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VOKIEČIŲ DANGINI- 
MAS IŠ LIETUVOS.

i 
i

Tarp Švedijos uostų, Lie
pojos, Rygos ir Revelio at
sinaujino reguleriai preki
nių lai vii plaukinėj imai.

Skerdyklų darbininkams 
Chicagoj, St. Louis, Denver 
ir kituose vakarinių valsti
jų miestuose pakelta algos 
ant 10 nuoš.

Cliinijoj pradėjo platin
tis verpimo ir audimo dirb
tuvės.

Ryme, Milane ir Floren
cijoj įvyko generalis strei
kas.

Jau 
val
gėm 
Vo-
Ru-

Fall River, Mass. Audė
jai buvo sustreikavę ir po 
vienos dienos streiko pakel
ta algos ant 12^ nuoš. ir 
darbininkai sugrįžo darban.

Visi į Demonstraciją.

Paryžiaus spaustuvių su
streikavusieji darbininkai 
nubalsavo grįžti darban.

A R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes Jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigu* galima 
siąsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasius
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiftko, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė 
120 TREMONT STREET 

room aia a
BOSTON. :: MASS.

Lietuviu bažnyčia Mažeikiuose. 
(Mažeikius užėmė lat viai vydami vokiečius)

Lenkų kariuomenė, vei
kianti prieš bolševikus pie
tinėj Rusijoj, susisiekė su 
Denikino armija ir vieni 
antrus pasisveikino.

“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.

Gruodžio 2 d. atsidarė S. 
Valstijų kongresas ir buvo 
perskaitytas prezidento pra
nešimas.

su bolševikais ir Latvija ir 
Estonija dar ėjo prieš ke
lias dienas.

Lietuvos prospektai da-

1 jojimo išsidanginti iš 
tuvos.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

0DŽIO 4 D., 1919.

Greit neliks Vo 
kiečių Lietuvoj

utralė vieta.
Gen. Eberhardt persergė

jo kareivius, jog tie Vokie
tijos kareiviai, kurie ne
grįš, tai rokuosis pabėgė
liais ir neteks Vokietijos pi- 

ilietystės teisių. Tas reikėjo 
padaryti iki lapkr. 11, o pa
skui pratęsta iki 12 d. Prieš 
tris dienas Kaune buvo su
žinota, jog jis juos visus at
gal paėmė. Buvo spėta, kad 
tas dėlto, kad greičiausia 
juos išdanginti.

Virgoličo ir Debičo ka
riuomenė pradėjo pardavi
nėti ginklus ir amuniciją, 
kuomet atvyko Eberhardt. 
Jie pardavinėjo šautuvus 
po 50 markių, laukines ar- 

■ motas po 1.500 markių, o
pilnas keturias batarejas su 
arkliais ir amunicija parda
vė už 15.000 markių. Lietu
viai nupirko nuo jų 800.000 
patronų ir daugiau negalėjo 
pirkti dėl pinigų stokos.

LATVIŲ DŽIAUGSMAS
(Rašo Michael Farbman)
Ryga, lapkr. 30. — Šian

die didelė linksmybė Latvi
joj ir Kurše, kurios jau vi
sai apvalytos nuo vokiečių.

Vakar vakare latviai užė
mė Mažeikius, svarbiausią 
geležinkelii} punktą tarp 
Mintaujos ir Liepojos. Vo
kiečių armija išblaškyta ir 
galima sakyti jau jos neli
ko, tik maži būriai išsigan
dę bando pasislėpti Lietu
vos miškuose.

Vokietijos vaidžios ban
dymas išgelbėti milžinišką 
daugybę karinės medžiagos 
suvėlintais pasiūlymais ka
rės pertraukos nuėjo nie
kais. Karės pertraukos ne
bus iki paskutinis Vokieti
jos kareivis sugrįš Vokieti
jon arba pasiduos. Šiauri
nėj Lietuvoj latvių kariuo
menė susijungė su Lietuvos 
ir išvien veja vokiečius. Tik 
Šiaiilią-Tilžes kelias lieka Anglijos ir .Frnjip.ijos mi- bar geresni. Trumpu laiku 
vokiečių pasitraukimui. Bi
le valanda laukiama Šiaulių 
puolimo ir tuomet vokiečių 
pasidavimas neišvengtinas.

KAIP PAŠELPA BUVO 
TEIKTA.

American Relief Admi- 
nistration padarė savo apy
skaitą. Kaip tik karė buvo 
pertraukta, tai Amerikos 
valdžia paskyrė $100.000.- 
000 Europos tautų sušelpi- 
mui. Nebuvo tai gryna au
ka, o kaipir paskola. Iš su
šelpti} tautų valdžių gauta 
skolos notos. Iš tų notų su
sidaro $88.750.000. Kiti pi
nigai išleisti kaipo auka.

DEMONSTRACIJAI 
VISKAS PRI

RENGTA.
Bendras Nuteriotos Lie

tuvos Draugų Komitetas rū
pinasi, kad subatoj gruo
džio 6 d. rengiamoji demon
stracija kuogeriausia išeitų. 
Tai bus didžiulis lietuvių 
pasirodymas prieš plačią vi-

Lietuvai reikmenų teko' V^™8
už $700.000. Lietuvos vai
kelių šelpimui išleista $300.- 
000. Lietuvos skolos nota 
Dėdei Šamui yra $700.0000.

Lenkijai skirta daugiau
sia. Reikmenų pasiųsta už 
$56.900.000, vaikelių sušel- 
pimui $5.300.000. Lenkijos 
skolos nota $57.000.000.

(Iš London Times)
Berlin, lapkr. 29 — Vo

kiečiai parduoda savo kari
nius daiktus. Pasitikėtinas 
asmuo, pilnai susipažinęs 
su Pabaltiko padėtimi, kurs 
atvyko iš Kauno, sako, jog 
grįžimas vokiečiij iš Pabal
tiko yra labai liūdnas. Pulk. 
Bermont turėjo apie 50.000 
kareivių. Iš tų apie 13.000 
buvo rusai, kiti vokiečiai.

Kovoje ties Ryga, kuri 
prasidėjo lapkr. pradžioj, 
buvo paimta vokiečių, kurie 
buvo įstoję į vokiečių armi
ją Berline spalių pabaigoj. 
Lietuvių nuomonė yra, jog 
Bermonto veikimas, gal ne 
iš jo noro, prigelbėjo bolše
vikams. Latviai gerokai 
buvo įsižeidę ir gerokai tu
rėjo padirbėti, kad įveikti 
Bermonto jėgas. Bermont 
buvo gavęs tiesioginį įsaky
mą nuo gen. Judeničo su vi
somis savo jėgomis dangin
tis į Narvą ir daryti išvien 
ofensvvą prieš Petrogradą. 
Nepaklausė įsakymų, nes 
jam buvo liepta neimti su 
savim vokiečių. Judeničo o- 
fensyvas visai kitąip būtų 
pasibaigęs, jei latviams ne
būt reikėję veikti prieš Ber- 
montą.

Bermonto tikslu buvo į- 
veikti latvius, pasiskelbti 
armijos vadu ir po to jung
tis su Judeniču arba su De- 
nikinu. Jam, vienok, nepa
vyko kova su latviais.

Gen. Eberhardt, atvykęs 
Pabaltikan, turėjo konfe
renciją su Lietuvos atsto
vais, kur buvo nuskilta ne-

sijos atidarė savo ofisus vi
su pakeliu tarp Šiaulių ir 
Tauragės ir laikė lietuvius 
už neutralės juostos. Lat
viai bėgančius vokiečius ve
jas.

Aš spėju, jog Bermont, 
sutikęs nepasisekimą prie 
Rygos, manė eiti prieš Kau
ną, bet bijojo lenkų. Sunku 
pasakyti, kas bus dabar po 
penkių ar šešii} mėnesių 
sauvaliavimo. Kuomet jie 
sugrįš Vokietijon, tai gal

i jie ten bedi} pridaryti. 
, Kai dėl Pabaltiko kraštų, 
Į tai pavojus tam kartui pra
šalintas. Jei pavojus persi
keltų į rytinę Prūsiją, tai 
vokiečių didžiuma jaustų 
apsivylimą.

Aš nemanau, kad prane
šimai apie skriaudimą gy
ventoji} yra perdėti. Tarp 
vokiečių ir rusų santikiai 
blogi, vokiečiai nuginklavo 
rusus, atėmė nuo jų drabu
žius ir kitokią nuosavybę. 
Lietuvių armija susidedanti 
iš apie 75.000 gerai kovoja 
prieš bolševikus.

