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So. Boston, Mass.

“Darbininkas”,__
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

IHhmm sekančias raštas ir dokumentas taip-pat 
dėl vartaįbue Amerikoje arba Lietuvoje:

Dnricrnasčius, Paliudijimus, 
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

PatanMMijame sekančiuose reikaluose:
Prie ilgavimo pasportij.
Prie pertraukimo giminią ii Lietuvos. 
Prie darymo visokių aktų, Įgaliojimų, pavedima.

Patariame apie:
Palikta Lietuvoje tart^, 
Parandavojime turto Lietuvoje.
Geriausios budus valiavimo į Lietuvą,
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musą.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakanflausias ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musą su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butą galima Jj pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokesti už patarnavimą.
Esame pilnai prityrę Lietuvią Amerikoje reikalus ir tikime kad 

iuiku.
% popor&a,

ADVOKATAS f. J. KALINAUSKAS.

atetantė

L. D. S. Naujosios Anglijos Apskričio išvažiavimų rengimo komisija, kurios pastangomis Šiais metais įvyko 
du milžiniški išvažiavimai ir davė gryno pelno apie $500. Reikia pažymėti, kad šie asmenys su didžiausiu 
pasišventimu darbuojasi L. D. S. labui jau nuo pat organizacijos nusitvėrimo. Apart šių asmenų prie bu
vusių išvažiavimų darbavosi ir kiti. Pažymėtina V. Jakas iš Cambridge, Mass. Jie yra ramsčiai savo kuo
pose.

Rudeniui atėjus, oras atvė
so, smagesnis laikas skaityti. 
Norėdami šviežaus skaitymo, 
išsirašykite iš “Darbininko” 
plųpštą laikraščių iš Lietuvos.

ADVOKATAS NOTARAS

F. J. KALINUSIAS
414 W. Braadm&y, S». Betaen 27, Mass.

ŠEIMININKĖMS.
šiomis dienomis gavome keletą de- 

sčtką egzempllorią knygą "Gaminimas 
Valgią”. Parsiduoda stipriais drobės 
apdarais po $1.75; popiero apdarais 
po $1.25.

Su užsakymu siąsklte ir pinigus šiuo 
adresu:

PASID ALINO 
TURKIJĄ.

Paryžius lapkr. 5• -gaidys Konstantinopolį Francija, _ Anglija _ ir Ita-

VISIEMS.
Užrašykite saviškiams Lie

tuvoje* Kaune einančių laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra:
“VIENYBĖ”

metams 20 auksinų..
“DARBININKAS”

metams 20 auksinų

“TAUTA” — 
metams 48 auksinai.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” 
metams 20 auksinų.

“ŽVAIGŽDĖ”
metambs 20 auksinų.

“LAISVĖ”
metams 96 auksinai.

Visi šie laikraščiai eina Kau
ne.

244 W. Broadway,>

VOL. V, No. 129 (759).

Amerikos darbininkų

ORGANAS AMERagO® 
LLHTJ R. K. SV. .

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utamtakais, ketvergaii 

ir subatomis.
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5JO 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS^’ 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

Prošepanu” Seime 
"‘koncertas”.

SMAGI ŽINIA APIE
• LIETUVĄ.

Pereitos savaitės pabai
goje iš Europos sugrįžo 
New... Yorkan Benj amin 
Schlessinger, Intemational 
Ladies’ Garment Workers 
unijos prezidentas.Toji dar- 

. bininkų unija turi 160.000 
narių ir prieš metus ji pa
siuntė savo prezidentą į Eu
ropą tuo tikslu, kad pradė
ti organizuoti į uniją Euro- 
poj tuos darbininkus, kurie 
ketina vykti Amerikon. To
kiu būdu būtų palengvintas 
Amerike ateivių organiavi- 
mas į unijas. Be to atsto
vui buvo įsakyta aplankyti 
Rusiją. Schlessinger norė
jo patekti į Rusiją per Es- 
toniją, bet pasirodė, kad 
per ten taip sunku patekti 
Rusijon, kaijf anot švent
raščio kurpiui perlįsti per 
adatos skylę. Todėl grįžo 
Švedijon, paskui vyko į 
Berliną, o iš ten per Lietu
vą ir į Rusiją. Schlessinge- 
rio pasakojimai buvo indė- 
ti į New York World perei
tos nedėlios laidoje. Apie 
Lietuvą šitaip atsiliepia ta
sai darbininkų vadas:

, “Lietuva dabar taikoje su 
Rusija ir Sovietų ambasa
dorius netik vizavo mano 
pasportą, bet suteikė man 
sankeleivį mokantį angliš
kai. Jis taip-gi suteikė 
man privatinį vagoną į 
Maskvą. Aš žinau, kad pri-

Latviai ir lenkai sutarę 
pasidalyti Lietuvą.

- LATVIAI IR LENKAI 
NORĮ PASIDALYTI 

LIETUVĄ.

London, lapkr. 7. — Mas- 
- kvos bevieliniu telegrafu 

skelbiama, jog Latvija ir

KIEK IŠLEIDO.

Farmer - Labor partija 
kampanijai už savo kandi
datą išleido apie $24.000. 
Kampanijos fondan įplaukė 
$23.892.47. 13 darbininkų
unijų aukojo tan fondan. 
Būva užtraukia paskola 
$•.500.

REPUBLIKONĮĮ LAI
MĖJIMAI.

* ————

Lapkričio 2 d. buvo iš
rinktas ne vien republikonų 
kandidatas į •prezidents, o 
taip-gi kaip naujausios ži
nios praneša, didžiuma 
kongreso narių yra republi- 
konai. Atstovų bute repub- 
likonai turės 293 atstovus, 
o demokratai 138. Be to 
vienas socijalistas, vienas 
neprigulmingas prohibicijo- 
nistas uę neprigulmingas re- 
publikonas.

vatinis vagonas maloniai 
skamba amerikono ausyse, 
bet privatinis vagonas Ame
rike ne tas pat, kas Rusi
joj. Anie yra be šviesų ir 
nėra bufieto. Gudresnis 
apsirūpina žvakėmis ir mai
stu prieš apleidžiant Kau
ną. Maisto Kaune yra gau
sybė ir už nebrangias kai
nas. Už $1.00 arba 35 rub
lius nuperka 12 svarų avie
nos, 6 svarus vištienos, 
svarų baltos duonos, 7 sva
rus cukraus šmotukais, 3% 
bušelių bulvių, 4 svarus 
sviesto arba 35 kiaušinius.

“Tas maistas yra geriau
sios rūšies, toks kokio gali 
gauti New Yorke. Vidutinė 
minimum alga yra 350 rub
lių savaitėje.

