iš Linden’o, Ignas 
Kulikaitis pagaminti literatūrą, 
sutvarkyt jų platinimą kiekvienoj 
kuopoj. Taipgi remti Bonų Lie
tuvos labui išleistų, bet pagei
dauta kad Tarybų Ekonomiškoji 
komisija tame daugiau painfor
muotų, kad visuomenė geriau 
pasitikėtų. Buvo keletas pasis
kundimų, kad “Darbininkas” ne
talpinąs korespondencijų Raudo
nojo Kryžiaus ir Tautos Fondo, o 
taip-gi ir darbininkiškų straips
nių. Apskritys pageidavo, kad 
“Darbininkas” pirmiausia dėtų 
korespondencijas ir žinias darbi
ninkiškais ir L. D. S. reikalais, o 
su pašaliniais tai kaip vietos yra.

12 kp. Įnešė, kad kuopose bū
tų mokinama lietuviška gramati
ka, Lietuvos Istorija, skaitliavi- 
mo ir t. t. Įnešimas priimtas ir 
atiduotas kuopoms pagal savo iš
galėjimą lai jos mokinasi. Ant 
to ir baigėsi L. D. S. 12-to Apskr. 
suvažiavimas.

Sekantis suvažiavimas vienbal
siai nutarta Elizabeth, N. J. ku
ris Įvyks už 3 mėnesių ir bus va
dinamas metiniu. Suvažiavimą 
uždarė su malda L. D. S. Apskr. 
pirm. 7 vai. vakare.

Pirm. J. Pelutis, 
Rat. A. J. Dymta.

Buvo atsilankęs svečias karei
vis J. K. Milius. Išlaidos paduo
tos 12-to Apskr. sekančios: A. K. 
Masandukui už konvertus ir kra- 
sos ženklelius rezoliucijoms $1.70. 
Organizatoriui A. Kaziui kelionės 
ir telefonai dėl L. D. S. Apskr. la
bo $5.40. Viso išlaidų $7.10. Lie
ka pas ižd. J. Liudvinaitį $13.20. 
A. J. Dymta.

L. D. S. Apsk. valdybos adr.: 
Pirm. J. Pelutis,

88 Warwick St., Newark, N. J. 
Vice-Pirm. A. Mierninkas,

10 Harrison, st., Paferson, N. J. 
Iždin. J. Liudvinaitis,

Bos 411, Linden, N. J. 
Prot. Rašt. A. J. Dymta,

456-458 Grand st.,
• Brooklyn, N. Y. 

Organizatoriai.
Liudvinaitis, 

Bos 411,
Linden, N. J.

Kazlas,
85 Prospect St., 

Newark, N. J.
Gerulaitis,

177 Diekes St., 
Keamey, N. J.

DARBININKAS

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 
deda visas pastangas, kad at
silankiusius svečius užganė
dinti.

Kviečia Komitetas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI.
Pranešu, kad*aš greitu lai

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

B. Valaitis, 
1913 Westminster St, 

Providence, R. I. 
(12-25)

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.

NAUJA KNYGA.
Visiems instrumentams 

dainavimui 8 lekcijos notų 
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.

3 I

POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

GYVASIS ROŽANČIUS
Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Aįspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

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 MAŠINŲ ir Įrankius 
reikalingus išdirbvstėnis.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
637 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:

SERGANTI ŽMONES!

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą 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.

PIRMOS KLESOS

Rengia
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SEREDOJE, LAPKRIČIO 26 DIENA 
Prieš pat Padėkavonės Dieną (Thanksgiving Day) 

LIETUVIŲ SALĖJ E,
Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass. 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA PIGI.

Šis balius bus nepaprastas tuomi, kad bus vi
sokių skaniausių valgių gamintų Kauno, Vilniaus, 
Gardino ir Suvalkų šeimvninkių. Bus atvežta iš 
Vabalninku SKILANDŽIAI, iš Kupiškio PIRA- 
GAIČIAI, iš Kalvarijos GIRA ir tt.

ORKESTRĄ iš Nemunaičių. Seni, jauni visi, 
o visi ant šio nepaprasto baliaus, kur praleisite sma
giai laiką. _____
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HOMESTEAD, PA
L.D.S. 53 kp. narių domai.
Sekmadienyj lap. 30 d. tuoj po 

šv. mišių Įvyks extra susirinki
mas reikale pakėlimo mėnesinių 
mokesčių nariams, vietoje’ 25c., 
kad mokėtumem 35 centus.

Be to bus kalbama reikale ko
operacijos tarpe narių, taipgi ir 
komisijoj kuri rūpinasi Įsteigimu 
kooperacijos. Yra dvi mintys: 
vieni stovi už kooperaciją, antri 
už korporaciją.

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti ir nutarti ar vienaip 
antraip.

! į TEISINGIAUSIA IR GE- | 
| RI AUSI A LIETUVIŠKA

APTIEKI
11 Sutaisau receptus su di- j | 
11 džiausią atida, nežiūrint, Į ’ 
! ’ ar tie receptai Lietuvos ar ’ ’ 
I! Amerikos daktarų. Tai Į 
I' vienatinė lietuviška aptie- j | 
! i ka Bostone ir Massachu- j | 
< jsetts valstijoj. Gyduolių ga- j J 
; j lit gaut, kokios tik pašau- | [ 
; | lyj yra vartojamos. Galit 11 
J1 ' reikalaut per laiškus, o aš j | 

prisiųsiu per expresą. 11
; [ K. ŠIDLAUSKAS,
;; Aptiekorius ir Savininkas ! I 

>226 Broadway, kamp. C St,! I 
I SOUTH BOSTON, MASS. !! 

jTel. S. Boston 21014 ir 21013! i

Jonas J. Glebliunas,
53 kp. raštininkas.

LEISKIT MAN l 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 suvirs 26 metų praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų. neaiškių ir komplikuotų 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagellH-ti, 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 g;iuti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, liet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
.NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENl’ERI M ENTUODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi runiatizmą. 

sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
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 jleisti j kraują įvairių kraujovandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščlansią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgljoj. 
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.

Bell Phone Dicklnaan 3995 M

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

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




