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ŽINIOS IŠ LIETUVOS. t

I

VERŽIASI Į DALMACIJĄ.
Italai ketina daugiau šposų pranešančią, kad Italija nori

gauti monopolio teisės ant ta-

poliaus teises su išlyga, jog ji

strytkarių darbininkai Law- davimui. Italijos vyriausybė

karę

I

■J
IK

NUTARS REZIGNUOTI.
Francijos ministeriai nutarė 

tuoj po rinkimų rezignuoti. 
Rezignuos reiškia ir premje
ras Clemenceau.

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

Chicagoj 
darbinin- 

SuVažiavi-

Italijos finansų ministeris 
paskelbė, jog už paskolą. Ame
rikai vien nuošimčiais kasmet 
atseina $80.000.000, o Anglijai 
$500.000.000. ' •

kad 
Di- 
mo- 

už 
dir-

dirbystė pasiliks tik toje res
publikoje, tai yra neapdirb
tos tabokos nebus siunčiama į 

, kad ją apdirbti par-

savo gyvenamų kambarių. 
Tuomi p. Zubrickas savo 

pranešimą baigė.

doro Republikoje. Ecuado-

PAPIGINS ANGLIS.
Nuo' gruodžio 1 d. Anglijoj 

anglis bus papiginta. Tona an
glių bus pigiau ant $2J)0.

*) 1 2 r 3 musų pabraukta. Red. 
(Kauno “Laisvė”)

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jan 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-vė 
120 TREMONT STREET 

ROOM UIS a
BOSTON. :: MASS.

een'.re nieko gera nepadarė, ris buvo visiškai nereikalin- 
Iš tų darbininkų buvo daug vi-1 gas. Vilniuje Generalinis Lie- i
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Susitvėrė Darbininką Partija
PLATFORMA IŠDIRBTA
Pastaromis dienomis apie 

1.200 delegatų 
svarstė įsteigimą 
kiškos partijos, 
mas pasibaigė utaminke. 
Platforma išdirbta. Nauja 
partija ateihančią vasarą tu-j jų keli laisvi korpusai, 
rėš konvenciją ir bus nu- f.................

• skirti kandidatai į Suv. 
Valstijų prezidentą ir vice
prezidentą. Tuo tarpu vi
sose valstijose eis agitacija 
už tą partiją. Nariai mokės 
po 2c. metuose.

Partijos principai: Pa
naikinti Suv. Valstijų sena
tą, pavesti žmonėms rinkti 
federalius teisėjus neilges
niam laikui, kaip 4 metams, 
tarptautinis darbininkų so- 
lidariškumas, 8 vai. darbo 
diena vyrams ir moterims ir 
44 vai. savaitė, minimum al
ga įstatymu nustatyta, 
natvės, 
pensija, 
nio biznio į valdžios rankas, I 
nacijonalizacija nevartoja-1 
mos žemės, aprubežiavimas 
asmeninių įplaukų įstaty-i neišrištai*.' 
mu, atšaukimas varžančių Į ų;netas

VOKIEČIAI PRIKIŠA ŽIAU
RUMĄ LATVIAMS IR 

LIETUVIAMS.
Berlin — Tageblatt rašo, jog 

Vokietijos kariuomenės padė
tis Pabaltikoj esanti bevil
tiška. Vokiški legijonai, tarp 

’, su
sirinko į pietus nuo Mintau
jos ir ties Kruku buvo latvių 
užpulti. Priešininkai eina nuo 
šiaurės rytų norėdami pagauti 
geležinkelį, einantį iš Mintau
jos į Šiaulius. Penki trauki
niai, ėjusieji su pabėgėliais iš 
Mintaujos buvo lietuvių ap- 

! šaudomi ir kaip sakoma 50 bu
vo užmušta, o 150 sužeista. 
Stengiamasi užlaikyti geležin
kelį, kad pabėgėliai galėtų 
pasiekti tikslo. Šešto vokiečių 

i korpuso komendantas gyvena 
(Šiauliuose, į vakarus nuo to 
■miesto keliai yra vokiečių 

se- i kontrolėje. Telegramos skel- 
nedarbo ir ligonių i bia, jog padėtis rūsti ir kai- 

paėmimas banki- kur be viltiška.

įstatymų išleistų laike ka
rės, pasmerkimas valdžios 
per injunction, militario la
vinimosi ir konskripcijos, 
tuoj paleisti politiškus ir in- 
dustiialmius kalinius, na- 
cijonalizacija viešų įrėdnių 
ir didžiųjų pramonių, bau
dimas profiterių ir darbi
ninkų išnaudotojų.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią 
kad Suv. Valstijos pripa
žintų Airijos respubliką. •

SUSIVIENIJO.
Berlinas. — Iš Helsingforso 

čia atėjo žinių rodančių, jog 
Susivienijimas tarp Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos kaipir į- 
vykintas ir jog labai galimas 
daiktas, kad tasai susivieniji
mas padarys taiką su Rusija.

KLAIDINGA ŽINIA APIE 
PREZIDENTO MIRTĮ.

Atlanta, Ga. Lapkričio 23.— 
Čia buvo padarytas nepapras
tas šposas. Buvo prakalbos ir 
kalbėjo vice-prezidentas Suv. 
Valstijų Marshall. Netikėtai į 
salę patelefonuota ir pareika
lauta vice-prezidentas. Atsa
kyta, kad jis prakalbą sako. 
Tai pranešta, jog jis turįs sku
bėti į Washingtoną, nes girdi 
prez. Wilson įAiręs. Tas tuoj 
pranešta kalbėtojui ir tas nu
lenkė galvą ir negalėjo nieko 
ištarti. Atsigriebęs apreiškė 
publikai. Moterys pradėjo 
verkti, o ant milžiniškų var
gonų užvargonuota “Nearer 
My God to Thee.”

Vice-prezidentas apleidęs 
salę patelefonavo į Associated 
Prss ofisą. Iš ten gavo prane
šimą, jog jokios panašios ži
nios nėra. Vice-prezidentas 
tarė “Ačiū Dievui.” Tuo tar
pu publika jau skirstėsi ir 
gandas apie prez. Wilsono 
mirtį žaibo greitumu aplėkė 
visą miestą.

Valstijos gub. Dorsey pa
skyrė dovanų $100 -tam, kas 
nurodys paadvusį klaidingą 
v* • 
žinią.

Londono laikraštis Mail 
skelbia, jog greit po Naujų 
Metų būsiąs teisiamas kaizeris 
Londone. Kaip tik taika bus 
ratifikuota, tai alijantai pa
siųs Holandijai formalį reika
lavimą išduoti Vokietijos ex-

TEBĖRA NEIŠRIŠTAS.

Angliakasių streikas tebėra 
. Prez. IVilsono ka- 
kasdien tą dalyką 

svarsto. Tuo tarpu angliaka
siai negrįžta darban.

Viduržeminė sala Malta, 
Anglijai prigulinti, gavo kome

Francijos prezidento termi
nas baigiasi sausio m. ateinan
čių metų. Po to jis bus redak
torium laikraščio Figaro.

Vladivostoke buvo kilęs 
maištas po vadovyste gen. 
Gaida. Maište dalyvavo apie 
1.400 žmonių. Maištas greit 
buvęs nuslopintas.

Belgijos parlamentan iš
rinkta 73 katalikai, 70 socija- 
listų, 34 liberalai, Fronto par
tijos 5, tautinio atgimimo par
tijos 1, ex-kareivių partijos 1, 
vidurinės klesos 1.

KET VERGAS, LAPKRIČIO 27 D., 1919.

tesamdo,kiek kas nori,ir jiems 
algas skiria, nors tie darbi
ninkai labai dažnai neturi ko 
veikti.

Teisingumo ministerija ga
lima pasidžiaugti, kuri susi
tvarkius ir davė 150 tūkstan- 
čių valstybei pelno.

Užsienio ministerijos išlai
dos siekia 650 tūkst. auksinų. 
Ten ir buvo be tvarkos. Po
nai užsienių pasiuntiniai per 
daug didelių poni] roles lošė i 
puikiais mebliais ir daugybe, naudai manančių tuos 
savo gyvenamų kambarių. pirkti,

PAŽANGOS FRAKCIJOS 
VARDU KALBA KUN. 

MIRONAS.
Tautos Pažangos f 

stovi už darbo kabinetą, nes 
Į jį suėjo žmonės 1 
pažiūrų ir nuomonių, 
kiekvienas savystoviai 
džia. o ne partijų tiksiu veda
mi. Dažnai tenka kabinetui 
spręsti ūmai ir tuos nuspren
dimus tuojaus vvkdinti. Tau
tos Pažanga dalyvavo ir koali
ciniame kabinete vien dėlto, 
kad tautos darbas yra svar
biausias, e'inąs virš partijų. Ji 

~7 4(lirbo kabinete, kol visus vedė

Holandijos laikraštis Tele- 
graf skelbia, jog tos šalies 
armija bus sumažinta ir pri
verstinas lavinimąsi karinia
me muštre vietoj pusdevinto 

: Į mėnesio bus šeši.

PRIPAŽINO.
Popežius oficialiai pripaži

no Austrijos respubliką.
IŠDALIJO 250.000

MEDALIŲ.
Anglija per didžiąją

medalių pasižymėjusiems ka
reiviams išdalijo 250.000.

ŠAUDYS PABĖGANČIUS.
Rusijos bolševikų karės mi

nisteris Trocki sutvėrė naują 
“Mirties Batalijoną.” Tas ba
tai i jonas bus užpakalyje ka
riaujančios armijos ir jo daly
ku bus šaudyti pabėgančius iš 
raudonosios armijos karei
vius.

tolių, nes kur du vokiečiu ap
sieidavo, ten “dirbo” daug 

i valdininkų, geras algas imda- 
,aišku, ir kontrolės darbas ne- nlį įr beveik Kaime visą laiką 
užbaigtas. (sėdėdami. Nėmokėjimas su-

Krašto apsaugos ministeri- naudoti Lietuvos sodnų vaisių

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA

Laivyno Departmentas.
Sekretorius Daniels prane

ša, kad pardavinėjimas mari
nių orlaivių ir skrendančių 
laivelių, kurie prigulėjo laivy
nui, pasirodė taip pasekmin
gas, kad jų išparduota už ke- 
lioliką šimtų tūkstančių dole
rių. Pardavinėjimo dienų pa

lose j skelbimas yra atspauzdintas 
•s laivus 

ir juos galima gauti iš 
Navigacijos Reikmenų Biuro. 