“Lietuvoje, Kaune, žy
dai naudojasi pilna laisve. 
Kaune gatvėse iškabos yra 
žydiškos ir rusiškos (tame 
aišku klysta, vargu beyra 
likę rusiškų iškabų Kaune). 
Ministerių kabinete yra žy
das Soloveičikas. Jis yra 
ministeris žydų reikalų.

“Ten žydų mokyklas už
laiko valdžia, kaipir kitas 
mokyklas. Ir visur žydai 
naudojasi pilna laisve. Žy
dui Lietuva išrodo įgyta pa
galios pažadėtoji žemė. 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose aš kalbėjau su 
daug žydų. Visi gyrė val
džią ir jos įvestą tvarką. 
Nei vienas nenusiskundė. ”

s

Lenkija padarę slaptą ^su
tartį pasidalyti Lietuvą. 
Sutartį remianti Franci j a. 
Tikslas esąs visiškai atida
lyti Vokietiją nuo Sovietų 
Rusijos.

ŠUOLIS REAKCIJON.
Samuel Gompers, Ameri- 

kos Darbo Federacijos pre
zidentas, atsiliepdamas a- 
pie rinkimus pasakė: “kiek
vienas pažangus vyras ir 
moteris turi labai apgailėti,
kad padaryta šuolis reakci- Į reikalingas ir neišvengtinas, 

' tik įvairavo nuomonės atly- 
—;----------------- ;----------- -' ginimo klausime. Galutinai

SIŲSKITE literatūros turėt taip išeįs kad vargu 
Lietuvos kariuomenei “Ka- begu bus atlyginimas duo- 
riškių žodžio” adresu. damas. Pamatuojama, ši-

MAŽAI LAIKO LIKO
L. D. S. 1921 m. kalendorius rengiamas spauzdinti apie Lapkričio

15 d.' Dar yra likę nepilnai dvi savaitės laiko. Pageidaujama, kad L.
D. S. kuopų raštininkai, skaitytojai ir visi rėmėjai sukrustų į darbą ir 

. parinktų kalendoriun apgarsinimų. Apgarsinimų kainos: Už visą pus
lapį $25.00; už pusę puslapio $15.00; už ketvirtą dalį puslapio $8.00; 
už vieną colį $2.00. Biznieriams apgarsinimai atneš didelę naudą ir sy
kiu paremsite mūsų brangią organizaciją—L. D. S. > 

Kolionijos į lenktynes! 
Visais reikalais adresuokite:

“DARBININKO” ADM

ŽEMĖS KLAUSYMAS.

Žemės reformos klausy
mas krikščionių demokratų 
konferencijoje Kaune 14 
dieną Rugsėjo 1920 m.

Vienas iš svarbiausių ir 
vienas iš opiausių klausymų 
Lietuvoje yra žemės klausy
mas. Todelei ir nedvvai, 
kad tasai klausymas sukėlė 
daug diskusijų^ iš kurių 
kaip kas yra mano nuomone 
verta pranešti ir “Darbinin
ko” skaitytojams.

Referavo -dalyką kun. 
Krupavičius ir statistikos 
skaitlinėmis išrodė dabarti
nį žemės stovį Lietuvoje, 
skaičių žemvaldžių dvari
ninkų, didesniųjų ūkininkų, 
mažažemių ir bežemių.

Medega matyt gana uoliai 
rinkta ir tinkamai suklasifi
kuota, net diagramomis pri
rodinėjo kiek ko esama. Iš 
visų išvadų bendrai sutrau
kiant rezultatas išeina taip 
kad žemės reformos klausi
mas Lietuvoje jau pribren
dęs. Kad tos žemės yra 
daug mažiau negu bežemių 
ir mažažemių, norinčių jos 
gauti.

Buvo šiokių ir kitokių 
minčių išreikšta, bet visi' su
tiko, kad žemės reformą rei
kia tuojaus pravest, kad 
priverstinas žemių iš dvari
ninkų atėmimas yra būtinai

taip:
Visi piliečiai lygūs, visi 

turi lygias teises gyventi, to- 
delei ir prie žemės.

Žemė nepriauga, o žmo
nių skaičius priaugo. Tode- 
lei teisėtas yra pervedimas 
žemės reformos ją atimant 
iš dvarininkų, o dalijant be
žemiams ir mažažemiams.

Savo išvedžiojimus vieni 
rėmė šventųjų teologų žo
džiais, kiti garsių sociologų 
išsireiškimais arba gyveni
mo faktas. Man geriausiai 
patiko argumentavimas pro
fesoriaus kun. Reinio. Bet 
gerai kirtosi ir kun. Krupa
vičius ir kiti.

Taip manau, kad ir sei
me pereis įstatymas, kad 
palikti dvarininkams ne 
daugiau kaip 70 dešimtinių. 

F. V.

Milanas, Italija. 
telegrafo ir telefono darbi
ninkių tarptautinė .organiza
cija vadinama Amsterdamo 
unijos sindikatas ątlaikė sa
vo suvažiavimą. Dalyvavo 
atstovai nuo Italijos, Di
džiosios Britanijos, Franci- 
jos, Vokietijos, Austrijos, 
Belgijos, Holandijos ir 
Šveicarijos. Suvažiavime 
buvo pasiūlyta dėtis prie 
bolševizmo. Pasiūlymas at
mestas.

Sekančiais metais suva
žiavimas bus Berline. Šių 
metų suvažiavimas išreiškė 
viltį, kad 1921 m. bus ats
tovai ir iš Amerikos.

PRISIDĖKITE PRIE 
SVARBAUS

Lietuvos kariuombnė yra 
sumobilizuota. Ją reikia dar- 
bar netik apginkluoti, bet ir 
automoobilizuoti, tai yra 
aprūpinti automobiliais. 
Šiais laikais automobiliai 
armijai taip reikalingi, kaip 
ginklai ir šoviniai. Automo
biliai dažnai nulemtą mūšio 
likimą.

Yra pripažintu faktu, kad 
rūščiose dienose 1914 
alijantų armijos buvo 
blokštos iki Paryžiaus 
nų. Išrodė, jog jau, 
puls Franci jos sostinė. 
Franci jos maršalas Joffre 
kritingiausioje valandoje 
mūšio laiku prie Mamos 
susodino Paryžiuje geriau
sią kariuomenę į automobi
lius ir nupyškėję frontan 
trenkė į neprietelių. Gar
susis mūšis prie Mamos bu
vo laimėtas ir užtikrintas 
karo laimėjimas.

Tas buvo galima vien dėl
to, kad Francija sumobili
zavo šalies automobilius ir 
panaudojo kariuomenei.

Antra automobilių svarba 
pasirodė prie -Verduno. Vo
kiečiai jau, jau buvo bepra- 
Jaužią froncūzų frontą, bet 
štai paskutinėje valandoje 
automobiliais atlėkė sustip
rinimai ir frontas buvo iš
gelbėtas.