Prieš savaitę bolševikai 
bombardavo lietuvių frontą 
prie Dvinsko, bet padėtis 
nuo to laiko pasitaisė. Lie
tuviai užsipelno užuojau
tos; jie turėjo daug vargo 
šiaurėje su ruso-vokiečiais 
per pastaruosius kelis mė
nesius. Bolševikai nesenai 
išvyti iš Lietuvos ir dar iš 
rytų pavojus nuo jų tebėra.
Lenkai labiausia nekenčia

mi.
Lenkai pietuose užėmė di

delę Lietuvos dalį, kurią jie 
savinasi. Neapykantos žvil
gsniu lenkai pas lietuvius y- 
ra pirmoj vietoj, paskui ei
na vokiečiai, po to bolševi
kai. Lietuviai nebijo bolše
vikų, bet bijo tik lenkų ir 
vokiečių. Taikos derybos staiga veikti, tai pasiseki-

iš Anglijos atvyks kelios 
moterys, daugiausia tai 
žmonos Anglijos oficieriii 
tamaujančiii Lietuvos ar
mijoj. Anglijos oficierai 
ketina tą armiją perorgani
zuoti. Vienok, jei Lietuva 
greitu laiku iš kur nors ne
gaus paskolos, tai niekas ne
gali pasakyti, kas atsitiks, 
nes nors Lietuvos sodiečiai 
nėra gera dirva bolševiz
mui, tai ta intaka gali rasti 
sau prielankumą jei iš kitų 
šaliij Lietuva negaus para- 
mos. -■
_ --------

VOKIEČIŲ PLENAI.
Bostono Christian Science 

Monitor gruodžio 1 d. lai
doje turi ilgą koresponden
ciją iš Paryžiaus apie daly
kų stovį Pabaltikoj sulyg 
prof. Valdemaro pasakoji
mų. Prof. Valdemaras in- 
teikė taikos konferencijai 
pranešimą apie tai, jog Vo
kietijos valdžia norėjo susi
tarti su Rusija ir atstatyti 
ten carišką valdžią. 
Rusijos provizijonalė 
džia buvo nuskirta su 
Biskupski priešakyje, 
kieti jos valdžia žadėjo 
sijos valdžiai paskolinti 
300.000.000 markių. Sulyg 
pieno Latvijoj ir Lietuvoj 
turėjo žmonės sukilti ir nu
versti dabartines valdžias. 
Ryga ir Kaimas turėjo tek
ti vokiečiams. Sulyg to pie
no ir buvo padaryta. Ryga 
buvo užpulta ir latviai atsi
šaukė į Lietuvą pagelbėti. 
Lietuvos valdžia kreipėsi į 
alijantų misijas Kaune. 
Francūzų ir anglų misijos 
rokavo, jog karinis veiki
mas prieš ruso-vokiečius ne
sąs galimas. Tik Anglijos 
karinės misijos perdėtinis, 
pulk. Robinson sakė, kad jei

mas galėtų būti. Kadangi 
tame fronte lietuvnj. jėgos 
buvo visai mažos, tai buvo 
nutarta koncentruoti jėgas 
iš. kitų froųjftb bet neliepta 
užpulti.

VOKIEČIAI SUTIKO 
TUOJ IŠSIDAN

GINTI.
Berlin, gruodžio 1.—Tar

pininkaujant alijantų kari
nėms misijoms Lietuvos ir 
Vokietijos atstovai pasira
šė po sutartim, sulyg kurios 
vokiečiai pasižada be atidė- 

Lie-

TAIKOS DERYBOS 
BOLŠEVIKAIS.

Pabaltiko valstybių atsto
vai renkasi į Dorpatą, kad 
tartis su Rusijos bolševikų 
atstovais apie taiką. Dery
bos turi prasidėti gruodžio 
4 d. Bolševikij delegacija 
susidės iš Krassin, Joffo ir 
Radek. Litvinov, kurs da
bar veda derybas su alijan
tų atstovais Kopenhagoj 
reikale apsimainymo nelais- 
viais, grįždamas ir-gi daly
vaus toje konferencijoj.

Lenkija, Finlandija, Balt- 
gudija ir Ukraina neoficia
liai dalyvauja derybose.

Bolševikai užimdami Kol- 
čako sostinę Omsk, kaip da
bar pranešama, paėmė 11 
generolų, 1.000 oficierių ir 
39.000 kareivių. Be to bol
ševikams teko 2.000 kulkos
vaidžių, 30.000 uniformų, 
4.000.000 patronų, 75 loko
motyvų ir 5.000 priliuoduo- 
tų vagonų.

Gen. Gaida, čeko-slovakų 
vadas Siberijoj, kurs nese
nai buvo sukėlęs maištų 
prieš kolčakinius Vladivos
toke, dabar apleido Rusiją. 
Per Suv. Valstijas vyks na
mo.

jka prieš Lietuvos nepriete- 
I liūs. Sulyg mūsų pasirody
mo vietos amerikoniška vi
suomenė spręs apie mus. 
Savo pasirodymu mes rei
kalausime Lietuvai nepri
gulmybės, pripažinimo. Tai 
visuomenė žiūrės, ar mes 
tvarkiai ir gerai mokame 
viešai pasirodyti, ar moka
me sutvarkyti minias ir ge
rą demonstraciją surengti. 
Jei tą padarysime, tai vieti
nė visuomenė pasakys, jog 
tai mokame tvarkytis, todėl 
ir mūsų viengenčiai moka 
tvarkytis Lietuvoje, o mo
kantieji tvarkytis užsipelno 
laisvės ir neprigulmybės. 
Teestie todėl mūsų demons
tracija kuotvarkiausia ir 
kuoskaitlingiausia.

Demonstracija prasidės 
nuo Lietuvių Salės So. Bos
tone. Iš Norwoodo lietuvių 
draugijos atvažiuos į So. 
Sthtion 12:30 vai. Su benu 
priešakyje atmaršuos prie 
Lietuvių salės apie 1 vai. 
Tad So. Bostono ir Bostono ■ C1^‘

lietuviai turi nesivėlinti ir 
jau būti vietoj apie 1 vaL 
kad į eiles sustojus tuoj 
maršuoti sodan. Dabar po
piečiai trumpi ir iki saulės 
nusileidimo nedaug tėra lai
ko. _

Cambridge’io lietuviai jau 
gerai susiorganizavo ir per 
Harvard Bridge puikiau
siomis gatvėmis atmaršuos į 
sodą. Cambridge’io susirin
kimo punktas bus prie lietu
viu bažnyčios.

PRAKALBOS.
Nedėlioj gruodžio 7 d. 

Municipal salėj prie Broad- 
wav tarp G ir H gatvių 2:00 
vai. po pietų bus masmitin- 
gas užpečėtvti demonstraci
ją. Yra pakviestas Jonas 
Žilius, kurs nesenai iš Lie- 

, tuvos sugrįžo. Pakviesta 
taip-gi nariai Lietuvos kari
nės misijos vadovauti de
monstracijai subatoj. Todėl 
Bostono ir apielinkių lietu
viai pirmu kartu turės pro
gą pamatyti Lietuvos armi
jos karininkus lietuvių ar- 

i mijos uniformoj.
Demonstracijai prigamin

ta vėliavų, obalsių ir užsa
kyta milžiniško didumo Lie
tuvos žemlapis. Iš viso bus 
apie 10 benu.

Kas gyvas iš visų apielin
kių į didžiausią demonstra-

Čeko-Slovakijos valdžia į- 
steigė dirbtuvę gaminimui 
telegrafo ir telefono instru
mentų. Grynu pelnu val
džia dalinsis us darbinin
kais. ____

Kolčako valdžia paskelbė 
autonomiją Siberijos maho
metonams. Jie dabar turės 
seimą ir tarsis apie kovą 
prieš bolševikus.

Vokietijos gen. Macken- 
sen sugrįžo iš nelaisvės Sa
lonikuose į Berliną. Buvo 
trukšmingai pasitiktas. Ma- 
ckensen yra pasižymėjęs su
laužymu rusų fronto.

Tarpe naujai išrinktų at
stovų Francijos parlamen- 
tan yra 154 advokatų, 104 
stambių ūkininkų, 37 pro
fesoriai, 47 daktarai, 44 lai
kraštininkai, 15 darbininkų, 
7 kunigai. Kiti yra kitokių 
amatų ir profesijų.

Suv. Valstijų taikos dele
gacija dar užsiliks Paryžiu
je. Buvo ketinus išplaukti 
gruodžio 6 d. Kadangi S. 
Valstijų senatas atmetė su
tartį, tai Vokietija atsisa
ko pildyti reikalavimas. To
dėl. dar taikos kontefencija 
nekuriam laikui užsiliks.

Ryme keli socijalistų ats
tovai buvo minios įžeisti 
jiems einant per Palazza 
Colona. Socijalistų atsto
vas Dugoni ketinąs parla
mente pareikalauti, kad val
džia kaltininkus nubaustų 
už demonstravimą prieš so
či j alistii atstovus.

Bolševikų bevieliu teleg
rafu pranešama, jog Kolča- 
ko jėgos vejamos be sustoji
mo. Visame kelyje iki Ir- 
kucko nėra tvirtovių, tai ne
žinia kur Kolčako jėgos ap
sistos.

New Yorko National City 
Bank paskelbė, jog už Ru
sijos bonus nuošimčiai ne
bus išmokėti. Laike karės 
Rusijos caro valdžia Ameri
ke pasiskolino $25.000.000 
su prižadu sugrąžinti 1921 
m. Ikšiol už bonus ėjo nuo
šimčiai. Nuo dabar nebus 
mokama ir paskola kas-žin 
kada bus atmokėta.