Reikia pa- Sekretorius sako, kad laivy- 
stebėti, kad įe Valst. kontro- nas viešai parduodamas aero- 
lės Valdytojas per visą ilgą sa- natiškus dalykus už prieinamą 
vo pranešimą laikėsi šaltai ir \ kainą, tikisi atsiekti du tikslu: 
jo pranešimą galima skaityti | išauklėti aviatorius tarpe civi- 
visai bešališku. Publikos bu- jbų gyventoji] ir sunaudoti kai- 
vo beveik pilna Rotušės salė, i kuriuos narių orlaivius, kurie 
Kitas posėdis paskirta spalių buvo pagaminti laike karės ir 
18 d. 10 vai. ryto Valst. Tary- kurie dabar, sumažinus laivy
bos rūmuose. * no programą, yra nereikalin-
----------  gi-

Komercijos Departmentas.
Užrubežinės ir Naminės 

Pirklybos Biurui, konsulis 
Gording prisiuntė kablegramą

frakcija jai per paskutinį ketvirtį me- 8 milijonus auks. vertės nuos- 
tų išduota 85 milionai auksi- , tolių davė. Su plūgų, dalgių 

vienodesnių nų arba visi] valstybės išlaidų ir kitokių ūkio padargų užpir- 
kurių 50 nuoš. Kariuomenės dalių kimu išėjo sabotažas ir speku- 

spren- viršininkai imdavo avansų irliacija; pristatė,, žinoma, ta- 
patys supirkinėdavo visus ka- da, kai jau vasara praėjo, ka
riuomenei reikalingus daik- da jau niekam jų nereikia, 
tus; sąskaitų nebuvo vedama. Prekybos ir Pramonės minis- 
Vienam pav. tik N. atsargos Iterija užuot kėlus ir pietus — 
batalionui 800,000 auks. išduo- prekybą ir pramonę stab- 
ta, kuris ir-gi neatsiskaitė, įdė***). Muitinės irgi blogai 
Vokietija, kas buvo užsakyta, Į stovi: kontrabanda Mariam- 
siuntė netvafkyii, tai po tru- polėje ir Kybartuose eina; jų 
pūtį, tai dažnai pavėlindavo valdininkams algos didelės, o 

Ban- naudos iš jų darbų jokios, nors 
pinigų 22 mil. 252 tūkst. auks. 
suvartota.

Susisiekimo ministerija vi
sai bereikalingai kelis mėne
sius mokėjo savo valdinin
kams algas, kurie būk tai lau
kė iš vokiečių gelžkelių vietų 
perimti. Turėjo taipgi daug 
inžinierių, daugiausia vis sve
timtaučiai. — rusai, vokiečiai 
ir kitoki, kurie turėjo užėmę 
aukštas vietas, gavo geras al
gas ir sėdėjo be darbo. Išva
žiavę siunčiami garlaivių pir
kti Vokietijon juos “pirko” 
du mėnesiu ir pargrįžo Kau
nan be nieko. Stočių dažnai 
prie gelžkelių nėra, stočių vir
šininkai gyvena kur kaime, sa
vo kanceliarijos knygas laiky
damas skrynutėje po lova, bet 
tokių vietų nedaug. Sudegu
sios stotys neatstatomos, o 
biudžetas metų ketvirčiui sie
kia apie 15 mil. auksinų.

. Finansų ministerija mokes
čių nesutvarkė ir nesurinko, o 
žmonės daugelyje vietų nuo 
mokesčių visiškai nesikrato. 
Finansų ministerija galvojo ne 
tiek apie pačius mokesčius, Į 
kaip tvarkingiau surinkti, 
kiek vis apie paskolas. Visos 
ministerijos į iždą nieko nene
ša, nes girdi neturėsią kuo al
gų mokėti ir dėl tos priežasties 
gavusieji pinigams gauti orde
rius iš iždo nieko negauna.

Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų ministerija 7 mil. 469 
tūkstančius auksinų suvarto
jo, o gero irgi ne kas matyti. 
Da vokiečių nukirstos ir tebe- 
gulinčios malkos neišvežtos. 
Dvaruose labai didelės ordi- 

ministerija steigė belaisviams narijos, o darbininkai dirbti 
maitinimo punktus ir betur- 'nenori. Kareiviams gana grei
čiams prieglaudas. (Kažin aržiai ir dažnai buvo žadama 
daug tų priglaustųjų džiau- duoti žemės, bet lig šiol jos da 
giasi? Red.). -negavo; dvarų

Prekybos ir Pramonės mini- savaliauja. Lietuvi į Spaudos 
sveriios darbai apgailėtini. Ji .Biuras 4 mėnesiams 1 milijo-

viena mintis, kol bolševikai 
tapo nugalėti ir iš Lietuvos že
mės išvyti. Kuomet pradėjo 
kabinete nebūti vienodumo 
užsienio politikoje, mes iš ka
bineto išėjom. Finansų reika
lu Lietuvos labai bloga padė
tis. Kol daug okupuota Lie
tuvos žemės plotų, iš kurių jo
kių įplaukų valstybei nėra, tol 
lėšų iš krašto maža, ir tat rei
kia užsieninės paskolos. Ko
alicinis kabinetas pradėjo svy
ruoti ir vidaus politikoje: iš
laidi] atskaitų nenorėjo duoti, 
kraštas pradėjo nerimauti. Ta
ryba norėjo susirinkti ir rasti 
kelią, kuriuo būtų galima iš 
to keblaus padėjimo išeiti, bet 
kabinetas Tarybai rinktis ne
leido, o išlaidos valstybės a- 
parato palaikymui vis augo. 
Kabinetas norėjo pasidaryti 
absolutu, nenorėjo skaitytis 
su krašto atstovybe, pradėjo 
duot į kariuomenės dalis tie
sioginių įsakymų; pertat patslvienam vargšui paskutinį ark-

atsiųsti, kada reikėjo. “ 
gai” pirkiniams yra išdavę 24 
milionus auk., o prekių tik už 
17 mil. teatsiųsta, o už 7 mil. 
da neatsiskaityta.

Komendantūros už pabau
das surinktų pinigų atskaitų 
neišduoda*): radus stalo stal
čiuje pinigų ir paklausus kie
no jie, komendantai dažnai 
stveria juos sauja, nes tai esą 
jų pinigai; tai kur gi, klau
siu už bausmes surinktieji pi
ni gai? (!) Su maistu vėl bė
da: tai nudulka, tai nubį- 
ra(!)

Tiekimo ministerija per ke
turis paskutinius mėnesius iš
leido 20 mil. auksinų. Čia į- 
vairiems asmenims buvo išda
vinėjami leidimai Įvairiems 
daiktams supirkinėt; bet ga
vę leidimą javams pirkt: su
pirkinėja gyvulius, jais maini- 
fcauja ir sau pelną varo. Daug 
yra pasiskundimų už kyšius:

kabinetas sumišo savo darbuo
se ir Pažanga padavė moty
vuotą pareiškimą ir išstojo iš 
jo. Išstojus Pažangai kabine
tas iširo. Dabartinis kabine
tas remiasi darbo obalsiu. Da
bar žmonės suėjo vienodesnių 
nuomonių, užtat Pažangos 
frakcija reiškia naujam kabi
netui pasitikėjimą ir linki 
nuogreičiausiai sušaukti Ku
riamąjį Seimą.

lį paima, kitam, kurs tris tu
ri, palieka visus.

Suėmimo komitetuose vėl 
netvarka: įplauki] knygos
nešniūruotos, nenumeruotos; 
nežinia tada, kiek įplaukų, 
kiek išlaidi] ir kokių. Paklau
sus kodėl taip yra, atsako: 
“Daug turiu darbo, knygų 
neturiu laiko vesti.” Pini
gus nešiojasi suglamžę gromu
liais kišeniuose, nedyvai, kad 
gal, kas pavogti, arba ir pa
mest. Skolų pridirbta daug, 
tiek suėmimo komitetuose, 
tiek pačioje Tiekimo ministe
rijoje, kuri skolinga apie 10 
milionų auksinų.

Darbo Socialūs Apsaugos

SPALIŲ 16 D. 11-SIS PO
SĖDIS.

Vals. Kontrolės Valdytojo 
Zubrickio pranešimas. Vals
tybės Kontrolės Valdytojo vie
nintelė užduotis — sergėti val
stybės turtas. Buvusiojo kabi
neto ministerijose jokios tvar
kos nebuvo — nė darbuose, nė 
knygų vedime. Nevisos įstai
gos norėjo atskaitų duoti ir 
net apie savo darbus kalbėti. 
Palyginamai tai tik Sakių ir I 
Mariampolės apskrityse kont-jsu savo 193 darbininkais tik ną 700 tūkstančių apsėjo, ku-

iškirsti. D’Annunzio užėmė
Fiume, kurs turėjo tekti Ju- bokos, kasyklų ir girių Ecua- 
go-Slavijai, o dabar jis persi- d°ro Republikoje. Ecuado- 
kėlė toliau į Dalmacijos pa- riaus vyriausybė turėtų paves- 
kraščius ir skelbia, jog tas pa- ti Italijai tabooks lapų mono- 
kraštis turi prigulėti Italijai, poliaus teises su išlyga, jog ji 
Tikra karė gali kilti tarp Ita- gvarantuoja, kad tabokos iš- 
lijos ir Jugo-Slavijos.

SUSTREIKAVO.
Seredos rytą sustreikavo užrubežį,

rence, Mass.
NUTEISĖ MIRIOP.

Meksike Carranzos valdžia 
nuteisė miriop gen. Angeles. 
Už jį buvo užsistojus Suv. 
Valstijų valdžia. Be to Carran
zos valdžia dar nepaleidžia 
suareštuoto Suv. Valstijų kon- 
sulio Jenkins. Dėlto santikiai 
tarp Meksiko Carranzos val
džios ir Suvienytų Valstijų 
labai intempti.

STREIKO NEBUS.
Buvo kalbų, būk Suv. Val

stijų geležinkelininkai rengia
si sustreikuoti gruodžio 1 d. 
Tai Wm. G. Lee, prezidentas 
geležinkelininkų Brolijos, pa
sakė, jog streiko nebus.