Lietuvos armijai automo
biliai be galo svarbu turėti. 
Frontas labai ilgas. Viso
kių reikmenų ir sustiprini
mų greit reikia pristatyti. 
Kągi Lietuvos karinė val
džia gali padaryti be auto
mobilių?

Tad kuogreičiausia auto- 
mobiliuuokime Lietuvos ar
miją.

Lietuvių Prekybos Bend
rovė Kauna turi automobi
lių sandėlį. Geras, drūtas 
Fordo automobilius Kaune 
kainuoja $1.000.

Amerikos lietuviai, dėki- 
i te aukas įtaisymui automo

bilių Lietuvos gynimo orga
nizacijoms ’ir kariuomenei.

Sudėję tam reikalui tūks- 
' tantinę atsiųskite į Lietuvių 
• Prekybos Bendrovę 414 W. 

Broadway, South z Boston, 
Mass., tuoj bus kablegra- 
muota Kaunan ir tą pat die
ną ten bus išduotas automo
bilius Lietuvos Gynimo rei- 

I kalama.
Lietuvių Prekybos

3 -DeTUATOVe.

SOCIJALISTAI IŠARDĖ 
SEIMO POSĖDĮ.

V ar sava, lapkr. 5. — Len
kų seime įvyko dideliausiąs 
trukšmas, kuomet norėta 
balsuoti įsteigimą dvieju 
butų parlamentą. Kai no
rėta balsuoti ųž įsteigimą 
senato, tai socijalistai-sukė
lė lermą. Socijalistų atsto
vai buvo atsinešę triubų, ra
gų, trimitų ir kitokių įran
kių alasui daryti. Tai po 
debatų ir karštų ginčų seimo

GAVO MEDALĮ.

Washington. — Samuel 
Gompers nuo iždo depart- 
mento Pergalės Paskalos 
gavo medalį už patriotingą 
pasidarbavimą bonų plati
nimo reikale.
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vedėjas paskelbė, jog 
balsavimas. Tuomet tai 
sidėjo “koncertas.”, 
šoko prie balsavimo korte
lių ir išmėtė arba sudraskė 
jas. Kortelių krepšelius pa
kabinėjo ant sienų ir ant 
lempų.

Pagalios seimo vedėjas 
apreiškė uždarąs posėdį. 
• Šito 
klausė 
princas 
reikalų U-.-*-

“koncerto” tyliai 
premieras Witos, 
Sapieha, užsienio 
ministeris ir kiti 

i” valdininkai.

Kiekviena valstybe turės 
paskirtą Turkijos dalį, kur 
galės turėti intaką. Anglija 

, o 
Francija Bagdadą, Italija 
Anatoliją '

X

< Paryžius, lapkr. 5. — To
limesnės žinios patvirtino ~ 
keblią gen. Vrangelie padė
tį Krime. Pirmutinis ži
nios apie nepasisekimas to 
anti-bolševikų vado būva su
laikytos francūzų užrienio 
reikalių ministerijaj. 
pagalios paskelbta. 
Krimo pusiausalis 
bar pavojuje būti 
bolševikų.

Gen. Vrangel
Franci jos valdžiai karštą 
atsišaukimą jį ir jo kariou- 
menę paimti arba išgelbėti 
nuo išnaikinimo.

j
I i



darbai

Darbo tmoffaa.

darbuoja-

VISIEMS

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai y- 
pač privalėtų visose kolonijose šitame reikale 
pasidarbuoti.

Politiškas 
Kryžiaus

Amerikos lietuviai

Vilsonu smuko a 
neatsigaus. Ame: 
prie susiskaldymo į dvi sro
vi—grynai kapitalistiška ir 
libarališka-radikališka. Ka

jau 
priprato investinti savo pi
nigus į bonus, į bendrovių 
šėrus ir panašias pinigines 
operacijas daryti, tlolesnie- 
ji lietuviai turi ir Amerikos 
ir Lietuvos bonų, turi ir 
bendrovių šėrų. Kaikurie 
ant nelaimės turi ir žibalo 
be vertės šėrų.

Niekas tečiau nei į bonus, 
nei į bendrovių Šerus visų 
savo pinigų nesukiša.

Didžiuma Amerikos lietu
vių pirko Amerikos bonus, 
kad nelikti be darbo, o Lie
tuves bonus ir net bendrovių 
šėrus pirko labiausia patrio
tizmo akstinami. Patriotiz
mas turėtų paakstinti ir 
mokslus einančią jaunuome
nę šelpti. Ir biznio išroka- 
vimu tas užsimoka daryti. 
Vaikinas ar mergina, išėję 
augštus mokslus su dėkin
gumu ir su nuošimčiais su
grąžins paskolą. Tūlas pa
sakys, kad moksleivis gali 
be laiko numirti ar subedo- 
rėti ir taip pinigai gali žūti. 
WeII, jei jau visokios rizi
kos bijosime, tai nei iš na
mų negalėsime išeiti. Ta
čiau dar štai ką galima pa
sakyti. Moksleivio gyvastį 
ir sveikatą reikėtų apdraus
ti ant žymios sumos. Susi
derėti, kad jei moksleivis 
mirtų, tai šelpėjas iš pomir
tinės atgaus skolą.

Tečiau reikia pasakyti, 
kad dorą moksleivį šelpti y- 
ra saugesnis investinimas 
pinigų, negu jų laikymas 
banke.

Amerikiečiai turėtų atsi
minti savo jaunuosius bro
lius ir seses Lietuvoj. Taip
gi turėtų atsiminti brolvai
kius, seservaikius. Jų švie
timo reikalais amerikiečiai 
privalo rūpintis.

♦n Lithuania, 
straipsnis ne-

MOKSLEIVIŲ RĖMI
MAS.

UTKJAlflAH SALES CORP.,
> oc. (Lietuvių Prekybos B-vę)

414 W. Br»»4w>y, S> B>rton, Mm

Amerikos Darbo Federa
cija su prezidentu Gomper- 
su priešakyje karštai agita
vo už demokratų partijos 
kandidatą Cox. Demokra
tų partijos pralaimėjimas 
yra ir Gomperso pralaimė
jimu politinėje srityje. 
Aišku, kad Gomperso pas
tangos pakreipti darbinin
kų balsus lieka veik be pa
sekmių. Tečiau ekonomi
nėje darbininkų kovoje 
Gomperso autoritetas liks. 
Organizuoti darbininkai 

bent jų didžiuma Gomperso 
ginklą nerokuoja atšipusiu.