SIUSKITE PASVEKINI 
MUS| 

LIETUVŲ 1 
“Darbininko’ ’ Knygynas 

parūpino paikių religiškų at
viruką su lietuviškais pasvei
kinimais ant ŠV. KALĖDŲ. 
Jų tūrėtų įsigyti visi ir pasiųs
ti į Lietuvą.

Kaina
Už 10 atviručių 25c.

Be to “Darbininko” Kny
gyne galima gauti puikių lie
tuviškų atviručių. Jose per
statoma Lietuvos kariuomenė, t 
Lietuvos orlaiviai, Lietuvos 
veikėjai ir valdžia.

Kaina
40 atviručių už $1.00 

Su užsakymais siųskite ir 
pinigus.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass .
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“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879.’’

$3.00
$4.00
$4.25

Eina iš So. Boston o utarninkais, ket- 
vergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalikų &v. Juozapo Dar- 
bininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The WorkerJ 

The Lithuanian trl-weekly paper. 
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’8 Lithuan
ian R.-C. A88ociation o f Labor.

PO 
rinkimas, 
malonėkite atsilankyti, 
svarbesnių dalykų turėsime balsa
vimą kas link pakėlimo mėnesinių 
mokesčių nariams. Atsiveskit 
nors po vieną naują narį.

Prot. raštininkas.

Šv. Tėvas.
Didžiausi pasaulinė moralė galybė — Šv. 

Tėvas — pirmasis iš širdies mūsų nepriklau
somybę pripažino. Tikėkime, kad toji pajėga 
pasirodys stipresnė už mamonos galybę.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly ................................................
Boston and suburbs.........................
Foreign countries yearly............

BALTIMORE, MD.
Lapkr. 17 d. buvo vaidintas 
Vyčių 19 kp. keturių veiksmų 

” po vadovyste

POLITIKA BAŽNY
ČIOJ.

Sleževičiaus kabinetas bū
va paruošęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo įstatymus. 
Dabar Valstybinė Taryba, 
kuriai ex-premieras Sleže
vičius neleido veikti
kad jos didžiuma yra kri
kščionys demokratai, per
svarsto tuos įstatymus ir iš
braukė punktą apie draudi
mą bažnyčiose varyti rinki
mų agitaciją. Punktas 
skambėjo šitaip : 
į “Kas bažnyčioje ar kitoje 
maldos vietoje maldos metu 
žodžiu ar raštu varys rinki
mų agitaciją, baudžiamas 
iki 1.500 auksini], piniginės 
bausmės arba areštu.”

Lietuvos raudonieji ir li
beralai dabar šaukia, jog 
kunigai išanksto pasiryžę 
vesti rinkimų agitaciją baž
nyčioje. Bet jie šituo įsta
tymo punktu ir šaukimu 
dėl jo panaikinimo parodo 
savo negudrybę ir neišma
nymą. Kas bažnyčioj valia 
ar nevalia daryti įsakinėja 
vyskupai ir kiti augštesnie- 
ji Bažnyčios perdėtiniai.

Bet liberalai ir raudonieji 
abelnai kovodami prieš ku
nigu kišimąsi politikon ir 
tariamą agitaciją bažnyčiose 
ne nuo to galo pradeda. Jei 
liberalai bei socijalistai no
ri, kad kunigai nedalyvau
tų ir nesikištų politikon. tai 
lai jie atsižada prieštikybi- 
nčs kovos. Amerikos politi
kai, visuomenės veikėjai ir 
laikraščiai neveda priešti- 
kybinės, prieškrikščioniškos 
agitacijos. Todėl čia kuni
go negirdėti nuo estradų po
litišką prakalbą sakant, ne
išgirsi bažnyčioj apie saugo- 
j imąsi pavesti valdžią į lais
vamanių rankas. Jei Lie
tuvos liberalai norėjo ištik- 
ro, kad kunigai neužsiimtų 
politika laike rinkimų į St. 
Seimą, tai anas punktas tu
rėjo šitaip skambėti:

“Kas salėje ar kur kitur 
žodžiu ar raštu varys prieš- 
tikvbinę ar prieškuniginę 
agitaciją, baudžiamas iki 1.- 
500 auksinų piniginės baus
mės arba areštu.”

Jei toks įstatymas būtų 
išleistas, tai liberalai ir so
cijalistai gvoltą pakeltų už 
žodžio ir spaudos laisvės 
varžymą. Na o kaip sykis 
jie tokiuo įstatymu norėjo 
katalikus varžyti.

Tai mat kaip liberalai ir 
socijalistai supranta laisvę 
— varžyti įstatymais tuos, 
kurie turi kitokias nuomo
nes ir įsitikinimus, negu jie.

KAS TRUKDO LIETUVOS 
LAISVĘ?

Baigdamas savo straipsnių eilę noriu grįž
ti prie to, nuo ko pradėjau, būtent koksai yra 
sąryšys tarp įsigalinčios pasaulyje socijalės ko
vos ir tarp Lietuvos Nepriklausomybės iškovo
jimo.

Mūsų nepriklausomybės pripažinimą la
biausiai trukdė ir dabar dar trukdo kapitalis
tų ir imperijalistų apetitai. Kapitalas, ypač 
pavienių žmonių rankose būdamas, visuoiųet 
esti imperijalistiškas, t. y. užgrobikiškas. Jam 
nei kiek neapeina tautų šauksmai prie laisvės; 
jis tik žiūri savo saugumo ir savo nuošimčių. 
Prieš karę ir dabar laike karės alijantai suki
šo Rusijai daug pinigų. Pirmiau jie skolino ca
ro valdžiai, dabar kiša pinigus ir prekes Kol- 
čakui, Judeničui ir kitiems rusų monarchis- 
tams. Jeigu Rusija netektų savo pakraščių, 
ypač Pabaltijos portų — tai nors ji su laiku ir 
atsigautų nuo bolševikizmo ligos — vis dėlto e- 
konominiai atsidurtų ne kas-žin kokiame padė
jime. Užtat alijantų kapitalistiškos valdžios, 
spaudžiamos savo šalių kapitalistų ir bijo pa
sirašyti po dekretu, pasmerkiančiu “Didžiąją 
Rusiją” subirėti.

Mums gi lietuviams be kitų alijantų šalių 
— ypač Francija laisvės pavydi, nes ši ypatin
gais ryšiais susirišusi su Lenkija. Francijos 
aristokratijai ir buržuazijai, susigiminiavusiai 
su Lenkjos aristokratija, ypatingai parūpo at
statyti didžiąją Lenkiją nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrių, sudarant tuo būdu Vokietijai rytų 
sieną, trukdančią jos “Drang nach Osten.” 
Francija sukišo daug savo pinigų Lenkijai.

tas — vis vien demokratų ar republikonų par
tijos—pripažintų mūsų nepriklausomybę. Kiek 
senatorių jau mums nepriklausomybę žadėjo, o 
kada klausimas iš eilės priėjo svarstyti, vos su
teikė mums 15 minutų ir po tam visą mūsų 
klausimą ad Calendas Graecas atidėjo. O juk 
tos 15 minutų mums kaštavo apie $1000.00, 
daug vargo ir kaktų garavimo parinktiems mū
sų protams. Prie jų buvo prisirengta idealiai 
rūpestingai. Kas iš to, kad mūsų atstovų ža
dėtas pasakyti'kalbas išspaudino Congreso Re
korduose. Paklauskime, ar bent vienas sena
torius skaitė tas kalbas.

Italija.
Tik viena Italija nėra susipainiojusi pini

giniais interesais nei su Rusija, nei su Lenki
ja. Iš visų didžiulių talkininkų Italija gal ma- i 
žiausia ir pavydi mums laisvės. Bet jos pa
čios balsas neperstiprus.

žmonių buvo daug ir visi turėjo 
‘good time.”

Anglija.
Anglijai kova su bolševcikiška Rusija at

siėjo jau daugiau milijardo dolerių. Nors 
Lloyd George’as šiomis dienomis ir skelbė, kad 
Anglijos valdžia nebekovos su Bolševikais, bet 
tam jo užreiškimui sunku yra tikėti. Jeigu ji
sai to ir manytų laikyties, tai tas tik reikštų, 
jog jisai turės neužilgo užleisti savo vietą ki
tam. Anglijos piniguočiai, norėdami apsaugo
ti savo pinigus Rusijon indėtus, turi išpaskuti- 
niųjų remti Kolčaką ir jo sėbrus, o per juos Ir 
“Didžiąją, nepadalinamą Rusiją.” Be to bol
ševikų teorijos pavojingos jų kapitalams net 
ir Anglijoje esantiems. Užtat bolševikus reikia 
nusmaugti. Kada nesenai Anglijos valdžia pri- 
'pažino Lietuvos valdžią de facto, nemažai nu
stebome. Manėme sau, ką gi veikia Anglijos 
piniguočiai? Nejaugi jie galėjo sutikti ant 
to? Bet paskui atėjo žinių, kad Anglija prie
šinasi Pabaltijos tautų susitarimui su bolševi
kais, kad Lietuvos valdžia nuo tų tarybų at
sisakiusi (tur-būt Anglijos spaudžiama), kad 
anglai su kitais alijantais paskyrę pulkininkui 
Avalovui rendez-vous Tilžėje (tam pačiam, 
kurs Lietuvą iš pasalų buvo užpuolęs ir kurs 
bombardavo Rygą). Ne, kaip sau norite, Ang
lija (dabartinė) nesiskubins dar atsižadėti ko
vos su bolševikais.