' New Yorke žydai turėjo pro
testo demonstraciją prieš uk
rainiečius, kurie yra nužudę 
daug žydi). Demonstracija bu
vo milžiniška, dalyvavo virš 
100.000 žmonių.

LAIŠKŲ IŠ LIETUVOS 
DELEI.

“Darbininke” yra tilpę daug 
indomių laiškų iš Lietuvos. 
Bet tegalėjome indėti tik ma
žą dalelę tų laiškų, kuriuos 
mums yra perdavę mūsų prie- 
telingi skaitytojai. Dėl Vietos 
stokos negalėjome indėti. Be 
to jau dabar retas nėra gavęs 
laiškų nuo saviškių ir dabar 
tie laiškai ne taip svarbu dėti 
laikraštin.

už tai duos Ecuadoriaus res
publikai kreditą ant $15,000.- 
000.

Darbo Departmentas.
Iš Associated Press sužino

ma, kad Timothy Shea Lo- 
komatyvų Pečkurių ir Inžinie
rių Brolijos Prezidentas, Chi- 
cagoje, lapkričio 16 d. paskel
bė. kad gelžkelių brolijos y- 
ra prisirengusios dėti savo pa
stangas, kad gauti daugiau 
mokesnio, nežiūrint tai, 
Gelžkelių Administracijos 
rektorius Hines pasiūlijo 
keti pusantro mokesnio 
viršlaikį darbininkams, 
bantiems prie prekių siuntinė
jimo darbų.

Gelžkelių Administracija.
Užmarinės pirklybos už sa

vaitę, kuri baigias lapkričio 
5 d. 1919, pranešime matome, 
jog Šiaurės Atlantiko uostuo
se išviso tą saavitę atvežta 
4,159 karai, išsiuntimui į už
marį prekių. Tą pačią savaitę 

j 1918 m. buvo atvežta tik 924 
karai. Lapkričio 5 d. 1919 m. 
Šiaurės Atlantiko uostų eleva- 
teriuose buvo supilta 18,117,- 
433 bušeliai javų. Tą pačią 
savaitę gauta 2,677,955 buše
liai* o išsiųsta 2,835,951 buše
lis. Tų uostų elevatoriai buvo 
pripildyti 92 nuoš. pilnumo. 
Lapkričio 3 d. 1919 m. buvo 
13,036 karai išsiunčiamųjų 
prekių atvežta Pietų Atlanfi- 
ko ir Užlajos uostuose, o spa
lio 27 d. tuose pat uostuose bu
vo 10,951 lmras.

Lapkričio 5 d. Pietų Atlanti
ko ir Užlajos uostuose buvo 8,- 
826,466 bušeliai javų, arba 
82.6 nuoš. jų pilnumo.

.rolė sutvarkyta. Patyrus, kad 
daug padaryta “šmuglyščių,”

| išsiųsta pasiuntinys į Berlyną, šokių agentų, bet jų tarpe j tuvių Įgaliotinis mokyklų rei- ! 
lį Kopenhagą ir kitur patik-1lietuvių nesirado**), tik žy-(kiliams gavo 450 tūkstančių, j 
'rinti visų pirkimų ir išlaidų, i dai„ vokiečiai ir rusai. Dur- > Visur turi būti tvarka, turi bū-I 
Dabar dar, kolkas neviskas pinės už Zapyškio davė nuos- ti štatai. O dabar darbininkų

MEILINGO SUGYVENIMO.
Padėkonės Dienoje, lapkr. 

' 27 d. apsiveda ex-kareivis, 
i plačiai visuomenei gerai žino
mas veikėjas Juozas B. Šaliū- 
nas su p-le Ona Stalionaite, 
kuri ir-gi yra plačiai žinoma 

f veikėja.
Jaunavedžiams linkime mei

lingo ir laimingo sugyvenimo.
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NAUJOS GADYNĖS PRIEAUŠRYJE.

Indomaujame labai kiekvie
nas iš mūsų apie Lietuvos liki
mą, apie Lietuvos reikalus, a- 
pie lietuvių troškimus, idea
lus, siekius, rūpesnius ir ūpą.

Indomaujame dėlto kad mes 
nors ir už plataus vandenyno 
gyvendami, nors šimtais ir 
tūkstančiais mylit} nuo tėvy
nės atskirti, vis vien jaučia
mės esą lietuviais — Lietuvos 
vaikais ir piliečiais.

Karės laikais laukdavome 
kad bent koks paukštelis at
neštų žinią iš Lietuvos, o radę 
laikraščio skiltyse bent kokį 
aprašymą palytintį Lietuvą ar 
Lietuvos reikalus skaitydavo
me gals nuo galo kaip kokį 
šventą daiktą.

Sustabdyta karės veikimai, 
neva taika užviešpatavo ir 
pradėjome daugiau ir įvaires
nių iš Lietuvos žinių sulauk
ti.

Aplankė Lietuvą kaip kurie 
mūsų politikos veikėjai, kaip 
kurie bendrovių atstovai, at
važiavo net Lietuvos delega
tas gerb. kun. Laukaitis ir 
kiekvienas daug ko papasako
jo indomaus ir žingeidaus... .

Atsivėrė komunikacija, at
sidarė paštas ir pradėjo iš Lie
tuvos ir į Lietuvą šimtais tūk
stančių laiškų eiti...

Tai teisingiausias informa
cijų šaltinis, nes saviškiams 
kiekvienas atvirai teisybę pa
rašo. ..

Bet kas iš tų laiškų pasiro
do? Pasirodo kad Lietuvoje 
lietuviai karės laiku ne tik ne- 
nupuolė dvasioje, bet dar žy
miai sustiprėjo. Kad jie žy
miai tautiškai susiprato, apsi
švietę, susiorganizavo, išgud- 
rėjo ir ingavo labai daug drą
sos, savimi pasitikėjimo ir at
kaklumo.
Lietuviai iš karės audros išė

jo užgrūdintais kaip plienas.
Jau apie inteligentų laiškus 

aš nekalbėsiu, bet pažymėsiu 
vien laiškus darbininkėlių 
žmonių, kaimiečių vaikinų, 
moterų, merginų ir žilų sene
lių ūkininkų.

Visuose drąsa, viltis, pasi
ryžimas kovoti prieš tėvynės 
neprietelius taip labai metasi į 
akis, kad žmogus tuos laiškus 
skaitai ir stebiesi iš kur-gi 
tiek karingumo ir energijos 
lietuviuose galėjo atsirasti.

Čia senelė motina rašo vai
kams: “Vaikai, tuojaus visi 
važiuokite iš Amerikos namo 
Lietuvos ginti nuo nevidonų 
lenkų, nei vienas lietuvis ne
pasilikite Amerikoje”...

Tenai mergelė rašo: “Pas 
mus tas negaus nei vienos ge
ros merginos už pačią, kurs 
neis kovot už tėvynę”...

Arba vėl kita: “Mes sesele 
dabar kraičio į skrynias ne- 
kraujame, mes viską aukauja
me savo broliams — Lietuvos 
kareiviams... dirbame dieno- 
mi ir naktimis, kad tik juos 
aprengti, kad jiems būtų drą
siau tėvynę nuo priešų gin-

Ten senelis ūkininkas rašo: 
Vaikeliai grįžkite greičiau 

namo... Lietuvoje reikia daug 
darbininkų... Dievas geriau 
palaimins savo tėvynėje negu 
svetimuose pasviečiuose... ju
mis šankia namo ta Žemelė ant 
kurios jūsų tėvai ir bočiai pra-

ti, nevidonai vokiečiai atėmė 
sveikatą”...

Vaikai rašo savo tėvams: 
I“ Tėveli parsiųsk pinigų, no
riu eiti mokytis į gimnaziją, 
jau tas ir tas išėjo, ir man nie
ko daugiau netrūksta tik pini
gų. .. noriu tėveli mokslo...

Koksai prekėjas rašo vai
kams: Vaikeliai tik parsiųski- 
te pinigų, dabar puiki proga 
išvystyti prekybą, jeigu jūs 
neprigelbėsit, tai svetimtau
čiai apžios visas Lietuvos pre
kyvietes ir kraus sau pelną į 
kišenius, o mes žiopsosime ir 
gailėsimės.

Kaip matote, kiekvienas sa
votiškai į dalykus žiūri, kiek
vienas kito ko pageidauja, bet 
jeigu mes tą viską į krūvą su- 
dėsime, tai pamatysime, kad 
visi tie pageidavimai yra tos 
rūšies, jog parodo lietuvių 
veržimąsi į gyvenimo kovą už 
tėvynės laisvę, į mokslą, į 
ekonomišką gerbūvį...

Nė viename laiške neteko 
pastebėti nei mažiausio nusi
minimo žodelio nei minties.

Laiminga Lietuva jeigu ji
nai valiojo karės audrose išsi- 
auklėt savo piliečiuose tokią 
dvasią. Tokiai tautai spindi 
skaisčios ateities saulutė atei
tyje.

Tik pilna energijos tauta su
silauks pilnos pergalės ir visas 
kovas laimės o tokia tauta yra 
Lietuva.

Bet pažvelgkime ir į savo 
antį, ką-gi mes gero padarė
me Lietuvai?— neperdaugiau- 
sia. Dėlto bent dabar stengki- 
mėsi prigelbėt saviškiams 
kiek tik išsigalime. — Jie e- 
nergijos ir inicijatyvos turi už
tektinai, bet skambučių per- 
mažai, paremkime jų reikalus 
pilna sauja, o tuomet uždėję 
ranką ant krutinės galėsime 
drąsiai pasakyt: Ir aš esu lie
tuvis, ir aš kiek išgalėdamas 
prisidėjau prie iškovojimo 
Lietuvai laisvės kad ir ne savo 
krauju, tai bent doleriu.

Šelpk savo gimines Lietuvo
je. Jeigu fondais nepasitiki, 
tai dabar savo giminėmis: tė
vais, broliais, seserimis ir tt. 
gali ir turi pasitikėti. Šelpk 
juos kiek galėdamas, o kartu 
su jais sušelpsi ir visą Lietu
vą. Juo bus Lietuvoje dau
giau pasiturinčių žmonių, juo 
Lietuvoje skurdo bus mažiau.