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyni
mą. Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti 
su įvairiais centrais. Geresnieji arkliai paimti 
“Geležiniam Vilkui:” Kaip žuviai vandens, 
taip Lietuvai reikia automobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vil
ką,” pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigi
mo Perkūno artilerijos ir Erelio oro laivyno, į- 
taisykite Lietuvos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja 
$1.000. Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstanti
nes, kablegramu atsiųskite į Lietuvių Prekybos 
Besirovę Kaune ir tą pat dieną autoniobilius 
bus inteiktas nurodytai organizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvqs Gynimo 
Komitetui, Šauliams, Krašto Apsaugos minis
terijai, generaliam štabui, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir tt. ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automo
bilių Lietuvos gynimo organizacijai!

Tame reikale susižinokite su .

i GOMPERSO 
’ PRALAIMĖJIMAS

Laimėkite 
dovanas.

LENKAMS Į SPRANDĄ.
Pereitą pėtnyčią rimčiau

sias Bostono laikraštis 
Evening Transcript turėjo 
editorialą antgalviu Gueril- 
la Farfare 
Prasideda 
kaip, bet baigiasi gerai. Į 
Prasideda šitaip:

It is quite elear that 
operations of General Zell- 
gouski against Lithuania 
are being undertaken in 
defiance of thė Warsaw 
Government.

Tas lietuviškai reiškia:
Yra visai aišku, kad gen. 

Zelguskio operacijos prieš 
Lietuvą yra vedamos prieš 
Varšavos vyriausybės nusi
statymą. •

Mes-gi žinome, kad yra 
visai atbulai, kad gen. Zel- 
guski yra grynu įrankiu 
Varšavos vyriausybės. To
liau rašoma, apie tai, kaip 
supliekė Hetuviai lenkų gau
jas ir išgelbėjo Kauną.

Paskutinis straipsnio sa
kinys yra: “The Zellgouskis 
mušt go, tai yra zelguiskie- 
čiai turi eiti po plynių.

Bet tikrai smarkiai smo
gė lenkams į sprandą Bos
ton Herald pereitos subatos 
laidoje. Editorialo antgal- 
vis yra The Polish Ft’K&us- 
ters, Lenkų Plėšikai. Edi- 
torialas prasideda šitaip:

,There mav be a consider- 
able change of feeling 
tovrard Poland if she 
continues to take no step for 
the withdrawal of Gen. 
Zellgouski from Vilna and 
Gen. Balachowicz from 
Minsk.

Lietuviškai tat reiškia:
Jei Lenkija negriebsis 

priemonių iškrapštyti gen. 
Zelguskį iš Vilniaus ir gen. 
Balachovičhj. iš Minsko, tai 
turės įvykti žymi atmaina 
nusistatyme Lenkijos link.

Bar nėra žinios kiek kuri 
partija prezidentiniuose rin
kimuose gavo balsų, bet iš
rodo, kad demokratų parti
ja labai mažai tegavo. De
mokratų partijai gali tas at
sitikti, kad kas atsitiko A- 
merikos lietuvių bepartyyiŠ- 
fari tautininkų partijai. 
Tautininkai Šaukdami Chi- 
sąęos seimą tikėjosi iškilti, 
lįnp nekuomet, bet nusmu- 
fco, kaip retas tikėjosi. De
mokratų partija su iškilusiu 

d ir gal 
:e einasi

. tau
* .



KAIP ŽŪVA DORA TRUPINIAI

PHILADELPHIA, PA. TEATRAS IR ŠOKIAI!
Rengia L. D. S. 22 kuopa

išblaškytas gėle-

ko-

gerą

Pa-

Varę* Prato.

kad prie jos bu- 
kalbėjo, tik ką

Lietuva.
24. 8. 20. 

Veik Armija.

Suv. Valstijose mašiną pasigauna- 
ma dvigubai daugiau, negu Europoj.

Su mašinomis dabar viena gentkartė 
tiek pagamina, kiek be mašiną tepaga- 
mintą keturios ar penkios gentkartė*

Aprokuojama, kad Suv. Valstijose 
moterią balsuotoją yra 26.000.000.

viao- 
pasi-

sto- 
Bet

Amerike tenaudojama 40 nuoš. ari
mui tinkamos žemės.

Ties Takomo, Wash. vienam taime
riui užaugo didelš bulve paršiuko pa
vidale. Jis už ją gavo $150. BulvS iš
statyta parodon.

GfiDA IR PAŽEMINIMAS LAUKIA 
AMERIKOS LIETUVĮ BE BONO IR 
BE AUKAVIMO PALIUDYMO.

už- 
vos

Aprokuota, kad taimeriui arkliais 
nugabenti maitų kviečią vežimą atsei- 
na 30c., kornų vežimą 33c., medvilnės 
48c. Pasigaunant motortrucką tas at- 
seina perpus.

žmonių piktumą ir 
praeitį!
nebegalėjo daugiaus 
kasdieninėj atmosfe-

Ant Amerikos geležinkelią 1918 m. 
buvo mažiau užmušta žmonią, negu 
1910 m. nežiūrint, kad važinėjimai žy
miai pasididino.

Teatras prasidės 6 vai. vak. 
šokiai prasidės 7:30 vaL vakare.

Farmerių produktai pernai buvo ap- 
rokuoti sumoje $15.873.000.000. Prieš 
penkis metus farmerią produktai te
siekė $5.829.000.000.

Naujai išrasta mašina vaškuota po- 
pera suviniojama 3.6000 duonos kepa
lą. Mašina sutaupo triją žmonią dar
bą.

Departamentas 
4,5000,000 dar- 
pagamina tiek.

Kalifornijoj Los Angeles mieste įsi
manyta garsinti automobilius ant sto
gą. Tekiniuose prisagstoma elektros 
lempelią, vakare jos uždegamos ir pa
daro šauną vaizdą.

Suv. Valstiją Darbo 
surokavo, kad dabar 
bininką su mašinomis 
kiek be mašiną tam pačiam darbui at
likti reikštą 40.000.000 darbininką.

New Yorko Aąuariumas yra didžiau
sias pasaulėje. Jį aplanko vidutiniš
kai imant 5.500 žmonią dienoj, 
rodoma jame net didžuvės.

Austrijoj dėl aukso ir sidabro 
kos leidžiama odiniai pinigai, 
tuomi bėdą neištaisyta, nes odai esant 
labai brangiai, žmonės odiniais pini
gais lopo čeverykus.

i

Suv. Valstijose apdirbamos žemės y- 
ra 350.000.000 akerią. Iš tą 15.000.- 
000 akerią yra iriguojami.