Francija.
Francija bolševikų bijo dar labiaus negu 

Anglija. Francijos kapitalo daug indėta Len
kijon ir Rusijon. Tad francūzai kapitalistai ga
li tik galvoti, kam būtų pelningiau uitis ati
duoti: Rusijai ar Lenkijai. Mūsų gi nepir- 
klausomvbei dabartinė Francijos valdžia vi
suomet bus priešinga.

Lenkija.
Visus paskolintus iš alijantų milijonus 

Lenkija sukišę j savo legijonus, apieisdama sa
vo krašto ūkį. Visa viltis išlikti nuo bankro
to — tai pamušti kitų žemes, tai-gi ir Lietu
vą. Be to Lenkijos junkeriai-dvarininkai, ne
norėdami savo žemių atsižadėti — norėtų pa
stūmėti savo bežemius ir mažažemius į Lietu
vos plotus. Tad Lenkija buvo ir bus aršiausi 
mūsų laisvės priešininkai. Su ja reikės mums 
išvesti kovą ant žūt ir būt. Anglijos ir Ame
rikos perspėjimų Lenkija ilgai neklausys. Ji 
mėgins užkariauti Lietuvą, nes tasai užkaria
vimas reiškia ekonominę gyvybę Lenkijai. Be 
Lietuvos visa poniškoji Lenkija turėtų subirė- 
ti ir statyti gyvenimą visai naujais pamatais.

, Italijos parlamentas atsi- 
flarė pereitą panedėlį. Ka- 

. .ralius perskaitė savo prane- 
r Šimą. Socijalistų atstovai.

kaip tik karalius inėjo sa- 
rėkdami “tegyvuoja so- 

išbėgo lauk.

Amerika.
Amerika kiše pinigus Rusijai ir seniau; 

bet ypatingai sukruto kišti dabar kolčaki- 
niams. Vieno J. P. Morgano firma, sako, su- 
kišusi apie 300 milijonų dolerių. Tad kur-gi 
Amerika skubinais pripažinti Lietuvos laisvę. 
Be to Amerikos kapitalistams Rusijos bolševi- 
kizmas juk ne mažiau pavojingas, kaip Ang
lijos, ar Francijos kapitalistams. Tad gi ir tu
ri remti Kolčaką, kurs garantuoja visų indė- 
tų milijonų saugumą.

Kada visų alijantų valdžios iš bolševikiz
mo baimės remia Rusijos monarchistus, jos ne
gali nuoširdžiai remti mūsų neprigulmybės, nes 
jie žino, kad tam griežtai yra priešingi ir Kol- 
čakas, ir Denikinas, ir Judeničas. Pakol Wa- 
shingtone sėdi turtuolis Bachmetjevas, Rusijos 
monarchistų atstovas, patol sunku mums ti- 
kėties, kad Suv. Valstijų prezidentas, ar sena-

Iieškokime Nauju Keliu.
Kada mes dėjome ir pinigus, ir triūsą, leis- j 

damies į diplomatijos laukus su alijantų val
džiomis — mes bėrėme, kaip žirnius į sieną. 
Kokį gi žymų pelną mes galėjome pažadėti ali
jantų kapitalistams. Ir argi tasai žadamasis 
pelnas galėtų atstoti jųjų milijardus indėtus į 
Rusiją ir į Lenkiją.

O tuotarpu žiūrėkime — kiek kartų laike 
šitos karės buvo daromi kur darbininkų kon
gresai — kada tik iškildavo mažųjų tautų klau
simas — darbininkų atstovai visa širdžia ir tai 
kuoaiškiausiai pripažindavo ir mūsų ir kitų 
tautų laisvę. Tai padarė Anglijos darbininkų 
unijos, Socijalistų Kongresas, Katalikų darbi
ninkų Kongresas. Darbininkai, patys už savo 
ekonominį pasiliuosavimą kovodami, nepavy
di laisvės ir prislėgtoms tautoms. Darbininkai j 
ne imperijalistai. Darbininkuose daug daugiau : 
krikščioniškos dvasios ir širdies. Darbininkų 
balsas eina vis stipryn ir stipryn. Seniau jie 
tenkindavosi vien ekonomine kova su darbada- 
viais, apšvietos platinimo darbu. Dabar di
džiosios darbininkų unijos eina ir į politikos 
dirvą. Anglijoje jau keli metai atgal susida
rė stipri Darbo Partija. Laike karės ir po ka
rės ji ypatingai sustiprėjo. Indomus apsireiš
kimas. Anglijoj visos partijos yra priešingos 
Airijos nepriklausomybei. Tik viena Darbo 
Partija stojo atvirai už tą nepriklausomybę. 
Amerikoje panaši Darbo Partija ir-gi šiais lai
kais tveriasi. Ateinančiais prezidento rinki
mais toji partija be abejo stos į lenktynes su 
kapitalistų vedamomis partijomis: republiko- 
nais ir demokratais. Prieš ketvertą metų North 
Dacotos ūkininkai, sudarę savo “Non Partisan 
League” nušlavė ant syk abidvi kapitalistų 
partijas ir išrinko savuosius į valstijos kongre
są, teismus, net į gubernatorius. Kapitalistų 
spauda ėmė rėkti gvolto, kad čia socijalizmas 
vykinamas; o tiems ūkininkams socijalizmas 
nei galvoje nebuvo. Jie tik užvedė žmonišką 
tvarką savo valstijoje ir nulaužė ragus profite- 
rininkams.

Lygiai kada sukrus ir sukils darbininkų 
minios balsuoti už Darbo Partijos kandidatus, 
bene atrodys visai kitoniškai ir ateinantis Suv. 
Valstijų Kongresas. Rašantis šiuos žodžius nei 
kiek neabejoja, kad 1924 metais Suv. Valstijų 
prezidentu bus išrinktas Darbo Partijos žmo
gus. 'Nenusistebėtume perdaug, jeigu tai į- 
vyktų jau ir 1920 metais. Juk ir kapitalistų 
vedamos partijos kartais išrenka į prezidentus 
labai prakilnius vyrus, k. a. ir dabartinį pre
zidentą W. Wilsoną. Bet su jais visa nelai
mė yar ta, kad vis dėlto jie turi labai skaity- 
ties su savo partijos tūzais, kurie visuomet 
esti kapitalistai. Pavyzdžių toli ieškoti nerei
kia. Štai kad ir paskutinis atsitikimas su ang- 
lekasių streiku. Kas žinojo šiek tiek angleka- 
sių darbo sąlygas, tą galėjo kiek nustebinti 
prezidento pasistatymas prieš streikuojančių 
vadus. Darbininkai išdavė piliečių kvotimus: 
paklausė valdžios. Indomu, ko ir kąįp paklau
sys kapitalistai.

Štai, mano nuomonė, toji dirva, kurioje 
mums reikėtų savo" energiją pritaikinti. Pa
dėkime Amerikos Darbo Partijai išrinkti dar
bininkišką kongresą ir senatą, — o Lietuvos 
nepriklausomybę netruks pripažinti Suv. Vals
tijų valdžia.

CLEVELAND, OHIO. 
šeimyniškas vakarėlis.

Šios kolonijos netik jaunimas 
veikia, bet neatsilieka ir moterė
lės. Tuomi daugiausia atsižymi 
Moterų Są-gos 26 kuopa, prie ku
rios priklauso šauniausios moterė
lės ir p-lės, tad kuopa ir smar
kauja. Lapkričio 26 d. Moterų 
Są-gos 26 kp. buvo smagus šeimy
niškas vakarėlis. L. Vyčiai jau 
nesykį sąjungietėms prigelbėjo, su
rengime vakarėlių, tad šis vaka
rėlis ir buvo Vyčių pagerbimui 
parengtas. Susirinko gražus jau
nimo būrelis drauge su sąjungie- 
tėmis gražiai pasilinksmino, pa
dainavo, o taipgi sąjungietės ska
niais užkandžiais visus pavaišino. 
Vyčių choro pirm. Al. Banevičius 
gliai jausdamas tėvynės meilę jau
triai prakalbėjo į susirinkusius, 
kviesdamas kiek galint paaukauti 
j Kalėdinį Tautos Fondo skyrių.

Aukavo sekanti: Al. Bane
vičius $1.30, po $1.00: J. Ver
seckas, J. Vilimaitis, A. Kano- 
verskas, J. Sadauskas, A. Kuni- 

| giškis, A. Stanislovaitis, J. Žit- 
Įkus, M. Staponavičius, J. Mise- 
|vičius, J. Matulevičius. V. Bur- 
neika, J. Oksimavičius, 0. Be- 1
kenaitė ir M. J. Šimonis.

Po 50c.: J. Žiaunis, P. Staupie- 
nė, A. Žaliaduonis, K. Miliaus
kas, T. Beliunaitė, O. Kimutienė, 
J. Kadešius, O. Matulaičiutė.