Broliai ir seselės, tiktai e- 
nergijos ir drąsos, o pamatysi
te kaip miela yra savo kruvi
nu prakaitu uždirbtą skatiką 
kloti ant tėvynės aukuro — 
gelbėti lietuvius ir Lietuvą. 
Reikia mylėt dolerį dėlto, kad 
jisai darbininkui žmogui labai 

i sunkiai pareina ir tas nėra 
vertas žmogaus vardo, kurs 

■ pinigą be reikalo eikvoja, arba 
išleidžia nereikalingiems daly
kams ir tikslams.

Bet to pinigo meilė turi bū
ti su protu ir su saiku.

Kas myli dolerį daugiau ne
gu tėvynę Lietuvą, tas nėra 
vertas nešioti lietuvio vardą, 
nes tai jau yra tautos išsigi
mėlis. Kas dolerį daugiau my
li negu savo gimines Lietuvo
je, tas taip-gi negali vadintis 
geru žmogumi.

Atiduokime kas yra Dievo, 
Dievui, ką esame kalti Tėvy
nei, atiduokime Tėvynei, o 
tuomet turėsime lengvą ra-

Įžangos Vietoje.
Baltiko pakraščiuose desperatiškai kovoja 

už gyvybę ir laisvę trys nedidelės tautos. Stip
rūs priešai jas apnyko. Pavydi joms laisvės 
ir rusai, ir vokiečiai, ir lenkai. Ar atsilaikys 
mūsų vytis prieš tris arus: dvigalvį, juodą ir 
baltą? Ar laimės tos trys tautos kovą už bū
vį?

Sustoja požemių dundėjimai, užgęsta 
čiai-milžinai geležies ir plieno liejyklose, 
bėga traukiniai. Amerikoje, Anglijoje ir
tose šalyse milijonai darbininkų kelia protesto 
streiką, reikalaudami sau žmogaus teisių pri
pažinimo. Pavydi jiems tų teisių ir valdžia, ir 
darbadaviai ir žymi dalis suklaidintos publi
kos. Ar iškovos darbininkai savo teises?

Pirmuoju žvilgsniu imant tą dvejopą ko
vą: tautų už laisvę ir darbininkų už teises — 
atrodo be sąryšio. Tartum eina jos viena nuo 
kitos neprigulėdamos, kiekviena savo keliu. 
Bet arčiau įsižiūrėjus galima pastebėti, kad tar
pe tų abiejų kovų yra net ir labai artimas są- 
ryšys, kad eina jos ranka į ranką, kad nuo 
laimėjimo vienos priguli laimėjimas ir kitos.

Demokratija ir “Demokratija.”
Kada penki metai atgal susikovė Anglija 

su Vokietija, intraukdamos į kovos sūkurį di
džiumą pasaulio tautų — buvo bandyta paro
dyti kuogražiausiomis spalvomis tos karės tiks
lus. Anglija, prityrusi tautų engėja, buvo net 
prasitaruso apie paliuosavimų prispaustų tau
tų (žinoma, išskyrus Airiją, Indiją, Egyptą, 
Persiją ir kelioliką kitų). Tečiau geriausiai ši
tos karės tikslus formulavo Amerikos preziden
tas NVilsonas, apreikšdamas, kad ši karė esan
ti vedama dėl demokratijos laimėjimo. Dėl 
tos demokratijos laimėjimo ir Amerika stojo 
karėn. Karė laimėta, tikslai atsiekti, keletas 
desėtkų autokratų nukrito nuo savo sostų. Bet 
indomūs dalykai pasirodė. Matytis sostai ne
mėgsta būti tuščiais. Vietoje nuversti} politi
kos autokratų, pasirodė besėdį kapitalo auto
kratai, į vietą aristokratų — plutokratai. Kai
zeris buvo pasmerktas beveik viso pasaulio. Ar 
bus lygiai pasmerktas Amerikos plieno kara
lius Elbertas Gary, atkakliai atsisakantis pri
pažinti šimtams tūkstančių savo darbininkų 
žmogaus teises? — tai dar ateitis parodys; 
ateitis parodys taip-pat, kas žmonijai daugiau 
kenksmo suteikė, ar kaizerininkai, ar garyji- 
ninkai. Kova už politišką demokratiją laimė
ta, o pasaulyje ne tik ramumo nėra, bet kada 
mes pažiūrime į praeitus kelius metus ir sten
giamės įžvelgti į ateitį — mus apima baimė, 
kad visa ta kelių metų baisioji karė ar nebus 
tik įžanga, kaip ir praeliudium į tikrąją pa
saulio tragediją.

Politiškoji kova pereina į socijaliai-ekono- 
minę karę. Gyvenimas parodė, kad visa pil
nybė politikos teisių — balsuoti, rinkti, būti 
renkamu, visos neva laisvės ir nepaliečiamy- 
bės... visa tai yra be jokios vertės, jeigu kar
tu su jomis neina teisė spręsti turtų gaminimo 
ir išdalinimo reikaluose. Apie šiuos dalykus 
ligšiol sprendė vieni kapitalistai. Jie tat ir bu
vo tikraisiais valdonais. Darbininkų minios 
faktiškai čia buvo bebalsės. Užtat ir nebūta pa
saulyje tikros demokratijos. Demokratija po
litikoje turi būti paremta ir papildyta demo
kratija industrijoje, pramonėje. Be šios ano
ji virsta bereikšmiu dalyku, dažnai vien pasi
tyčiojimu iš žmogaus vertybės.

Lygus balsas rinkimuose? Bet kokia čia 
gali būti lygybė, kada prieš kapitalistų mili
jonus, išmetamus rinkimų kampanijai, darbi
ninkai gali pastatyti tik savo vargą, skurdą, 
vienybės, apšvietos stoką. Anoje pusėje ir tur
tas, ir mokslas, ir visi patogumai organizuo
ti es, tarties, o čia tik skausmais ir pavydu su
geria širdis, protas tamsumu sukaustytas. Tad 
ir nebuvo sunku kapitalistams už tris, ar pen
kis dolerius (kartais už degtinės stiklelį) nu
pirkti darbininko sąžinę ir balsą. Darbinin
kas tik tą patenkinimą teturėjo, kad rinkimų 
dieną galėjo atsilošęs pasivažinėti gražiame au
tomobilyje kapitalistų kandidato, kada tasai 
vežė jį balsavimų ofisą. Neliečiamybė asmens, 
laisvė susidraugavimų, susirinkimų? Bet ar
gi darbdavio pinigas nepanaikindavo visų tų 
laisvių? Kad suareštuoti, sumušti darbinin
kus, kad išvaikyti jų susirinkimą — visada 
lengva surasti priekabę, jeigu tik ir teisėjai ir 
policistai turi lenkties prieš kapitalistą. Pati 
viešoji opinija ir toji dažnai atsisuka prieš dar
bininką, nes juk ją sudaro spauda — dienraš
čiai; o dienraščiai ligšiol visi (išskyrus kita
taučių) yra kapitalistų kontroliuojami.

Ir išeidavo taip, kad politiškoji lygybė, 
politiškos teisės buvo darbininkui tik ant po- 
pieros surašytos, gi gyvenime jos virto tik į- 
rankiu kapitalistui pateisinimu pačių žiauriau
sių jo pasielgimų. Ginkis, sako, juk ir tu tu
ri lygias teises, kaip ir aš.

Bet kuo-gi ginsies, kad ginklo nėra. Štai

ti: iškovoti sau balsų pačiuose svarbiuose gy
venimo reikaluose. Jie lygiai su kapitalistais 
nori spręsti, kokias, kada ir kaip išdirbinėti 
prekes, kap sutvarkyti darbo sąlygas, kaip da- 
linties pelnais ir tt.

Ar-gi buvo teisinga tai, kad ligšiol vieni 
darbadaviai, kapitalistų saujalė, spręsdavo a- 
pie visų žmonių žemiškų būvį. Ta saujalė nu
statydavo ko ir kiek žmonijai pagaminti, ko
kia dalį pelno ir turtų sau pasigriebti. Nuo 
tos saujalės ūpo ir apetitų prigulėjo darbinin
kų likimas: jų darbo sąlygos, jų algos, jų svei- j 
kata, apšvieta, pati jų gyvybė. Patys darbi
ninkai tais savo gyviausiais reikalais spren
džiamojo balso neturėjo. Jie turėjo tenkinties 
vien prašinėjimais pagerinti sąlygas, arba, 
kantrybės netekus, rodyti kapitalistams savo 
iškeltą kumštį, dažniausiai bejėgę. Kapitalis
tai gi, lengva širdžia pasiėmę ant savęs aprū
pinimą visų reikalų savo darbininkų ir visos 
visuomenės — ne tiek tų reikalų žiūrėjo, kiek 
savo pelno. Ar-gi nuostabu, kad. galybė ir tur
tas atbukino didžiumai darbadavių sąžines ir 
užkietino jų širdis? Šių dienų kapitalistui (y- 
pač Amerikos) galėtų pavydėti galybės ir tur
tų patys garsieji pasaulio valdonai. Kapita
listas, ypač sąryšyje su kitais savo draugais, 
nemato rubežių savo užgaidoms. Nėra tos gy
venimo srities (išskyrus Katalikių Bažnyčią),; 
kurioje jisai negalėtų šeimininkauti. Jo klau
so politikai, diplomatai, valdininkai, įstaty
mų leidėjai, teisėjai; jam nesunku doleriais 
užkariauti laikraščių redakcijas, politiški} rin
kimų mašinerijas. Darbininkų minios —- tai ; 
jo vergai, kurie turi jo aklai klausyti ir prie 
jo taikinties, nes kitaip — vargas tiems ver
gams. Visi raudonieji agitatoriai jam nei kiek 
nebaisūs: juk užteks tik jam paspausti vieną- 
kitą guzikėlį iš savo ofiso ir kaip bematant su
kils prieš tuos raudonuosius ir valdžia, ir teis
mas ir spauda. Ir teismai, ir kalėjimai, ir de
portacijos — visa tai padės jam užgniaužti ir 
nutildyti neramiuosius gaivalus. Rimtą pavo
jų jam rodo tvirtai žengiančios pirmyn darbi
ninkų unijos. Bet tik dar nesenai buvome liu
dininkais, kaip vienos kompanijos galva drą
siai iššaukė į kovą milijonines minias organi
zuotų į unijas darbininkų. Toji kapitalisto 
cft-ąsa turėjo svarbų pamatą. Jisai jautė galė
siąs sutriuškinti tuos milijonus darbininkų, nes 
jam tame padės veik visos žemiškos galybės, 
jau inpratintos klausyti jo balso.