Lietuvių. Svetainėje,
26 Lincoln St, Brighton, Mass.

ketv. 
ketv. 
ketv. 
Pači-

Pacifiko vandenyne yra Saliamono 
grupe salą Tarp tos salos laukinių 
gyventoją yra toks paprotys, kad vai
kinai iki ženybinio amžiaus privalo 
nešioti augšta* iš žolių nupintas

| PATARIMAS

audra nugali gražiausią giedrą 
(Stori* Lietuvos vargo žmonėms) Ur Jooda8 nusiminimas nagali links

mumą ; keičiasi pasaulis jau nuo •*- 
VargusMI Tu eta prislėgtas vargų nų-eenovė* Taip jau žmonijai išaug- 
Ir jauki save nelaimingu, Bto, turbut, '
Bst tik. pažiūrėk ant turtuolių didžių - -
A^r jų tai nežudo likimas?..

Tamsi, kiauri rudens naktis blaškė
si lyg pikta pamišėlė, o šaltas vėjas 
kaukė po mašn kapsargio namelio sto
gą ir, sodos, ką tai kaleno, ar per 

. Menas karstės ir didelius šalto lietaus 
lašus Mškė,' kaip kažkokia juoda, tam
soj, slaptingai šmėkštelėjusi, figūra į- 
ėję pro didelius augštus kapą vartus 
ir tyliai pridarė juos, tik truputį stai- 

_ ga paleisti jie sužvangėjo, bet tą ma
žą garsą pagavo vėjas savo plačiais 
sparnais ir kažkur jį į juodą tolį nu- 
aešė, tik silpni aidai nakties priedan
goje nuplaukė ir nutilo. Tamsi figū
ra turbut bijodama kad senas kapsar- 
gis neišeitą pažiūrėti kas čionai nak
čia daužosi, kaip tik vartai, vėjo už- 
daužti sužvangėjo, greitu žingsniu pri
slinko prie augštą bezdo krūmą ir su
stojus nekrutėdama aplink tamsoj ap
sidairė ir valandėlę pasiklausė. Ji bu
vo apsisiautusi ilga, juoda skara, ku
rią vis arčiau prie savęs glamžė, tur
būt, šaltas vėjas kiaurai per ją. lin- 

atsistojusi ji nė pati nepajuto 
dantis ėmė kalenti ir per visą 
nesmagus šiurpulys nuėjo. Tai 
jauna mergina; augšta, išdžiu-

do; 
kaip 
kūną 
buvo
rusi jos stovyla buvo panaši į išdžiu
vusio beržo liemenį, veidas slaptingu 
baltumu buvo apdengtas, o po akimis 
tamsus, melsvi lankeliai buvo, o akys, 
rodos, ir tamsoj degė kokia tai slap
ta ugnele; išdžiuvusiomis rankomis ji 
stengėsi pridengti be laiko išsirpusią 
krutinę, rangėsi po šaltu vėju, bijo
dama būti patėmyta. Tai jauna naš
laitė, vien* su gyvenimu kovoti pa
likta ir jau perdaug jo kartybių ir be
protišką užsiganėdinimų paragavusi, 
pajutus kad ji nebegali iškęsti vieno- 
-dų nusidėjimą, gatvėje savęs siūly
mo* slapta apleidus mažą, biaurą na
mą, kur naktimis prie smirdinčios lem
pos darydavo su tokiomis pat draugė
mis beprotiškus pasismaginimus ir už 
■suteptus biaurlomls prakaituotomis 
rankomis girtų gatvės žmonių pinigus 
parduodavo savo mergišką kūną, išėjo 
pati vien* kažkokio slapto jausmo ve
dama ir net nepajuto kaip atėjo prie 
kapų ir pr* vartus įėjo. Užsinorėjo 
jai nueiti pa* motutės kapą, tenai, ga
le kapų, kurių ji jau seniai nelankė, 
tik kol dar buvo nepažinusi pasaulio 
dažnai ateidavo prie jo pasimelsti.

Pasiklausė valandėlę tamsoj, bet se
nasis kapsargis, matyt, kietai miego
je' ir nieko nejuto^.

Pastovėjus, vėl išlengva toliaus nu
ėjo ir jos žingsnius vėjas užslėpė. Iš 
abiejų keliuko pusių tamsoj šniokštė 
krūmai ir tyliai skambėjo į akmeni
nius kryžius blėtinial vainikai. Bai
su buvo, rodos, baisiausios baidyk
lės tykojo ją pagriebti, jos, rodos, ty
liai juokėsi Ir čypė.

Tai vėjas blaškėsi po krumus, kry
žius ir tvoreles Ir čiužinėjo šlapiais ta
keliais. Pribėgę greitai mažą kapų ko
plytėlę, kurios pastogėse švilpė, niū
niavo slaptingai vėjas Ir pasuko į kai
rę jausdama takėlį kojomis.

Nors ir senai jau nebelankė savo 
motutės kapo, bet dabar ji tiesiog a- 
tėjo nežiūrint į tamsumą, kurioj bal
tas, akmeninis kryžius, gerai įsižiūrė
jus, išrodė pilkas šešėlis; atsirėmė į 
šlapią, šaltą, geležinę tvorelę ir pri
siglaudus prie jos sustojo, širdis smar
kiai plakė, smilkinyse mušė, o au
syse lyg šimtai garsų cypė, skambėjo, 
bet j! buvo rami, negąsdino jos ap
linkiniai šlamėjimai, ji jautė turinti 
galingą užtarėją, kryžius ant moti
nos kapo jai buvo toks malonus ir JI 
pajuto giliai širdyje kad ji kada tai ti
kėjo, o gal ir dabar tiki, tik to nega
lėjo sau užtikrinti, nes pražudytos jau
nystės ir mergiškos nekaltybės sunkus 
vaidas, lyg koksai košmaras stovėjo 
jos galvoj*. s

Sukilo jo* galvoj atsiminimai jau
nųjų dienų ir ji lyg kokią meilią šilu
mą pajuto ir atsiklaupė prie geležinės 
tvorelės, • naktis ir vėjo kaukimas iš
nyko jos vaidentuvėj—ji pamatė save 
jaunute mergiščia pas gerąją motinė
lę gražiame rūme begyvenančią, po gra
žų parką belakstančią... O kaip gra
žus tas laikas!..

Ir ji nieko blogo nemato, gyvena vis
kuo aprūpinta, nes motinėlė turtinga, 
ir nepažįsta kitokio pasaulio, nežino 
kas dedasi už tų augštųjų parko sie
nų. Ir didelis floras gyvenimo širdy
je auga, sielą vylioj* dailus vaizdai 
gamtoje ir prakilnus siekimai. Jaučia
si laiminga Ir nežino net ar gal! ne
laimingi MTti... Svajonėmis ir gro
že minta...