Smulkių 2,70. Viso $22.00.
Clevelndiečiai nepraleidžia nei 

vienos progos be ūkų nežiūrint, 
kad visada tos pačios ypatos visur 
aukauja. Reikėti} ir tiems atjaus
ti, kurie saugojasi nuo aukų. Jau 
laikas kikvienam turėti atvirą šir
dį dėl tėvynės Lietuvos.

Tautos Fondo 22 skyrius rengia 
vakarą dėl naudos Kalėdinio fon
do.

vietiniam skyriui Garbė yra te
atrališkai dr-jai “Aidas,” kuri 
daug yra pasidarbavus dėl mūsų 
Lietuvos ir visada remia tautos 
reikalus. Lai gyvuoja Teatrališka 
dr-ja “Aidas” ir jos nariai, ku
rie nenuilstančiai dirba dėl tautos 
labo!

NEW HAVEN, CONN.
Aplankys mus.

Gerb. kun. J. Petraitis iš Pa- 
terson, N. J. Liet. Raudonojo Kr. 
pirm, ir tvėrėjas gruodžio 14 d. sa
kys prakalbas pobažnytinėj sve
tainėj. Prakalbas parengė vieti
nis skyrius. Dar pirmą kartą pri
bus, tad visi ateikite — daug ką 
naujo išgirsite.

L. R. Kr. skyr. pirm.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond.) 

Pranešimas.
Gruodžio 7 d., nedėlioj tuoj 
sumai bus L.D.S. 78 kp. susi- 

Visi nariai ir narės 
nes tarp

BINGHAMTON, N. Y.
Padėkonės Dienoje parapijos 

choras buvo surengęs pramogą. 
Žmonių buvo vidutiniškai. Cho
ras padainavo kelias dainas. So
lo dainavo p-lė Rindzevieiutė. Bin- 
ghamtoniečiai pradėjo veikti la
biau sutartinai. Dabar yra ren
giamasi prie koncerto, kuris bus 
po

DAYTON, OHIO.
L. D. S. 69 kp. laikė susirin

kimą 23 d. lapkričio. Buvo skai
tytas laiškas iš Centro Raštinės, 
pasirodė, kad nuo Naujų Metų 
norima pakelti mėnesines.

Turiu pranešti, kad L.D.S. 69 
kp. vienbalsiai nutarė pakelti ant 
5c., o ant 10c. Dayton’o kuopa 
nepritarė.

Pirm. Leonas Butkus, 
Rašt. J. Mašinauskas.

NEW HAVEN, CT.
L. D. S. kp. stovis.

Pereitame susirinkime vos 
lėta narių pribuvo. Argi jau ki
tiems nerupi darbininkų reikalai? 
O gal į ponus virto?

Mūsų kp. davė sumanymą L. 
D. S. Apskričiui, kad padidinti 
mokestį į streikierių fondą iki $1. 

Bitė.

BROOKLYN, N. Y. 
Puikus teatras.

Lapkr. 22 d. McCaddin salėje, 
L. R. K. Moterų Są-gos 24 kp. sta
tė scenoje veikalą “Palocius Eže
ro Dugnuose.” Lošėjai matyt 
stropiai pasidarbavo, kad atliko 
savo užduotis kopuikiausia.

Protarpiais sudainavo solo p-lė 
O. Kairiutė ir p-ni O. Kičienė, a- 
komponuojant p..Kibartui. Už
baigus lošimą geriausia atlikusieji 
savo roles gavo po gyvų gėlių bu
kietą.

Visuomenė matyt pritaria mo
terims, kad žmonių atsilankė pil- 
nutė svetainė.

Matušia Mykolas.

L. 
vaizdelis “Valkata 
p. V. Nagurnausko.

Sekančios ypatos ėmė dalyvu- 
mą vaidinime: V. Strasdauskas— 
Matas Limavičius, turtingas ban- 
kierius, E. .Juzauskiutė — Lima- 
vičienė, po žmona, O. Akilaičiutė 
— Liudmila jų tikra duktė, M. 
Sakevičiutė — Zovė, jų tarnaitė, 
P. A. Benesunas —Zigmontas, jau
nas oficierius Liudmilos numylėti
nis, A. Sakevičius — Fadejus Ka- 
zlovas, Limavičiaus dravo prižiū
rėtojas mylintis Liudmilą — P. A. 
Bučnis — Jurgis Valkata.

Korespondentas.

HARTFORD, CT.
Padėkonės Dienoje buvo iškil

minga vakarienė, kurią surengė 
Moterį} Sąjungos 17 kp. Stalai 
buvo papuošti bukietais, gėlėmis, 
vėliavomis ir kitokiais pagražini
mais. Programo vedėja buvo p. 
Petrikienė. Kalbėjo vietos klebo
nas kun. Ambotas, New Haveno 
klebonas kun. Karkauskas, Wa- 
terbury klebonas kun. Valantie- 
jus. vietos vikaras kun. Vaškelis, 
p. Elijošienė, p-lė Geležiutė, p. 
Kavolienė. Pastaroji rūsčiai pa
sakė apie vyrus. Girdi pusė vy
rų tesą getų ir protingų, o kiti 
esą besmegeniai, laidokai. Tū
li tuomi užsigavo. Tarpe prakal
bų dainavo choras, solo dainavo 
Norkevičius, Kručkas ir p-lė Pli- 
kuniutė.

DAYTON, OHIO.
Dr-jos šv. Petro nariai prisidė- 
aukomis prie L. R. K. Dr-jos 

Rėmėjų užsimokėdami po $1.00
ant metų. Sekanti nariai užsimo
kėjo lapkr. 9 d.: J. Tubauskas, 
A. Arzolaitis. K. Juknevičius, J. 
Noreika, J. Kavaliauskas, J. Mi- 
liuskevičia, J. Krimisierius, P. 
Petkevičius, K. Zupkus, A. Ki- 
zas, V. Štreimikis, P. Zatkaus- 
kas, J. Mikalauskas, A. Andriu
šis, S. Rugienius, A. Gudelis, V. 
Mataitis, J. Sinkevičius, P. Sta
nkevičius, J. Ponelis. Pinigai pri
duoti kasieriui L. R. K. kun. M. 
Cibulskiui. Ačių šv. Petro na
riams už rėmimą ir prigulėjimą 
prie Raud. Kr. Dr-jos rėmėjų, bet 
dar nevisi nariai priguli. Malo
nėkit visi prigulei

Pirm. J. A. T.

JERSEY CITY, N. J.
Jau ir pas mus lietuviai prade

da po ilgų metų miego išbusti. 
Nuo laiko pribuvimo pas mus už 
kleboną kun. Krasnieko jau per
statyta bažnyčia, pastatyta mo
kykla ir graži svetainė. Taip-gi 
ir katalikiškai - tautiška dvasia 
yra gaivinama. Ko negalima su 
vien lietuviais nuveikti, tai į pa- 
gelbą kviečiami yra svetimtaučiai. 
23 lapkr. bažnytinėje svetainėje 
turėjom koncertą ir vakarienę. 
Kadangi daugiau buvo svetimtau
čių, tai pirmiausia sudainuota 
“Star Spangled Banner.” Po 
tam svečius pasveikino lietuviško 
mis eilėmis “Sveiki Sveteliai.” 
Deklemavo p-lė Lakiekiutė. . Pa
skui maži vaikeliai lietuviškos 
mokyklos sudainavo dainelę “Gry
bavimą;” ta dainelė patiko ne 
tik lietuviams, bet ir svetimtau
čiams, po kelis kartus buvo plo
ta rankomis. Pagirtinai pasakė 
eilutes maža megraitė M. Valai- 
čiutė “Raginimas i mokyklą.” 
J. Četvirtis: “Lietuva tai kraštas 
mūs.” K. Andruškevičius “Vie- 
nybėn.” Suaugusių choras su
sidedantis iš kelių tautų merginų 
ir vaikinų žavėtinai gražiai pa
dainavo “Plauke žąselė per Nemu
nėlį.” Reikėjo tikrai stebėtis, 
kaip gražiai svetimtaučiai ištaria 
Nemunėlį ir kitus žodžius mūsų 
himno “Tietuva Tėvynė Mūsų.” 
Gana gražiai padainavo “The Ma- 
deigal of May,” That Tumble 
Down Shack in Athlone.” Pa
šokta “Irish Ji g” su pritarimu pi- 
jano ir smuikos. _

Ne prasčiausia E. Tamulioniu- 
tė ir M. Gumauskiutė atlošė dia
logą “Dvi Kūmutės.” Prie už
baigimo vakaro apsilankė iš New- 
Yorko ponia Palkauskienė garsi 
dainininkė (tankiai dainuoja New- 
Yorke teatruose) ir savo žavėtinu 
maloniu balsu padainavo solo po
rą dainelių. Čia jau vargiai kas 
galėtų nurodyt skaitlių plojimo 
rankų svetelių. Tarpe aukščiau 
paminėtų žaismių pardavinėta va
karienės moterų ir merginų pa
gamintos ir naudai bažnyčios pa
aukuota. Turiu patėmyt, kad 
lietuvių moterų ir merginų vos tik 
kelios prisiuntė vakarienes — čia 
jau mūsų moterų ir merginų apsi- 
reikė arba gobšumas (skupumas) 
arba nerangumas.