Toksai padėjimas yra ir pavojingas, ir gi
liai neteisingas. Darbininkų minios tolyn vis 
gilyn supranta savo žmogišką vertę ir žmogiš
kas teises. Ši karė ypač atidarė jiems akis. 
Nuvertė jie nuo sostų politiškus tironus. Da
bar griebiasi iš eilės versti pramonės-ekonomi- 
jos tironus. Jiems buvo liepta nekęsti kaize- 
rių ir carų; bet jie nesupranta, už ką jie turi 
mylėti ir gerbti savo naminius pramonės carus, 
kurie atkakliai atsisako pripažinti jų teises prie 
žmoniško gyvenimo. Darbininkai mato, kad 
pasaulio turtus jie pagamina savo prakaitu ir 
raumenimis, bet nei prie turtų gaminimo, nei 
prie jų padalinimo jie neturi jokio balso ir jo
kit} teisių. Tad jie ir nusprendė be ceremonijų 
pasiimti sau teises, kurios jiems, kaipo žmo
nėms, ir kaipo piliečiams šventai priguli. Vi
si šių dienų nesibaigiantieji ir nuolat besidau
ginantieji streikai ne vien didesnio duonos šmo
to prašo: pamatuose viso to judėjimo yra riks
mas gyvosios žmogaus sielos: aš gyvas, aš 
esu, duokite man balsą, duokite teises; 
duokite ir man dalį atsakomybės žmonijos 
reikalą aprūpinime; nebeskaitykite manęs 
vergu, mašinos dalimi, pripažinkite many
je žmogų ir pilieti.

Aišku, kad pasaulinis judėjimas patol ne
nurims, pakol darbininkai neatsieks savo tiks
lo, pakol prie išdirbystes ir maino (preky
bos) įstaigų nebus inkurtos bendros tary
bos, kur darbininkų atstovai lygiai su darb
davei ir visuomenės atstovais spręstų ir sa 
vo buities klausimus ir visos visuomenės 
reikalus. Tos atmainos pasekmės bus be abe
jo tos, kad patiems darbadaviams mažiau be
liks pelno, negu ligšiol kad likdavo; bet užtat 
bus daugiau pasaulyje teisybės, daugiau paten
kintų širdžių ir... mažiau progos agitacijai ne
laimingiems marksiniąms teoretikams.

Kitaip tada susidės ir kitais keliais eis ir 
tautų politika. Jos nebereikės remti ekonomi
niu ar tautiniu išnaudojimu. Politika tuomet 
savo obalsiu galės padaryti bendradarbiavimų 
luomų ir tautų bendrai visos žmonijos gerovei. 
Paaiškės tada kad pasaulio darbininkai yra jo 
tikrieji valdonai ir dėlto, kad jų yra milžiniš
ka didžiuma, minios ir dėlto taip-pat kad jų 
darbas ir prakaitas daugiausiai prisideda prie 
pasaulio užlaikymo; jiems nebus reikalo tarp 
savęs kovoti; duonos ir vietos visiems užteks. 
Tautų Sąjungos neįvykins kapitalistiškų val
džių atstovai; ją įvykins atstovai tik tokių 
įstaigų, kuriose lygų balsą turės ir darbininkai 
žmonės. •

Tik tuomet ir ateis tikroji demokratija. 
Kas spręs apie turtų gaminimą ir padalinimą, 
tas darys ir politiką. Ligšiol apie tai sprendė 
tik saujalė turčių. Kada apie tai ims spręsti ir

BALTIMORE, MD.
LDS. extra susirinkimas bus 

nedėlioj tuojaus po sumos šv. 
Alfonso svetainėj 30 d. lapkri- v* cio.

Visi nariai po bausme priva
lo atsilankyti. Reikalas pa
aiškės susirinkime, ne nariai 
nebus leidžiami, jei bent ku
ris norėtų įstoti į LDS.

A. B—te, Rast.
P. S. Nepaprastą vakarą ren

gia šv. Alfonso par. mažųjų 
choras po vadovyste p. J. Ol
šausko, bus subatoj, 29 d. lap. 
8 v. vaakre šv. Alfonso salėj. 
Indomybių ir juokų bus įva- 
lias. To vakaro pelnas eis dėl 
naujų vargonų. A. B.

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

sirinkimą 30 d. lapkričio. 2:30 
po pietų, po num. 622 Morton. 
Avė. Malonėkite visi nariai su
sirinkti, o ypatingai tie, kurie 
esate skolingais už kelis mėnesius. 
Pasiskubinkite atsilyginti, kad 
gautumėt 1920 metų kalendorių ir 
atsiveskit nors po vieną naują 
narį, dėl padidinimo mūsų kuo
pos.

HOMESTEAD, PA.
Lapkričio 16 d. L. Vyčių 11-ta 

kp. po vadovyste O. Pikučiutės 
surengė vakarą Camegie Library 
Salėje. Vakaras tapo atidarytas 
su Lietuvos himnu. Toliau L. V. 
choras dainavo: “Sėdžiu po lan
geliu” ir “Važiavau Dieną.” To
liau A. Aučiutė, J. Naujokiutė, 
J. Stučkiutė ir Miseliutė sudaina
vo “Spragilų Daina.” Sudainuo
ta labai puikiai. Sekė teatras 
“Marytė, Vargonininko Duktė.” 
Lošėjai savo roles atliko puikiai 
Ipatingai verta pagyrimo Jieva 
Naujokiutė, kuri lošė “Marytės” 
rolę ir Pranas Švedkauskas “Tė
vo” rolėje. Šiedu lošė tikrai ar
tistiškai. Po teatro sudainavo 
duetą A. Aučiutė ir J Naujokiutė. 
Jos tikrai žavėjo publiką savo 
maloniais balseniais. Sekė kvar
tetas augščiau minėtų ypatų “Va
le Valuže.” Šioji daina ir-gi da
rė malonų įspūdi. Po to J. Bule- 
vičius pasakė juokingą monologą: 
“Žiotys.” Toliaus sekė teatras 
“Jaunikis. Atvaidinta gerai. Pa
galiaus L. V. choras pritariant 
publikai sudainavo “Lietuva Tė
vyne Mūsų” tuomi ir užsibaigė 
vakaras.

Iš visų atžvilgių vakaras pasi
sekė. Matyt, kad L. V. litą kp. 
veikia, nes gėrėtis reikia, kad 
Įstengė tokį puikų vakarą sureng
ti.

Tautos Fondo 1 skyrius surengė 
fėrus lapkričio 1 ir 2 d.d. Nors 
šiame laike visokiais reikalais už
imti lietuviai katalikai, bet vis-gi 
kelių veikėjų pasidarbavimu fė- 
rai davė apie tris šimtus dolerių. 
Kaslink Lietuvos Bonų pirkimo, 
tai darosi didelis judėjimas. Pir
miau valna maniai buvo priešingi, 
bet jau dabar girdisi, kad ir jie 
eis išvieno. Šv. Cecilijos bažny
tinis choras rengia statyt didelį 
veikalą “Girių Karalių” (opere
tę). Galima iš kalno spręsi, kad 
bus puikus, nes Šv. Cicilijos cho
ras, kada tik stato koki veika
lą, tai visada atlieka kaip tikri 
artistai ir visuomenės pagyrimo 
užsipelno gerbiamas vedėjas Rad
zevičius. J.

Garbe jums. Vyčiai už tai- 
Ten buvęs.

AMSTERDAM, N. Y.
Nors mūs nedidelis miestelis, 

bet lietuvių pusėtinas būrelis. 
Šiaip beveik visi katalikai. Su 
aukomis dėl tėvynės pasirodo ne
prasčiausia. Gerus užmanymus 
pildo su noru, bet tik vienas blo
gas paprotys, kad didžiuma skai
to laisvamaniškus laikraščius. O 
kaip priežodis sako: “Su kuo su
sidraugausi tokiuo ir pats tapsi. 
Taip ir čia, patys katalikai bū
dami slepiasi po laisvamanių vė
liava. Kaip jau žinom, kad tau
tininkų laikraščiai šmeižia kata
likų veikėjus ir katalikiškas įstai
gas, taip panašiai daro pas mus 
tūli katalikai. Matydami tauti
ninkų pasekėjai, kad patys nie
ko nepeš pradėjo gaudyti laisva- 
manėjaneius katalikus. Panašiai 
atliko su Raudonojo Kryžiaus sky
rium. Kaip girdėjau nutarė at- 
simest nuo centro, o pinigus siųst 
į Lietuvą. Taip darosi pas mus 
su pašelpinėmis draugystėmis, ku
rių yra nemažai. Jose stoka di
sciplinos, susirinkimuose diskusi
jų, ginčų lik valiai, dėlto, kad 
daug šiaudinių katalikų yra. Dr- 
jos yra sutvertos ant katalikiškų 
pamatų, bet nesilaiko tos takti
kos. » Atsiradus gabiam vaikinui 
Rusilui nesenai tapo sutverta L. 
Vyčių kuopa, vėliau sutverta S. 
L. R. Kat. Amerikoje kuopa. Ma
tyt turės neblogą pasisekimą, 
daug gerų žmonių nori prisidėti. 
Tik pradžia yra sunki.

Amsterdamietis.

ANSONIA, CONN.

Atviras laiškas, reikale 
tuvių Dienos” atskaitų.

Jau beveik trys metai,
mes reikalaujame, kad mus Liet. 
Dienos atskaitos iš Ansonijos (kas 
kiek davė ir kiek surinkta kiek
vienoj dėžutėj) būtų pasarsinta 
per spaudą, bet ikšiol dą tų ats
kaitų spaudoje nematome.