Išauga į didelę, grakščią merginą su 
šviesiomis akimis, kurios gyvenimo 
troškimu spindi po platų dangų akrai-' 
d*, gyvumo ūžėsiančioms sieloms pri
duoda. Via dar kaip maža mergiščia 
Ratam* skraido po žolynus, skina grą
žtas, kvepiančias gėleles ir į šviestus 
plaukus kaUHoja, paukšteliais ir plaš- 
tatalėmis gerėja*, nejaučia širdužė 
tefaurlų svietiškų geidulių, ji nekalta. 
O kaip laimingi tie laikai, kad laimė* 
atspindžiai vtenr buvo matomi, kad per 
dieną nuvargus ant gryno oro sodne 
vakare krisdavo I patalą saldaus mie
ga apgalėta ir mato puikius sapnu*..

Ir taip tęsės jaunystSės gražiosios 
dienos vis palikdamoa malonių įspū
džių * ir atsiminimų, vis pripildyda
mos jauną. Jausmingą sielą dides
niu ir didesniu gyvenimo troškimu. 
Tik aengaL.. Tįstas pasaulyje bal-

įausta...
Pažįsta Ji, nekaltoji paukštytė, vie

ną veidą, kuris iš pirmo karto liūd
numą f širdį įdiegia, spiria siekti 
prie jo. Ji nakteles nebeišmiega, vis 
karštis Jaunas krūtis degina, o žiban
čios kokia tai ugnimi akys vis neduo
da ramumo, nesupranta, paukštelė, 
kad tai Jauna meilė išleido jos sieloj 
diegus...

Kasdieną vis jaučiasi neramesnė, bi
jo kad kas neištiktų, neatsitiki sau. 
stengiasi pakelti dvasią per maldą, bet 
Jauna, nerami dvasia negali nurim
ti... Tas žmogus, kurio veidą Ji pa
žino, išrodo taip artimas, kad no
risi vis arčiau prie Jo būti, girdėti 
jo balsą, susitikti akimis Ir jausti ug
nį nuo jo rankos paspaudimo besisvei
kinant, arba jam jos vardą paminint. 
Jaučiasi kad kaž-kas traukia prie jo, 
bet neišdrįsta prie ję ir prieiti, pri
sibijos sąžinės “gal tai nuodėmė!” gal
voja, bet Širdis dega ir gana...

Vieną kartą jos namuose didelis ba
lius. esti. Daug visokių žmonių su
kinėjusi puikiausiai išsirėdžiusių, ma
lonios kalbos visur skamba, muzika 
plaukia lyg kokia angelo giesmė, žu
vėja sielas, koks tai teistas svaigu
lys meiliai apima galvą.

Ji, dar pirmą kartą tiek visokių 
žmonių mato, tiek kalbų gird ir tik 
stebisi ir jaučia kokį tai malonų ne
ramumą, stengiasi užsimiršti tarp vi
so to sukurto, būti pagauta švelniais 
muzikos sparnais ir nuneša į berybes, 
kur idealai gyvena...

Kažkodėl jai priešingai atrodo kad 
merginos, visaip išsirėdę, atsidangstę 
kaklus vaikščioja, jos širdis jaučia 
kad tai negerai, nes piktina akis. Bet 
ji nenori būti kitiems priešinga, ir 
nieko nesako, “gal taip ištikro ge
riaus ir gražiaus yra, kad taip visi 
daro”—pagalvoja. Ir dailių ponaičių 
kalbos Išrodo jai taip priešingos, ji 
jaučia, kad jų žodžiai melu primir
kę, ji nuobodauja-ir išeina iš baliaus 
į parką sau viena pavaikštinėti nuo 
kalbų ir muzikos svaigulio atsigauti. 
Atsisėda ant suolelio tarp alyvų krū
mų prieš Veneros baltą stovylą ir 
stengiasi neklausyti muzikos ir gar
sų, kurie plaukia nuo dvaro pusės. 
Ji jaučiasi taip visų atitolinta, jog 
ir jos mama dabar neturi laiko su ja 
kalbėti, ji užimta meilių svečių vai
šinimu.

O, kaip visi tie išsirėdę ponaičiai 
ir panos išrodo jai niekšingi, jog jie 
nedorai elgiasi statydami savo kūno 
gražumą ir kalbas kad tik privyliojus 
vienas kitą. Ji jaučia kad privilio
jimas yra negeras, biaurus daiktas, 
bet tikrai jo nesupranta ir džiaugia
si tuomi... Tik štai... tas veidas, ku
ris jai naktimis nedavė ramiai mie
goti ! Jis priėjo prie jos meiliai, man
dagiai paprašė atsisėsti šalę leidimo 
ir su dideliu jausmu ėmė jos atsipra
šinėti kad sutrukdęs ją, bet jis pra
šosi dovanoti jam tai, nes ir Jis ne
galįs pakęsti baliaus atmosferos ir 
pamatęs kad ji išėjo, pasekęs paskui, 
nes manęs kad ji nesupyks ant jo, 
kad jis Ją užkalbįs. Jis jaučiasi kad 
daug malonumo suteiktų ji kalbėda
ma su juo, Jos elgimasis ir kalba pri
vertusi jį pasekti į sodną; jis jaučia
si kad kas tai galingo auga jo širdy
je dėl jos. Jis pagriebra jos ranką, 
labai suspaudžia ją ir į akis žiūrėda
mas ima karštai, karštai pasakoti tai, 
kaip jis nerandąs ramumo niekur nuo 
tos valandos, kuomet ją pirmą kartą 
pamatęs po sodą bežaidžiančią, kaip 
jis jos mamos užkviestas į svečius bu
vęs, kaip jis užsidegęs kokiu tai kar
ščiu, kad ji, motinos pašaukta į kam
barį lyg ant zefyro sparnų įėjo ir ant 
motinos žodžių jam rankutę padavė 
ir akis nuleido; jis tuomet iškarto pa
jutęs kad tai yra jo tiekos sunkių sva
jonių ir malonių troškimų tikslas, jo 
sielos idealas. Jis parvažiavęs namon 
nebegalėjęs naktimis ramiai užmigti, 
nes jos dailus paveikslas vis akys’ sto
vėjęs. Ir su kokiu džiaugsmu jis su
tikęs jos motinos pakvietimą ant da
bartinio baliaus, nes žinojo, kad j L 
jo svajonių ir troškimų esybė bus te
nai. O ant baliaus kaip jis gaudęs jos 
žvilgsnius, kaip sekęs jos judėsiu* ku
rie jam širdį linksminę, o kaip jam 
norėjosi paėmus ją už rankos išvesti 
nuo tų biaurių žmonių kur nors vie
nas ant vieno ir daug, daug ko pri
pasakoti, visus širdies jausmus iš
reikšti.