Pelno nuo šio vakaro buvo 
$276.45. Apie šį vakarėlį gana 
plačiai ir gražiai vietos anglų lai
kraščiai aprašė. Buvo apsilankę 
ant šio vakaro keli lenkberniai 
murmėdami sau po nose “Co lit- 
vin zrobi — to į sam dyable nie 
raszkodzi.

WANAMIE, PA.
Lapkričio 16 d. atsilankė pas 

mus gerb. kun. Laukaitis ir p. K. 
Česnulis. Prakalbos gerb. kun. 
Laukaičio žmonėms labai patiko. 
Nors mažai tesusirinko į salę, bet 
aukos geram tikslui sumestos ne
mažos.

Sekantieji aukavo: Kun. J. 
Miliauskas $10, Ant. Franka $10. 
Adomas Zdanevičiųs $10.

Po $5. Marė Zdanevičienė, Juo
zas Dobkevičius, Petras Šerkš
nas, Jonas Petrauskas, Mik. Sla
vinskas, Bron. Petrauskas, Kaz. 
Klimaitis, Jonas Černiauskas, J. 
Petraitis, Juozas Kimberta, Jur
gis Senkaitis, Jurgis Višniauskas. 
Vincas Zadzeika $2.00.

Po $1.00: Jonas Krušinskas, 
Pr. Ųsas, Jonas Raudaitis, Ddo. 
Kislevičius, Ant. Brazaitis, Juo
zas Zapolskis, Juozas Cimbolai- 
tis, Jonas Ulevičius, Juozas Bi- 
junaitis, Jurgis Venclovas, Pet
ras Kimberta, Andr. Štreimikis, 
Sim. Skrandžius, Ona Antanavi
čienė, Augustina Gilienė, Juozas 
Sinalinskas, Mare. Grigienė, Ant. 
Vaikšnorienė, Serofina Vaivadie- 
nė, Fran. Serkšnienė, Marė Pa- 
degimienė, Marė Ruigienė, Ma
rė Mickevičienė, Ona Sakalaus
kienė, Ona Piličiauskienė, Mag
dė Brukienė Petras Trakas, Ka
zys Lenkšas, Martinas šliuželis, 
Sta. Čiukaitis. Cecilija Čiukaitie- 
nė.

WATERBURY, CONN.
Teatrališka dr-ja “Aidas” tu

rėjo draugišką vakarėlį, kur da
lyvavo vien tik “Aido” draugai 
ir draugės. Vakaras buvo su
rengtas pagerbimui draugų, ku
rie tarnavo Suv. Valstijų kariuo
menėj. To vakaro surengime dau
giausia pasidarbavo “Aido” drau
gės, kurios parengė skanių val
gių ir saldžių gėrimų. Visi drau
giškai žeisdami ir pasikalbėdami 
prisiminė apie Lietuvos vargus. 
Vienas narys duoda sumanymą pa
rinkti aukų dėl Lietuvos. Tą su
manymą visi parėmė. Aukavo po 
$1.00: J. Rakuskas, Bol. Buškus, 
J. Lesunaitis. A. Kuncaitis, B. 
Jurevičius, M. Augustaitis, Ben. 
Gauronskas, A. Balkus, J. Ben- 
dleris, J. Paulukaitis, A. Tik- 
nius, A. Barkauskas, K. Čibirka, 
J. Barkauskas, J. Petrauskas, K. 
B. Razmantas, J. V. Kovas, P. P. 
Gribauskas. Kiti dėjo po mažiau.

Surinktas aukas nutarta priduo- 
duoti Liet. Raudonojo Kr. rėmėjų

Smulkmenomis $10.55.
Viso svkiu surinkta $133.55.

Bep.f

Mokinkites - švieskitės -
Skaitykite ir platinkite

DARBININKĄ ”! -

EASTON, PA.
Padėkonės Dienoje lietuvės 

moterys ir merginos buvo surengę 
vakarienę, kuri labai gerai nusi
sekė. Prie to buvo ir šokiai. Sa
lė buvo gerai išpuošta. Jos prie 
tos pramogos nuo senai rengėsi.
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Už vieną sykį
Už tris sykius

NASHUA, N. H.
Lietuviai pasirodė labai gerai, 

kada buvo apvaikščiojama pami
nėjimas užbaigimo karės 11 lapkr. 
d., kur dalivavo visos dr-jos ir 
dirbtuvių darbininkai. Lietuvių 
maršavo šv. Kazimiero dr-jos 400 
narių ir šv. Petro ir Povilo virš 
100 narių. Vietinis angliškas 
laikraštis paminėjo, jog lietuviai 
puikiausia išrodė. Juos dabino 
uniforma ir puikus maršavimas. 
Vietinė komunistų kp. sutvėrė cho
rą ir jau davė koncertą. Vieni 
rėkė: “Vai žirgeli juodbėrėli jo
sim pas mergelę,” o kiti: “Oi žir
geli juodbėrėli josim pas vuošve- 
lę,” tai žmonėms padarė tiek 
juoko, kad ir dabar juokiasi. Be 
io/fokiu balsu rėkė, kad visi ta
rakonai pradėjo po svetainę bė
gioti. Mat buvo ir gyvuliškų 
balsų, tai ir tarakonus išgązdino. 
Mūsų komunistai taip pagarsėjo, 
kad policija kaip paukščius gano. 
Kad ir apgarsinimus iš štorų pa
rinko, ir knygas buvo davę pri
dėt apdarus. Policija visas paė
mė ir dabar da neatidavė, nes 
dar visti neperskaitė.

Genelis.

AKRON OHIO.
Kodėl mėgsta Clevelandą.
Maudis per “Darbininką” ir 

plaka Akron’o jaunimą už per- 
tankij lankymą Clevelando. Tas 
gal ir tiesa. Bet kad Maudis ži
notų, kad ten taip smagu, tai ir 
Maudis tankiai važinėtų, nes ten 
vis ką nors naujo galima pamaty
ti ir šiuom pastaruoju laiku pasi
laikė būti ant dviejų indomiii pro
gramų pastatytų L. Vyčių 25 kp.

Lapkričio 9 d. tapo sulošta 
dviejų veiksmų komedija “Pabai
gtuvės,” vadovaujant M. Šimo
niui. Labai puikiai nusisekė, ge
riausia atliko savo užduotis: p-lės 
O. Matulaičiutė ir J. Skripkaus- 
kaitė. Bene bus vienos iš ga- 
giausių šios apielinkės aktorkų. 
Dar gerai atliko savo užduotis p- 
lė Sakalauskaitė ir p-lė Žitkiutė 
ir dar vienas vaikinas, kurio pa
vardės nesužinojau.

Kita dalis programo susidėjo 
iš muzikos, taip-gi buvo gana už
imanti. Gražiai paskambino pia
nu p-lė O. Žitkiutė ir p-lė V. Žvin- 
giliutė, abi yra priaugančios Vy
tės ir 25 kp. Vyčių choras veda
mas V. Greičiaus sudainavo kele
tą pukių dainelių.

Šis vakaras buvo surengtas I.. 
D. S. 51 kp. Programą išpildė 
Vyčių kp. nariai.

Lapkr. 16 d. statė scenoje ope
retę “ Girių Karalius. ” Ačiū pa
sidarbavimui V. Greičiaus operetė 
nusisekė pusėtinai. Ypatingai 
gerai lošė zuikiai, kurių vietas 
išpildė p-lės Subatkiutė ^sopr.) ir 
M. Mačiotutė mezoz. Lapės rolėj 
p-lė Vilkutaičiutė altas. Taip-gi 
gerai pavyko ir kitiems, 
buvo stiprus baritonas,
monis. Basas Lokis (meška) J. 
Mozuraitis, antras Basas “Girių 
Karalius” J. Kuzas. Augštas te
noras Medėjas M. Ardzijauskas. 
Turgutis sopranas Medėjo sūnūs, 
p-lė M. Paltanavičiutė.

Vincas Greičius yra vienas iš 
darbščiausių Clevelando kolonijoj, 
jis vis šį bei tą naujo sugebia Cle- 
velandiečiams parodyti.

Beja kone pamiršau patėmyti. 
kad Sainas, kurias sudainavo Vy
čių 25 kp. choras, vedamas V. 
Greičiaus, taip puikiai skambėjo, 
kad kiekvieną buvo priversti kar
toti iki trijų sykių ir rankų plo
jimui nebuvo galo. Programą 
užbaigė su Lietuvos Himnu. Pub
likos buvo pilnutėlė svetainė.

Akrono Eliutė.

Vilkas
M. §i-

Dėl ateinančių metų apsibriežė 
tokį darbą — Pastatyti scenoj Vi- 
duno — “Amžinoji Ugnis.” Vie
na narė pasakė, kad Chieagos 
Vyčių Aps. parodys “Stebuklą,” 
todėl, kad veikalas savaimi sun
kus — neapsakomų jėgų reikia. 
Net tris nedėldienius reikės lošti.

Laiką apsibriežė 3, 4 ir 5 sa
vaite gavėnioj.