J. Tareila, po ilgam laikui iš
gavęs nuo S. Bujanausko “Liet. 
Dienos” atskaitas, prižadėjo jas 
aptašyti (mes ir po šiai dienai ne
suprantam kaip galima atskaitas 
aptašyti?) ir tuojaus duoti ats- 
pauzdinti. Nesulaukę atskaitų i- 
ki šių metų, turėjom susirinki
mą, išrinkę delegatus siuntėme 
pas J. Tareila, reikalaudami bū
tinai atskaitų, bet mus reikalavi
mas pasiliko be pasekmės.

Mes priversti esame atskaitų 
reikalauti, nes visur, kur tik 
einasi apie pinigiškus reikalus, tai 
ten turi būti aiškumas ir kontro
lė. Juk čia pat turime pavyzdžių. 
Juk kaip čia eina kalbos, tai ro- 
kundose savo partnerių-saliuninin- 
kų. J. Tareila pats vedė rokun- 
das savo partnerių, ir pagal jo 
mokslą viskas buvo O. K., bet ka
da tas rokundas peržiurėjo Čer
niauskienė, tai Joną kaipo mate
matiką sugrudo Į oškos nagą, at
rado klaidą ant $2000. Už tokią 
klaidą matematikas buvo perva
rytas per skaudžią šerengą: part
neriai Joną išvijo iš saliuno ir lie
pė eiti į Public School pasimokin
ti rokundų, o advokatas prispy
rė sugrąžinti partneriams $2000.

Atsimink J. Tareila, kad vie
šai susirinkime, kur buvo apie 
200 žmonių prižadėjai ne tik ats
kaitas duoti atspauzdinti, bet* dar 
ir vakarienę surengti. Sveikas 
pats valgyk vakarienę, bet ats
kaitų ilgau pas save nelaikyk, pa
siųsk Į “Darb.” redakciją, kad 
pavidale knygučių atspauzdintų. 
Kaip girdėjau ir ne sykį, kad 
klebonas žadėjo už spaudos dar
bą užmokėti.

Pageidaujama yra, kad šitam 
svarbiam reikale ir klausime 
Tareila duoti} paaiškinimą ir 
sakymą, už ką gaus 2 svaru 
ro “soapine,” kad nušviestų 
vo juodas rankas.

Už teisingumą šitų žinių atsa
kau aš pats. Delegatas.

Suvienytose Valstijose Dė- 
konės Diena (Thanksgiving, 
Day), yra metinė šventė dėko
ti už molone, patirta praėju
siais metais. Praktiškai imant, 
ji yra tautiška pinties šventė, 
paskiriama Prezidento ir Val
stijų gubernatorių proklema- 
cijomis ir skaitoma kaipo le- 
galė šventė.

Pirmiausioji pifities Dėko- 
nės diena Amerikoje buvo 

Pilgrimų tėvų, 
vėliau

švenčiama
Plymouthe, 1621 m.;
Kongresas patarė Dėkonės 
dienų švęsti kas metai revo
liucijos laikais, o 1784 m. su
grįžtant ramybės laikams, 
taip-pat kaip ir Prezidentas 
Madison patarė 1815 m.; Wa- 
shingtonas paskyrė tokių die
nų 1789 m. po priėmimui kon
stitucijos ir 1795 m. abelnai 
naudai ir tautos labui. Nuo 
1863 m. prezidentai visuomet 
išleidžia proklemacijas, pa
skirdami paskutinį ketvergų 
lapkr. mėnesw kaipo dėkonės



REIKALAVIMAI.
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SKAITYK ŠIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI.
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Box 772,

M. Markunintė,

FARMOS PARSIDUODA. I

ANT RENDOS.
West Roxburyje namas su 4 

kambariais 5000 pėdų žemės ir 
viAtinvčia. Rendos $18.00 į mė
nesį. Raktų galite gauti pas 391 
La Gran

Paieškau savo vyro Dominiko 
Stepučio. Kauno rėd., Varnių 
par., Pagarždų sodos. Paliko

vyru 
sesers 
vyru 

Kazi-
paeina iš Su- 

Lazdvnų valse.

VARGONININKUI
GERA VIETA. 
Atsišaukite tuojaus pas: 

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

165 akerų žemės, didelis mi
škas, dideli visi budinkai, van
duo bėgantis į namą ir banę, 21 
galvijas, 3 arkliai, visokios tul
žys reikalingos prie farmos. Kai
na $7500.

65 akerų žemės. Namas 9 rui
mų, bame, vanduo bėgantis i 
namą ir banę, didelis miškas. Se
nukas parduoda už $1.850.

Pasiskubinkite pirkti.
Jonas Burokas,

12i Millbury St. 
Worcester, Mass.

(12-1)

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

259 Athens Street.
PROT. RAŠT. —

12 Lark Str.
M. Petkauskienė, ižd.,

21 Story, St.,
KASOS GLOBĖJOS —

14. Kilmoniutė, 249 River Str., 
Mattapan, Mass.

J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass.

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė,

DYKAI!
Prisiųskite savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kią štukų ir moną. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Waterbury, Conn.

SVARBU ŽINOTI.
Brooklyn, N. Y. tapo sutverta 

Lietuvių Filmų Korporacija “Lit
huanian Filiu Corporation” ir in
korporuota ant $25.000.00 kapita
lo. Korporacijos tikslai: trauk
ti judorauosius paveikslus, išdirbt 
juos ir parodyt žmonėms, mokyt 
paveikslus traukt, prirengt ju- 
domiems paveikslams lošėjus, iš
mokyt norinčius operuoti judomų- 
jų paveikslų mašinas, supažin
dinti su abelna judomųjų paveik- 
slų-teatrų vedimo systema, Įsteig
ti Lietuvoje ir Amerikoje filmų 
mainymo ofisus, ir įsteigti Ame
rikoje ir Lietuvoje kinematograft 
studiją.

Bendrovė užlaikys prit irusius 
kinematografo žmones Lietuvoje

ir kitur kurie trauks judomuosius 
paveikslus ir vaizdus iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo, veikimo ir ki
tus svarbius atsitikimus. Ameri
koje parūpins paveikslus iš žem
dirbystės, industrijos, prekybos, 
mokslo ir t.t. Steigs judomųjų 
paveikslų teatrus. Trumpoje atei
tyje su pagelba paveikslų bendro
vė suvienys Lietuvos ir Amerikos 
vientaučius Į vieną didelę šeimy
ną. Mūsų broliai Lietuvoje ma
tys Amerikos lietuvių gyvenimą ir 
veikimą ir Amerikos lietuviai ar
čiaus susipažins su mūsų broliais 
ir sesutėms Lietuvoje.

Prie bendrovės yra kviečiami 
prisidėt, paveikslininkai, artistai- 
-lošėjai, mašinų operatoriai, vei
kalų rašėjai ir šiaip dailininkai

ir visi tie, kurie supranta pavei
kslų svarbų ir nori užtikrinti ge
resnę ir pelningesnę ateitį.* Še
ras yra $100.00 gali pirkti kiek
vienas lietuvis ir lietuvaitė.

Prie bendrovės prisidėjo žino
mi gabūs kinematografai pp. A. 
T. Račiūnas ir J. M. Danielius. 
Lošiantis amerikoniškų judomų 
paveikslų studijose p. A. Šiaulys, 
gabus artistas-lošėjas p. K. Pusni- 
kas, mechanikas prie išdirbimo 
judomų paveikslų mašinų p. A. 
Arlauskas, žynius publicistas p. 
V. L. Kairys, atletas p. A. Kun
drotą, mechanikas p. A. Verec- 
kis, ir žymūs veikėjai pp. I. Sta- 
neviče ir P. Vaitekūnas.

Ponas A. T. Račiūnas dabar 
'lankosi po lietuvių kolonijas ro-

Geriausia Sekasi
Liet. Amer. Pramones Bendrovei

Dėlto kad Teisingai, Suma
niai ir Gabiai yra Vedama^

t

1) Šioji Bendrove daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į ke
lis mėnesius laiko.

2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose šakose 
ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo:

a) Konstrukcijos (statymo),
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie

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

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

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

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

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

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

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

Didžiai Tamstą gerbiąs
(Pasirašo) A. SMETONA,

Lietuvos Valstybės Prez.

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

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po f10.00 Še
rą. Žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, daran
ti didžiausj ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk pasakyti apie tai 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus, įsitėmyk gerai jos adresą:

112 N. Greene St.

DARBININKAS
dydamas paveikslus. Norinti pa
imti šėrų ir plačiaus apie bendro
vę žinoti kreipkitės prie p. Račiū
no. Siųsdami pinigus už šėrus ir 
norėdami platesnių žinių adresuo
kite.
I.i'.buanian Film Corporation, 

120-124 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.,

Sekr. Povylas Vaitekūnas.

PAIEŠKOJIMAI IR

Už vieną sykį .......50c.
Už tris sykius.........$1.00

PRANEŠIMAS.

Skaitau sau už garbę šiuomi 
pranešti visuomenei, kad p. J. 
E. Karosas, Am. L. R. K. Fe
deracijos valdybos pakviestas 
užimti vietą Federacijos Sek- 
retarijato vedėjo, sutiko tą 
vietą užimti ir nuo lapkričio 
24-tos dienos pradeda savo 
darbą. Federacijos raštinės 
adresas kol kas bus tas pats: 
381 Westminster Avė., Det
roit, Mich.

Fed. Sekretorius.

PDŽĘLLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

Aš Ona Giliutė, po 
Bernotienė, paieškau 
Marijonos Giliutės, po 
Makauckienės ir brolio 
miero Gilaičio; 
valkų rėd., 
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.

(Paskelbimas)
AUKSAS TURI BŪT IŠMĖ

GINTAS PER UGNĮ.
Auksas mėginamas ugnia, o 

vaistai sveikatos padėjimo 
kritikų ugnia. Trinerio Ame
rikinis Eliksiras iš Kartaus 
Vyno pergalingai išlaikė kri
tiką ir laimėjo daug prietelių. 
Užlaikant žarnas švariai, tas 
vaistas prašalina bakterijas, 
taip kad jos neturi progos į- 
sivesti žarnų takuose ir jūs 
kūnas tokiu būdu sugeba at
silaikyti prieš ligas. Trinerio 
Angeliea Bitter Tonie tai kita 
pasekminga gyduolė. Mr. Ant 
Klement sako savo laiške iš 
Addv, Wash., 1 d. lapkr. 1919: 
“Jūs vaistai Trinerio Ameri
kinis Eliksiras iš Kartaus Vy
no ir Trinerio Angeliea Bitter 
Tonie, veikia stebėtinai. Dvi 
bonkeli išgelbėjo mano dukte
rį ir kada jo daviau savo kai
mynui, kuris nuo daugel me
tų sirgo, po dviejų dienų jis 
atėjo linksmas, kael galėjęs ge
riau miegoti ir kad jo apetitas 
pasigerino ir prašė manęs pa
rašyt, kad tų vaistų prisiųstų 
į Spokane.” Galite jų gauti 
pas kiekvieną aptiekininką. 
— Joseph Triner Company 
1333-43 S. Ashland Avė., Chi
cago, 111.
(Copyrigth. 1919, by Joseph Triner Co.)