Ir jis dar kartą prašosi dovanojimo 
kad jis ją pasekęs ir dabar kalbi
nąs; tuomi ji suteikianti jam didelį 
džiaugsmą, tad jo kalbos klauso ir 
neslšalfna nuo jo. Jis įsllefdžla į 
karštas kalba* dėsto pasaulio veid
mainiškumą jai, piešia jai prakllnau* 
augšto gyvenimo vaizdus ir Ji klauso 
jo kiekvieno žodžio, žiuri J jo žiban
čias akis, jaučia jo karštą ronką mei
liai spaudžiančią jos ir jaučia tad jo 
žodžiai lyg kokis gyvybės vanduo lie
jasi iš jo sielos į jos sielos gilumą, jo 
akys neleidžia jam atlėjetl apie jį Ir 
j! svaigsta nno malonaus jausmo, ku
ris ją apima ir paspaudžia nejučiomis 
jam ranką sutikdama taip pat spuste
lėjimą iš jo purt* ■< r

Ji daro tai pati nežinodama kokios 
gali būti to pasekmė* bet iš jo vei
do matytis tad jis tą spustelėjimą už 
ką tai priima, kad tuojaus Ima artin
tis prie jos veido ir ranką labiaus 
spausti.

Ji nejaučia nieko, tik jį prisiglau
dusį arti, arti nrie jos Ir malonų pa-

lytėjimą lapų, kuris žaibais nueina idos kaip ji neturėdama kur gaivale* 
per visą kūną. JI nežino ką tai reiš- Į priglausti turėjo slapstytis ir badu 
ki* tik mato kad jis kaskart vis la- 
trians užsidega Ji pa šokat* prakalto 
išpilta ir alau tos nuo- -kaktos kasas 
nori prasišalinti, užmiršdama jį, bet 

. jis nepaleidžia jos rankos ir vadina į 
sodno gelmę pavaikštinėti. Ji taip 
pat nieko nesuprasdama ir užmiršusi 
apie jo meilumą ir lupų palytėjimą, ei
na kartu su juo, nes žino kad sodne 
vis ramiau, negu dvare, kur dabar 
pats sujudimą* kaip iš garsų girdisi. 
Sustoja j is tarp didelių krūmų ant 
gražios pievelės ir rodo gražumą sod
no ir gėles renka ir jai paduoda. Su
sėda. Jis vis artimesniu darosi jai ir 
pats daugiaus drąsumo įgauna. Kal
bomis žavėja, žvilgsniais degina, Ji 
tik klauso rami ir nieko neatsako. 
Maloni jo kalba sužavėja ją kartu su 
paukštelio giesme čiapat krūmuose ir 
ji vėl svaigsta ir akis užmerkia...

Pajunta jo lupas prie savo, dar no
ri pasipriešinti, bet nebeįstengia ir 
tik jaučia kad jis Ją laiko jau glėbyj 
ir bučiuoja, bučiuoja__

•
• •

Pašoksta viena ir stengiasi atsimin
ti kas ją čionai atvadino, .kaip ji čio
nai užmigo. Atmena paskui lyg per 
sapną butų tai buvę, 
vo kas tai ir ilgai 
ji nebeatmena.

Pamačius čia pat 
les ji prisimena kad tai jis, kur su 
ja kalbėjo, jas skynė ir jai davė, pas
kui, paskui... ji nieko nebeatsimena.

Dvare atranda didžiausį įsismagini- 
mą: muzika griežia valsą, daugybė 
porų šoka, kiti kalbasi vaikščiodami 
po ranka arba susėdę ir vynu besi- 
vaišinant Įeinant į kambarį ji pa- 

' matė kaip kaž-koks žmogus sėdėjęs ra- 
’ te tarpe ponų, greitai atsikėlė ir at

siprašęs su kokia tai pana išėjo Į ki
tą kambarį. Suprato ji kodėl tas žmo
gus taip greitai prasišalino nuo jos ir 
atsiminė visą kas buvo, pajuto 
kiame padėjime ji paliko...

Skausmo galinga banga iškarto 
liejo jos širdį ir ji nusilpnėjus 
neišvirto, bet susilaikius išbėgo bėgte 
iš šokių kambario į savo kambarėlį ir 
įsikniaupus į pagalvį ėmė gailiai, gai
liai verkti. Ji negalėjo sau įsivaizdin
ti tokios nelaimės į kurią ji įpuolė, ji 
atjautė savo mergiška širdžia visą bai
sumą to padėjimo į kurį ją piktas 
žmogus įstūmė, jos širdis plyšo iš 
skausmo, o ašaros degindamos skruos
tus dideliais lašais veržėsi iš akių. 
Nors ji pirma nesuprato to kaip žmo
nės gali nupulti dvasioje, bet dabar 
aiškiai pajnatė kad likimas' žmones 
valdo ir priverčia juos netaip daryti 
kaip norėtų. Ji giliausiai atjautė savo 
verksmingą padėjimą ir jautėsi' pra
radus mergišką dorą ir troškimą gy- 
.venti, net baisi mintis nusižudyti bu
vo atėjus J galvą, tik ji pabijojo to 
kas aname pasaulyje gali būti ir ne
išdrįso ant savęs uždėti rankos, ji 
jautė kūno šventumą ir tikėjo Į Die
vą ir į pomirtinį gyvenimą, nors da
bar per savo nesupratimą buvo pra
sikaltu*

Išliejus ašarų klaną ji pajuto lyg 
kokį meilų palengvinimą ir vilties 
spindulėlis blikstelėjo jos mintyj. “Gal 
jis jos nenori apleisti, gal ir nenorėjo 
to su ja padaryti, tik jaunystės savo 
nesulaikė”—pagalvojo ji ašaras šluos
tydama.
•Bet ne, ne, kodėl jis nuo jos sle

piasi? Jis ją tik išniekino ir nebe
nori daugiaus jos nė matyti.

O jus žmonės, žmonės, kaip tai žu
dote savo piktumu viską kas prakil
nu, gražu, ar jus sąžinės griaužimo 
ir nejaučiat? Nuskina t puikiausias 
gėleles, kurtoms reikėtų puikiai žydė
ti ir savo gražumu kitus linksminti, 
jus nekaltybės ir jaunystės gėleles pa
mynę į purvus trypiat!..

šaltas vėjas putė tą naktį kaip Ji 
apleido savo motinos dvarą nebegalė
dama daugiaus gyventi jame, kur 
kiekviena gėlelė ir plaštakėlė, rodo* 
prikaišiojo jai jos nupuolimą. Ji iš- 
bliško veidu, niekas jos nebelinksmi- 
no, o motutė tai pastebėjo, bet nieko 
dekiausinėjo, gal motinos širdis ne
norėjo matyti vaiko užgauto savo vai
ko žodžiai*

Ji nenorėdama kad motina kuomet 
paminėtų apie Ją Ir išsiaiškint jos nu
puolimas išbėgo slapta iš dvaro ir ne
žinodama nė kur eiti išėjo dideliu ke
liu, kuriuo tikėjosi į kokį miestą įei
ti.