Gruodžio 14 L. V. Ch. Aps. 
Croras vaidins operą “Kornevilio 
Varpai.” Sėdynės rezervuotos. 
Svetimtaučiai interesuojas, nes 
daugumas jų žino — Opera “Chi- 
mes of Normandy.” Apie pase
kmes L. V. Ch. Aps. vakarų — 
nėra nei kalbos.

Kas pralenks Vyčius tautos 
darbais?

Ateinantis Aps. susirinkimas 
Gruodžio 6 d., 1919 4-tos kuopos 
kolonijoj.

CHICAGO, ILL.
(North Side)

Lapkr. 23 parapijos svetainėje 
Įvyko L.D.S. 20-tos kuopos pra
kalbos ir vaidinimas. Žmonių 
susirinko pusėtinai. Buvo suloš
ta vieno veiksmo juokinga kome
dija “Žydas Statinėje.” Lošimas 
nusisekė ir labai prijuokino pub
liką.

Po to sekė kalba medicinos 
studento J. P. Poškos. Kalbėto
jas, tvarkiai nupiešė darbininkų 
dabartini stovį. Nurodė, kad so
či jalist ai nėra darbininktj draugai.

Jaunutis.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas Įgaliotinį

VLADA J A K A
37 Jefferson St., Cambridge, Mass.

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

REIKALAVIMAI.
.50c.
$1.00

Paieškau Justino Pluko Kauno 
rėd., Šiaulių aps., Pašiošvų par.. 
Mikališkių kaimo. Taip-gi paieš
kau Antano Stačko Pabaržių kai
mo.' Turiu svarbų reikalą atsišau- ■ 
kitę:

Juozas Blužas, 
344Į Park St.,New Britam, Conn.

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

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

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

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

Petronėlė Saudargienė, 
1316 So. Front St., 

Philadelphia, Pa.

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

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

Geriausia Sekasi
Liet. Amer. Pramones Bendrovei

Dėlto kad Teisingai, Suma- 
niai ir Gabiai yra Vedama.

SKAITYK ŠIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI.

z

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių Ch. Aps. veikimas.
Lapkr. 22 įvyko L. Vyčių Chi

eagos Apskričio susirinkimas *36 
kuopos koloriijoj Brighton, Park.

Delegatų atsilankė virš 30. 
Rimtų sumanymų tautos darbų, 
dailės stityje netruko. Buvo gen. 
Žukausko kardo reikalas judina
mas. Aukos gausiai plaukia, — 
bet būtų ^geresnės pasekmės, jei 
nebūtų kilę apie jį gandų. Kiti 
šaltai į tą atsižiūri. Nutarta pa
aukoti į Aukso kardo fondą dalį 
pelno nuo “Keistučio” vakaro.

“Keistutis per pirmą kartą 
taip nusisekė, kad antrą kartą 
reikės lošti. 1500 žmonių matė 
L. V. Ch. Apskr. artistus mėgėjus 

aidinant “Keistutį.”
Kad pasek mingiau ir geriau 

esti tą darbą, tai mes suorgani- 
j. V. Ch.- Aps. Dramos Ra-

(Apgarsinimas.)

SVARBI ŽINIA!
ATSIDARO CENTRALIO 

BENDRO BANKO 
SKYRIUS 

SOUTH BOSTONE!!
Gerbiamieji Broliai ,ir

Sesutės Lietuviai!
Turime sau už malonumą 

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

Todėl šiuomi ir kviečiame 
visą gerbiamąją lietuvių vi
suomenę kuo skaitlingiausiai 
tą, t. y. Gruodžio 6 dieną, at
silankyti ant viršminėto sky- 
riaus-branch—atidarymo, kad 
parodžius svetimtaučiams jo
gei mes prijaučiam savo įstai
gai, jog mes mokame remti 
vienintelį ir tikrą savo banką. 
Parodykime atsilankymo1 skai- 
tlingumu, pinigų sudėjimu ir 
tt. Žodžiu—parodykime sve
timtaučiams ir patįs sau savo 
subrendimą ir mokėjimą at
jausti savo besikuriančios ir 
jaunutės komercijos-biznio rė
mime.

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

Visi atsilankiusieji gaus do
vanas ant atminties.

Su augšta pagarba,
Juozas Kavaliauskas, 

Centr. B. Liet Banko
Prezidentas.

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

Vedusių pora reikalaujanti na
mų gali atsišaukti.

Atsišaukite po No.
125 River View St.,

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

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

130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio.
Gali ir mergina atsiliepti,P. S. 

jei tiktai tą darbą žino.
Atsakantis vargonininkas! ge

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

J. Nomankovskas,
312 Lamberton St., 

Trenton, N. J.
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. L

I TEISINGIAUSIA IR GE- 
> RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEK A.
Sutaisau receptus su di- 

; džiausią atida, nežiūrint, 
; ar tie receptai Lietuvos ar 
į Amerikos daktarų. Tai 
; vienatinė lietuviška aptie- 
; k a Bostone ir Massachu- ' 
]setts valstijoj. Gyduolių ga- 
Į lit gaut, kokios tik pasau- 
[ lyj y™ vartojamos. Galit 
j 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

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

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

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

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

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

4) Šios Bendrovės šėrai 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 pardavinė
ti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norinčių prigulėti, 
tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susi
rinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavinėti sena kaina. To
kiu būdu duoti progą visiems norintiems tapti šėrininkais už pigią 
kainą. Vienok patariama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia 
šimtais kas dieną ir neilgai trukus netiktai kad reikės brangiau mo
kėti už šėrus, bet gali priseiti, kad ir už jokius pinigus Šerų nega
lėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti.

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 se
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:

i

211 N. Greene St.

Puikūs paveikslai ^Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais didelė nuolaida.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

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

Baltimore, Md

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis bu^o. 

nevlrlnlmas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė
kų nustojlmas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-, 
rar ieškojau sau pagelboa, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežlŲ. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa. .

Bet kada paretkaalvau Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo.i 
Nervą ton a, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
išslvalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po užmuši 
mut visų ligų. Bėglu 3 mėnesių Išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras ] 
Blterla, Ir po S mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tarti 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė j 
kavoju Salutaras myllstų geradėjut Ir linkiu visiems savodraugams ir pa ] 
tjstamlems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų - 
taras: s ’

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

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikls,
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. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENO.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. Markuniutfi, 
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.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINES DRAUGU08 

VALDYBA. 
SO. BOSTON, MAS8.

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

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

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

• 262 Fourth St, Room 7.
H 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 nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2.00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vaL po pietų.

&



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
S. L. R. K. S. 21 kp. me

tinis susirinkimas įvyks 7 
d. gruodžio, nedėlioj, tuo
jaus po sumai Šv. Petro ir 
Povilo Bažnytinėje Salėje, 
W. Fifth St.

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

Rašt. A. Dagis.

NELAIME KŪMAMS.
Lapkr. 29 d. S. Matulių duk

ters buvo krikštynos. Po vaka
rienės kūmai su svečiais išvažiavo 
makabiliu pasivažinėti. Prie Fran- 
klin Park atsitiko nelaimė ir ma- 
kabilius visu smarkumu drožė į 
medį. Buvusieji nukentėjo visi, 
nuo stiklų ir sutrenkimo. Labiau
sia nukentėjo J. Markūnas, jam 
dėjo keturis “stičius” ant smak
ro. Makabilius buvo paties ku
ino P. Giedrio ir jis pats draivino. 
Nuostolių padarė ant $900.

Rep.

no pusė dėl parapijos, antra pu
sė dėl Lietuvos.

Lapkričio 23 d. vakare bažny
tinėj salėje choras turėjo labai į- 
vairų ir margą vakarą. Buvo su
loštas gražus teatras “Katriutės 
Gintarai.” Kaip tik ir tinkamas 
šis veikalėlis chorui statyti, nes 
susideda dugiausia iš dainų ir šo
kimų. Apie aktorius nėra ką nei 
minėti. Tik reikia pažymėti, kad 
p-lės O. Šimboliutė, A. Šliužiutė

ir M. Nauraitė yra smarkios ak- 
torkos ir šį kartą jos atsižymėjo 
puikiai.

Tarpais buvo dainų. Dainavo 
choras, solo p-lė O. Šimboliutė, bet 
daugiausia gražino vakarą svečiai 
iš Norvvood’o: p. Stasevičius, var
goninkas ir p. S. Pauris, dainavo 
solo.

Žmonių buvo pilna salė.
Vaško prakalbos.

kalbėjo p. Vaškas. Jo kalba buvo 
visiems įdomi Taip-gi kalbėjo a- 
pie Lietuvių Prekybos Bendrovę, 
ragino pirkti jos šėrus. Antras 
kalbėjo “Darb.” admin. p. Knei
žis, jis kalbėjo apie Lietuvos Bo
nus ir ragino jų pirkti. M. Nor- 
butas užsisakė už $500 Lietuvos 
Bonų. Reikia pastebėti, kad M. 
Norbutas yra vienas iš gausiausių 
aukotojų visoj apielinkėj dėl Lie-

Lapkr. 24 d. bažnytinėje salėje tuvos. Kaip kiti sako: Jis yra

aukavęs tiek, kad atsvertų aukas 
visų Cambridge’aus liberalų ir bi
znierių.