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 Westem Chemieal Co., 
Box J., Berea, „Ohio.

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

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

Parsiduoda Farma 13 akerų žemės. 
Pusė dirbamos ir pusė miško, žemė 
gera, namas naujas, penki metai 
kaip pastatytas su devyniais kamba
riais ir su naujausiais įtasymais. di
delė barne ir garadžius dėl dviejų au
tomobilių ; vištininkas. sodnas nau
jai užsodytas obuolių, grušių, pičių. 
slyvų, agrastų, avięčių ir apynių. 
Taipgi didelių medžių obelių, kašta
nų. Puikioje vietoje. Nueiti iki karui 
5 minutes, iki stoties S minutes o į 
miestų I5ridgewater 20 miliutų. Ke
turios čeverykų dirbtuvės ir geležinių 
ir foundrių. Taiisigi 2 karvės, vienas 
arklys, 2 trokai ir vežimėlis dėl pa
sivažinėjimo. Prie ūkės visi įrankiai. 
Kas- norėtų pirkti meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti. b<> suprantama viską nega
liu aprašyti.
Frank Znotin.

108 Camfort St.,
Bridgeivater, Mass.

Baltimore, Md

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

nevirlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas 
kų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubetl 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų Bitterio Kraujo valyto 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalz. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po u*m 
mui visą ligų Bėglu 8 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Btteria. Ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tari 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė 
kavoje Salutaras myllatų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuošlrdttai kreiptis prie Salė
ta ras:

1707 8. Halsted St Tek Canalution, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemieal Instit 6417.

tarų:

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 AVestminster St., 

Providence, R. I. 
(12-25)

NAUJA KNYGA.
Visiems instrumentams ir 

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

GEORGE BARČNAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, pa. 

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

EKSTRA!!
Šiuomi laikome sau už pareigą visiems 

gerbiamiems savo draugams ir rėmėjams pra
nešti, jogei pinigų siuntimas Lietuvon susi- 
stabdo iki vėlesniam bei tolesniam pranešimui. 
Meldžiamieji tuom tarpu nesiųskite kol mes vėl 
nepranešime.

Su augšta pagarba, 
CENTRALIS*

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS, 
32-34 CR0S6 ST BOSTON, MASS.

Zmomza per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | U ETŲ VA
ir gvanntaoja

Narin&na gauti prekes pinigų ir kitą Įtarią 
meMtiame kreiptis pss:

, Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Wa«hington Street, New York. N, Y.

Paieškau savo draugo Juozo 
Aranausko, Kauno rėd., Zapiškių 
par. Prieš karę gyveno Chicago- 
je, o dabar nežinau kur. Jis 
pats ar kitas praneškite šiuo ad
resu :

Zigman Savickas,
231 Marvland Avė., 

Dayton, Ohio.

Aš Jieva Vilčinskaitė. Suvalkų gub. 
Marijampolės apsk. Paieškau savo 
brolio Andriaus Vilčinsko. Prieš karę 
gyveno Chicago, III., dabar nešinu kur 
jis randasi? Mes Lietuvoj esam var
gingam padėjime ir labai norėtume ži
noti kur jisai yra. Pats ar kas kitas 
apie ji žino. Malonėsite kreiptis že
miau paduotu antrašu, iš kur gausite 
platesnių informacijų. 
Miss. Petronė Žilinskutė.

ISO Chatham St.
Nevv Haven, Conn.

t TEISINGIAUSIA IR GE- J 
I RI AUSI A LIETUVIŠKA ! 
I A P T I E K A. <

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ; 
226 Broadway, kamp. C St.,;
SOUTH BOSTON, MASS. ;

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

____________________________________________  !

Paieškau pusbrolio Leono Ter- Į 
meno. Man išvažiuojant j karę i 
Franeiją paliko gyvenantis Det
roit, Mich. Meldžiu paties ar ki
tų kas žinote apie jį pranešti 
man. Turiu svarbių reikalų. 
Mano adresas:

Mr. Joseph M. Termenas,
237 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.
(11-27)

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.

Antanas Radzevičius, 
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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, i 

KASIERIUS — Andriejus Zalieck&M,
140 6-th St., So. Boston Mass. 

! MARŠALKA — Justinas Tulei kis,
130 Bowen St., So. Boston, Mass. 

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

* 7 f ~ *■ • • A. k k

mane,jau bus 8 metai su mažais 193 Hanover St., Boston, Mass. 
vaikais. Jis yra 45 metų senu
mo, geltonais plaukais; kaip 
kalba tai biskj švilpia. Kalba ru
siškai, lenkiškai ir angliškai. Jis 
yra stalius (carpenterj ir tankiai 
maino savo pavardę. Jis pasiė
mė merginą 18 metų senumo Sta
sę Radaičiukę. Girdėjau, kad 
gyvena Cidar Rapids. Mich. Kas 
žino malonėkite pranešti ntan, už 
ką aš duosiu dovanų $10.00.

Adresuokite šitaip:
Mine Stipter,

4 Dublin St.
Chicopee, Mass.

Paieškau savo puseserės Ste- 
panijos Mažioniutės, tetos Magd. 
Mažionienčs ir Mikolo Domarko. 
Jie visi paeina iš Sielenių kaimo, 
Salantų par., Kauno Rėd. Pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. da
bar girdėjau, kad gyvena New- 
Haven, Conn.

Malonėkit atsišaukti sekančiu 
antrašu:

Ant. Norkus,
803 Hollins St., 

Baltimore, Md.
(12-1)

•VENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINŠS DRAUGU08

VALDYBA
80. BOSTON, MA88.

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

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — 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. 
Drauari ja laiko snsirinkimos kas 

į trečią nedčldienj kiekvieno mėne
sio 2 XX) vai. po pietų Bažnytinėje 

j Salėje, So. Boston, Mase. Sekas- 
I tis susirinkimas bus 16 d. lapkri-

I.
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VIETINĖS ŽINIOS.I«™si.protest«lenfa»im- ’ • u. i i iv ■. w *. ■ ii ■ v w .penalistus, vokiečių golcer- 
ininkus, rusą kolčakininkus ir 
bolševikus draskančius mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Bostono ir apielinkės lietu
vią balsą turi išgirsti visas pa
saulis. $Iūsą balsas turi būt 
išklausytas!

Vietos ir apielinkės lietuvių 
draugijos ir kuopos su vėlia
vomis ir benais rengkitės prie 
šios demonstracijos, kur ne
kreipdami domos į partijas sa
vo lietuviškon širdin imkime 
Lietuvos darbo žmonią laisvės 
idealą ir už to idealo įgyjimą 
bendrai išsireikškime.

Nukt. Liet. Drg. Komiteto 
Pirm. A. Ivaškevičius, 
Sekr. Kastantas Norkus.

ŠV. PETRO LIETUVIŲ PA
RAPIJOS FĖRAI.

Nedėlioję, lapkričio 23 d. 
prasidėjo parapijos fėrai. Pra
džia pasirodė gera. Atsilankė 
daug žmonią 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 pietą ir tęsis 
iki 10 vai. vakare. Įžanga tik 
10 centą. Ant tos dienos jau 
bus atgabenta daug naują dai
ktą ir turintieji laimikį galės 
pasipelnyti. Bus taipgi ir gy
vą daiktą.

VISI RUOŠKITĖS DEMON- 
STRACIJON GRUODŽIO 

6, 1919.
Nuteriotos Lietuvos Drau

gi) Komitetas — kuris savo 
prakilnų veikimą rinkime Lie
tuvai auką ir publikavime Lie
tuvos laisvės reikali) anglą 
spaudoje jau pusėtinai apreiš
kė — subatoje, gruodžio (De- 
cember) 6 d., 1919 m. rengia 
Bostone didžiausią lietuvią 
demonstraciją už pripažinimą 
Lietuvos Respublikos nepri- 
■gulmvbės.

Demonstracija prasidės 1 v. 
p. p. nuo Lietuvią Svetainės, 
kampas E ir Silver Sts., So. 
Bostone, ir trauksis į Boston 
Common, kur laukiama guber
natoriaus, mavoro ir daug žy
miausią amerikoną, lietuvių ir 
kitataučiu kalbėtoju.

.Tau pasamdyta 3 miesto be
rnai. Laukiama virš 50,000 
lietuvii) - demonstrantu, kurie 
tuomi išreikš reikalavimą, kad , 

‘ši šalis greičiau pripažinti) 
Lietuvos neprigulmyhę.

Mūsą nuveiktą darbu žinias 
•surinkti ir kalbėtoją kalbas 
užrašyti ateis visą vietinių a- 
merikonišką laikraščių repor- 

“teriai.
Šioje demonstracijoje mes 

lietuviai turime išreikšti grieš-

SVARBIOS REPETICIJOS.
Šv. Petro Bažnytinio choro 

bus svarbios repeticijos sere- ‘ 
doj ir pėtnyčioj, nes ateinančią !

nedėlią turim giedoti naujas 
mišias. Todėl visi giesminin
kai privalo atsilankyti.

Taip-gi sausio 8 d. ketvergo 
vakare statysim “Girią Kara
lių.” Prašome veikiančią 
kuopą ant tos dienos nieko ne
rengti.

P as M. Karbauskas vėl pie
nuoja rengti kitą didelį kon
certą. Prieš koncertą bus 
traukiami choro paveikslai. 
Tai-gi kurie dabar prisirašysit 
prie choro, tai galėsit drauge 
eiti ir ant paveikslą. Paveiks
lai bus traukiami už savaitės

Bažnytinis koncertas davė 
pelno arti $300. Todėl jei mes 
pastatysim dar kelis tokius 
koncertus, tai vargonai stosis 
nauji ir parapijos kasa nebus 
pajudinta.