Visur dalyvaujantis.

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Gruod. 4 — 7:30 vaL vak — 

Hartford, Conn.
Gruod. 5 — 7:30 vai. vak. — 

New Britain, Conn.

PROGRESS SHOE KORPORACIJA

i

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

k

S.L.R.K.
Visi na-

ir ant viso žemes kamuolio.

DUQUESNE, PA.
Gruodžio 7 d. 7 vai. vak. Car- 

negie Library salėj bus 
A. 107 kp. susirinkimas, 
riai privalo atsilankyti.

Rašt.

MM
KLESOS

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

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

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

Telephonas.

DR. J. C. LANDŽIUS

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
DermaPusm lulaika plunku tlinkk

prašalina pleiskana*.
odoa ralvoa. aušrine plaukui priduoda

j ėmė reikalinga maiata.
nedarys kad
ivelnus ir

M Oda Jusū galvoj* bua tyra.

VALANDOS:

Taip populeliški yra
ROYAL LUNCH Džio-

kitur, kad jie pasirodė prie
kiekvieno valgio svarbiausi

J

SVARBIOS PRAKALBOS.
Ketverge gruod. 4 d. pobažny

tinėj salėj bus prakalbos, rengia
mos L. Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų skyriaus. Kalbės gerb. kun. J. 
Petraitis iš Paterson, N. J. Kal
bės ir vietiniai veikėjai. Todėl 
visiems patartina atsilankyti ir 
išgirsti apie tautos šelpimo reika
lus.

SUSIRGO.
Lapkr. 29 d. sunkiai susirgo 

Kazimieras Morkūnas, gyvenan
tis po No. 438 East Sixth St. So. 
Boston, Mass. Daktaras lanko du 
sykiu dienoj.

A f A. Marijona Žilinskienė iš 
Rumford, Me. mirė lapkr. 25 d. 
Mattapan džiovos ligoninėj, Bos
ton, Mass. Ji turi vieną seserį 
Lavrence, Mass. kitą seserį turi 
Rumford, Me. ir ten vyras gyve
na. Vyrui buvo telegrafuota iš 
ligoninės, bet jis neatsišaukė. Tai 
velionę paėmė So. Bostono lietu
vių graborius P. J. Akunevičius. 
nes niekas kitas neatsišaukė. Ar 
atsišauks kas ar ne, bet ketver
ge gruodžio 4 d. bus palaidota.

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

OFISO 9-10 iŠ ryto,
1-3 po pietą,
6-9 vaakre.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam gerb. akto

riams ir aktorėms Piln. Blaivinin
kų 49 kp., jog veikalai: “Pono 
Felikso atsilankymas” ir “Žilė 
galvon — Velnias Vuodegon” bus 
sulošti vasario 18 d. 1920 m. Tai
gi kaip matote gerb. atkoriai ir 
aktorės, kad jau laiko nedaug 
prisirengimui, o darbo iki ausų; 
taigi sukruskime, kad atsakančiai 
prisirengus. Taipgi pranešam ir 
visuomenei tą dieną nerengti pra
mogų, kad tuomi nepakenkus vie
ni kitiems.

Teatro komisija.

CAMBRIDGE, MASS.
Lapkričio 22 d. Liet. Vyčių 18 

kp. turėjo surengus šokius Cyprus 
salėje. Jaunimo susirinko tiek, 
kad net reikėjo stebėtis. Nei 
ant jokių kitų šokių ar baliaus nė
ra tiek buvę. Nemažai pelno kp. 
atliks. Taip-gi buvo saldžių, min
kštų gėrimų ir šaltos košės.

Judomi paveikslai.
Lapkričio 23 d. rupesniu gerb. 

kun. Pr. Juškaičio, Inman Sq. te
atre buvo rodomi judomi paveiks
lai, buvo garsinta, kad bus ro
domi lietuviški, bet vėliaus paai
škėjo, kad su lietuviškais nesus 
pėjo prisirengti. Todėl jų vieton 
buvo rodomi kiti.

Tarpais dainavo bažnytinis cho
ras. Publikos buvo arti 500, pel-

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią, ir geriausią, mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI!

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

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKŲ B-VE
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiuskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

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

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

Tel. S. B. 253-M.

y.rurr cnmMTZ

i ----
( NATIONAL

1 1 BISCUIT

■ u V .

vinėliai Naujoje Anglijoje ir

daugelyje namą. Turtingi, dar neapsakmai švelnus ir su
pakankamu saldumu, jie prlskaitomi prie pagerinimo su
konservais, pienu ir kitais kiekvienos dienos valgiais.
Vardas Royal Luncb ant kiekvieno džlovlnėlio. Parsiduo
da svarais puikiose Vaizbaženkliais apklijutooe skrinutės.

NAIlONAL.£l5C_un COMPANY

Pirmiausia Lietuvių Avalų-čeverykų išdirbystė čia Amerikoje
|czioez)|[čž51Ic=ioizo1

Progress Shoe Dirbtuvė yra išdirbama iš geriausios medegos-skūros čeverykai ir jau pastaruo
ju laiku darbas yra atliekamas kuono geriausius čeverykus visose operacijose-dalyse, taip kad mūsų 
korporacija už darbą pilnai atsako.

Čeverykas ir jo padarymas atrodo lig ir mažas daiktas,, bet į čeveryką yra sudedama arti šim
to įvairių dalelių ir taip, pakol čeveryką padaro reikia tam pavartot virš šimtą skirtingų mašinų ir iš
silavinusių tame amate žmonių. Progress Shoe Corp. išdirbystė 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 mūsų Lietuvių dirbtu
vės yra išleidžiama apie 300 porų čeverykų kas dieną, tas parodo kad it Lietuviai yra jau pilnai pri
brendę vesti firmose dalykus taip kaip ir kitų tautų žmonės.

Brocktonas yra pagarsėjęs viso pasaulio čeverykų marketas, prie to Brocktone yra išdirbama 
geriausi ir gražiausi čeverykai, dėlto kad per metų eiles darbininkai čeverykų amate yra išsilavinę 
taip, kaip tikri expertai savo amato. Todėl buvo proga ir Lietuviams pagarsėjusiame čeverykų mieste 
išmokti visas tas operacijas čeverykų padirbime. Tada Progress Shoe Corp. turėdama Lietuvių expertų 
čeverykų 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 patogiausių parankumų. 
Progress Shoe Corp jau pradeda perkraustyti mašinas, tavorą, ir visą išdirbystę į nuosavą dirbtuvę. 
Užbaigus persikėlimą, tuojaus padvigubinsime daug daugiaus išleisti čeverykų. Nuosavoj dirbtuvėj 
bus galima išleisti apie 1000 porų kas dieną.

Na, Gerbiamas, mūsų Tėvynaini įsitėmyk: kad P. S. Corp. išdirbystė į vienus metus laiko jau 
pakilo lig tiek, kad kiek tiktai yra Amerikoj Lietuvių ir kiekvienas kad pirktų iš mūsų išdirbystės 
bent po keletą poni čeverykų per metą, ir tai išdirbimo išteklius dar nebūtų išsemtas.

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

Progress Shoe Corp. išpardavė sulig šio paskelbimo už $46,000 šėrų ir lig Sausio 1, 1920 metų 
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 čeverykų, 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 mūši] darbu bus užganėdintas kiekvienas 
pirkęs Progress Shoe Corp. avalus.

Gerbiamasis, nieko nelaukdamas tuojaus pirk Progress Shoe Corp. šėrų, išpirk “money order” 
arba Casli 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:

PROGRESS SHOEfCORPORATION
95 Spark Street Brockton, Mass

DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISŲ DYKAI!

ku- 
*P- 
šis 
už- 

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

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

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

SERGANTI ŽMONES!
LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI

Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER
VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą 
ligą — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną sykj. 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.

PERSERGEJTMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

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

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

Kada reikalinga išegzaminuojn KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos įtaisus įleisti | kraują įvairią kraujovandenią ir bakte
riją, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir Ilgonbučial čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščianslą Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau ravirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kronišką, nervą ir užtrauktą ligą. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums pelėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

DOCTOR MORONEY
673 WASHINGTON. 8T. (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. ĮM 8 P. M. Nedaliomis nuo 10 A. M.1M2P.M.

Jei turi rumatizmą, 
skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

ESPERIMENTUOJU.

---------

Dr. Paul J. Jakmcruh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
NuoŽ iki S po piet. Nao 7 iki 8 vakar. 

509 W BOADWAYCor. ST 30. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
332 BrOadtcay, So. Boston, Mass. 

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

Tel. S. B. 1196-1V.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

: LIETUVIS DANTISTAS į
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 Broadteay, So. Boston, Mass. J

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

1:3G—6 ir 6:30—9 P. M. į
Nedaliomis 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, 
nuo 7 iki 9 vakare.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Tel. So. Bo«ton270
DR. JOHN HacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir liėtuvisukai 
Ofiso valandos:

Ryt ūš iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Ben Pilone DiektaMo 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Br«ad St., Philadelpliia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.