Tai-gi kurie tik mylit dailę, 
rašykitės visi prie choro, 
dirbdami drauge 
milžinišką darbą.

O
nuveiksim 

Valdyba.
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| Lietuvos Kariuomenė f
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| IR JOS VEIKIMAS |
įATVIRUTESEl

Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

Siąsk pinigus su užsakymu.

“Darbininkas” 244 w- Mass. B
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DARBININKAS

\ įsas genimas i§ senos

/
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Keletas LORNA DOONE DžŠo
vinėlių. Mindas košės arba u otrų. sudarys
puikiausią trapią duonelę kokia sali būti be

jokių keblumu kepime.
rusies trapios duonos.

ra ant kiekvieno ilžiovme-

kiose Apklijuotose Vaizba-
ženkliais skrinutėse.

Ai 'ONAI. K’SCU'T
COMFAN T

Vargu rastum lietuvį, kurs 
nebūtą girdėjęs, jog tūlą mo
kslo vyrą nurodinėjama, kad 
gruodžio 17-20 dd. galės būti 
svieto pabaiga. Toks atsitiki
mas būtą baisus ir nedyvai, 
kad dabar žmonės be galo in- 
domauja tuo klausimu.

1 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, mūsą 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 indomią tiky
binių ir mokslišką dalyką aiš
kiai ir suprantamai išguldyta 
ir aprašyta apie svieto pabai
gą. Pacituota iš Švento Rašto 
Kristaus žodžiai apie pasaulio 
pabaigą. - I _

Tą- knygą išsirašykite iš' 
“Darbininko.” Kaina su per-’ 
siuntimu tik 55c. Į -
.............. .... ....................r~'i - _____iš!

nieko, tik sunkenybė. 
Vardas LORNA DOONE

lio. Parsiduoda svarais pui
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SVARBIAS PRAKALBAS

LAPKRIČIO-NOV. 30 D.
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kamp. E. ir Silver Sts.,
South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės Adv. F. J. Bagočius 

ir kiti žymūs kalbėtojai. Šio
se prakalbose bus priimamos 
naujos narės prie draugijos už 
pusę įstojimo.

Virš paminėtos draugijos su
sirinkimai būna kas pirmą pa
nedėlį kiekvieno mėnesio.

Širdingai kviečiame visus 
vietos ir apielinkės lietuvius, o 
ypač moteris.

!
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PROGRESS SHOE KORPORACIJA

Pirmiausia Lietuviu Avalų-čeverykų išdirbyste čia Amerikoje
|cnOlZZ>i-CZD|jC2nOEZDl ir ant viso žemes kamuolio. Įc±ioir511czz>|faor=D|

•
Progress Shoe Dirbtuvė yra išdirbama iš geriausios medegos-skūros čeverykai ir jau pastaruo

ju Įaiku darbas yra atliekamas kuono geriausius čeverykus visose operacijose-dalyse, taip kad mūsą 
korporacija už darbą pilnai atsako. •

Čeverykas ir jo padarymas atrodo lig ir mažas daiktas,, bet į čeveryką yra sudedama arti šim
to įvairią dalelių ir taip, pakol čeveryką padaro reikia tam pavartot virš šimtą skirtingų mašinų ir iš
silavinusią tame amate žmonių. Progress Shoe Corp. išdirbyste nors jaunutė metuose išdirbime čeve
rykų, bet jau suspėjo tokį pat darbą teknikoj atlikti kaip kad ir senos ir pagarsėjusios Brocktono iš
dirbystės, kaip tai W. L. Douglas Shoe Co., Geo. E. Keith Co., ir šiuo tarpu iš’mūsą Lietuvią dirbtu
vės yra išleidžiama apie 300 porą čeveryką kas dieną, tas parodo kad ir Lietuviai yra jau pilnai pri
brendę vesti firmose dalykus taip kaip ir kitą tautą žmonės.

Brocktonas yra pagarsėjęs viso pasaulio čeverykų marketas, prie to Brocktone yra išdirbama 
geriausi ir gražiausi čeverykai, dėlto kad per metą eiles darbininkai čeveryką amate yra išsilavinę 
taip, kaip tikri expertai savo amato. Todėl buvo proga ir Lietuviams pagarsėjusiame čeveryką mieste 
išmokti visas tas operacijas čeveryką padirbime. Tada Progress Shoe Corp. turėdama Lietuvią expertą 
čeveryką išdirbime turi geriausią progą išaugimui lygiai didume Brocktono išdirbystėms.

PROGRESS SHOE CORP. jau nusipirko sau dirbtuvę su gana dideliu žemės plotu, (tris akerius) 
ir patogiausioj vietoj: prie pat stoties, taip-gi turi savo geležines reles, kuriomis tiesiog vagonais ga
lima privežti tavorą," ir iš vagono krauti tiesiog į dirbtuvę, tai yra vienas iš patogiausią parankumą. 
Progress Shoe Corp jau pradeda perkraustyti mašinas, tavorą, ir visą išdirbvstę į nuosavą dirbtuvę. 
Užbaigus persikėlimą, tuojaus padvigubinsime daug daugiaus išleisti čeverykų. Nuosavoj dirbtuvėj 
bus galima išleisti apie 1000 porą kas dieną.

Na, Gerbiamas, mūsą Tėvynaini įsitėmyk: kad P. S. Corp. išdirbyste į vienus metus laiko jau 
pakilo lig tiek, kad kiek tiktai yra Amerikoj Lietuvių ir kiekvienas kad pirktą iš mūsą išdirbystės 
bent po keletą porų čeveryką per metą, ir tai išdirbimo išteklius dar nebūtų išsemtas.

Progress Shoe Corp. yra inkorporuota Massachusetts Valstijoj ant kapitalo $100,000.00, Šeras 
$100. Šerą pirkimas aprubežiuotas: ypata, korporacija, kuopa, arba draugystė gali pirkti iš P. S. 
Corp. 10 Šerą už vieną (1,000) dolerią, bet nedaugiaus.

Progress Shoe Corp. išpardavė sulig šio paskelbimo už $46,000 šėrų ir lig Sausio 1, 1920 metą 
likusius šėrus tikrai išparduosime.

Drauge Lietuvi, įvestyk savo pinigus į P. S. Corp., kur jūsų pinigai bus taip saugūs kaip kad 
ir banke, tiktai skirtumas bus toksai, kad jūs gausite daugiau procento iš Progress Shoe Corp. ir tais 
pinigais darysite biznį jūs patys Lietuviai, o ne kokie airiai. Pažink patsai save, dirbk visuomet 
delei savęs, ir suprask savo reikalą, tuomet tiktai gėrėsies patsai savimi ir kitais.

Gerbiamasis, kuomet Tamstai reikalinga čeveryką, eik pas Lietuvį krautuvininką ir klausk 
Progress Shoe Corp. čeverykų ir žiūrėk kad ant pado būtų ženklas-žirgvaikis, su mūsų ženklu če
verykai yra padaryti kuogeriausiai ir mes pilnai tikim kad mūsą darbu bus užganėdintas kiekvienas 
pirkęs Progress Shoe Corp. avalus.

Gerbiamasis, nieko nelaukdamas tuojaus pirk Progress Shoe Corp. šėrą, išpirk “money order” 
arba Cash čekį; išrašyk čekį vardu P. K. Wychunas, kasierius Progress Shoe Corp. Čekį arba “Money 
Order’į” siųsk S. A. Milčius, Sekr. Progress Shoe Corp., 95 Spark Street, Brockton. Su visokiais 
reikalais kreipkitės:

95 Spark Street
PROGRESS SHOE CORPORATION

Brockton, Mass.
P. S. Krautuvninkai esanti šėrininkai P. S. Corp. tur skirtingą, prekę ant pirkimo čeverykų.

Be

/

<

[LTi

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešė jas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje, škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiimtus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

t

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

Tel. S. B. 1196-XV.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS:
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
Broadicay, So. Boston, Mass. {425 Broadicay,
Tel. So. Boston, 27

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

♦

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietų, į 
nuo 7 iki 9 vakare.
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JONAS KARPAVIČIUS,
geriausią plūgu išdirbėjas, padaręs išradimą ir už
patentavęs jį. J. Karpavičius yra narys Lietuvią 
Mechanikų B-vės.

Rengėjos.

ESPERIMENTUOJU.

i
It

I

SERGANTI ŽMONES!

DOCTOR MORONEY
673 \VASHINGTON, ST. (arti Boylston S t.) BOSTON. MASS. 
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedaliomis nuo 10 A. M. Iki 2 P. M.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

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

Lietuvią Mašinistą ir Mechaniką Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

■ pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
į Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass

PRIE DOCHESTER ST.
' į Valandos

Amo 9 vai. ryta
I i iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

■E

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

VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSLA 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 metą praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų. neaiškių- ir komplikuotų 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną sykį. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENPERIMENTUODAMI.
Jei kenti pilve, vidurią arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

Jei turi rumatizmą, 
skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

T-r i__ — ii— ______ _____ i_ _
mo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. 
sciaticą, 
galvoje, inkstą arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.

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

visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos Įtaisus įleisti į kraują įvairių kraujovandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kroniškų. nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. - Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

Tel So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietssvisabai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 7
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone Dickinien 3995 M I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Liituvii Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandai;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 ilci 9 P. M 

Nedaliomis iki 4 vo pižta. &

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ. I
Dermafuira aulaika p’-uku alinki- n 

praialina pleiskanai, niežžlima v 
odoa galroa, angina plinkąs priduoda Ž 
ma lėau reikalinga maista.

Dermafnga cadarys kad Jusi ptaa- j 
kai bus tankui ivelnus ir skaistus. r

Oda Juaū galvoje bus tyra, pleis- į 
kanos iinyka ant viaados ir Plankai X 
nesiimta daugiaua!

Reikalaujant prisinaitne Jum pač- K 
ta luvii dykai {{bandymui aampala. aj

Primikite 10 c. įtampomi! perslm ® 
timo lčiu, gauti {{bandymai dediute F 

- Dermafuroa ir broli ura.
■“ARGIL SPECIAUT1ES CO. K 
BOI 87. PHILAMLPMIA, PA. 3