Po kelių vargo nakčių ir dienų Ji 
pasiekė miestą ir pastojo pas kokį tai 
augštą poną už tarnaitę kad nereikėtų 
gatvėj iš bado mirti. •

Sunku buvo iškarto tokiame padėji
me atsidūrus, bet Ji stengėsi darbu 
save užganėdinti ir miršti praeitį. Var
go ji ilgą laiką betarnaujant, tik už 
kiek laiko pasijuto nelaimės vaisius 
pasirodant, po jos širdžia ėmė krutėti 
sutvėrimą* kurio ji laukė, bet kartu, 
ir žmonių bijojosi.

Pagimdė ji mažą rėksnelį ir nieko 
nelaukus norėjo jį nužudyti, bet mo
tinos širdis negalėjo to prileisti ir Ji 
nutars tiesiog ponui visą savo nelai
mę išpasakoti ir prašyti pagelbos, bet 
nedaryti antro* dar sunkesnės už 
pirmą nuodėmė* Ant ryto ponas da- 
žinojęs apie Jos nelaimę išvarė tuo
jau* ją ii savo namų nenorėdamas jo* 
kalbos ir prašymų nė Ištolo klausyti. 
Ji išėjo į gatvę su keliais mažais pi
nigėliais kišenėj ir ra mažu, rėksne
lių ant rankų. Gėdos ji negalėjo ne
išlaikyti, jai rodėsi kad visi žino apie 
Jos nelaimę ir juokiasi iš jos; kelias 
dienas badavo vien dėlto tad neišdrį
so ra vaikeliu ant rankų įeiti į krau
tuvę nusipirkti duonos. Naktį ėjo .nak
voti Į miesto parką, kur išanksto ge
rai užsislėpdavo kad sargas neišvary
tų. O, taip sunkios buvo tos valau-

mirti, jos kūdikėlis via rėkė ir iš vi
sos jlego* stengėsi išgauti nors lašeli 
pieno iš jos išdžiuvusią tračių, bet ji 
pati badą tente ir krūtys nieko neiš-' , 
dfct&- Vargo ji visą apleista su m- 
žu kūdikėliu be pastogės ir duonos kąs- ' 
nio. Vieną naktį ji ant ranką suma- ' 
riąo savo kūdikėlį, kuris iš bado tu
rėjo mirti. Kaip skaudėjo motinos 
širdis matant savo akimis mirštantį ; 
vaiką, dėl kurio ji negali gyvenimo , 
duoti, nes pati visą atstumta. Gal- , 
Uos ašaros slopino ją kaip mažutis 
nusibaigė ant jos ranką, širdis plyšo 
iš didelio gailesčio, bet aprimo ap
galvojus kokia butą buvus vaitelio , 
ateitis tokią motiną turint

Negyvą kūnelį ji pabučiavus padėjo 
ant suolelio kur daugiaus žmonią vaik
štoma ir pati likimo išjuokta su už
mušta viltimi ir širdies skausmu išėjo 
iš sodno į miestą kur kugždėjo, slan
kiojo gatvėmis didelės žmonią minios.

Ji ėjo galvą žemyn nuleidus, bi
jodama kad nesutikti kokio pažįstamo, 
kurie lankėsi pas jos motiną Jos nu
vargusi išvaizda visus priversdavo 
nusistebėti ir ją lydėdavo kiti ilgais 
žvilgsniais. Daužėsi ji kelias dienas 
be jokio tikslo gatvėmis ir nebeturė
dama nė skatiko kišenėj tolimesniajam 
pragyvenimui slankiojo lyg koks še
šėlis pati savęs nesijausdama

Kartą sėdėjo ji miesto parke užsi
mąsčiusi ir pajuto kad prie jos pri
sėdo koks tai žmogus. Ji atsisukus 
pažiurėjo, o jis ėmė ją kalbinti ir 
klausinėti.

Manė jau kad bus kokią pagelbą ra
dus, bet tas žmogus kalbėjo tik savo 
reikalu ir į jos rankas įspaudęs popie
rinį pinigą, norėjo vestis ją su savi
mi. Ji numetė pinigą ir pabėgo nuo 
Jo.

O, jog ji ant tiek dar nėra nupuolus 
kad save už duonos kąsnį parduoti!.. 
Ji nenorėjo sutikti su to žmogaus rei
kalavimu, nes nuodėmė nors nebebuvo 
jai taip baisi, bet atrodė labai biaurL 

Slankiojo be žado ir bijojo žmogą 
sutikti...

L D. S. REIKALAI. ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Farmsris su savo šeimyna vien ran

ką įrankiais gali apdirbti 2 eteriu že
mėm Oi su tokia pat šeimyna varto
jant mašinas farmeris apdirba 150 *- 
terią. «______

International Harvester Co. ne
parduoda savo mašiną ūkininkui nein- 
sltikinus, kad ūkininkas sau su nauda 
turės tą mašiną. .

Amerike uždarbiaujančią žmonią y- 
ra 40.000.000. Iš ją 13.000.000-yra far- 
meriai, 17.6000.000 dirba pramonėse ir 
transportadjoj, 1,800,000 yra profesio
nalai (daktarai, advokatai, kunigai, 
mokytojai).

• *
Bet dvasia pasijuto silpna, kad ne

leisti jai visiškai nupulti ir ji jau 
nekartą ėmė pinigus iš vyrišką ranką 
už patenkinimą* ją kūno geidulią ir 
už juos pirktis duonos. Iš pradžios 
buvo skaudu širdžiai, bet paskui su- 
gyvulėjimas viską išlengva nuslopino 
ir ji jau stengėsi surasti smagumo sa
vo nuodėmėj. Ir doros supratimas iš
nyko jos sieloj ir meilė prie žmopią 
išnyko, net motinos savo nebenorėjo 
prisiminti, tik išgirdo kartą kad ji 
mirus, matė laidotuves, bet neėjo ant 
kapą kad širdies skausmo neatgaivi
nus nes vis tiek Jautjįjtik aplinkybių 
prispausta, o širdis dar jautri kruti
nėję. Paskiau kelius kartus buvo nu
ėjus ant kapą ir surado baltą kryžią 
su parašu jos motutės vardo, bet vėl 
tuojaus bėgo atgal, nes jautė kad šir
dis ima labai skaudėti, o nupuolimas 
visoj savo baisenybėj stojo prieš akis.

Pažino jau gerai žmonią biaurius 
palinkimus ir nebesitikėdama iš ją 
dvasinės paramos atsidavė savo ama
tui. Ji turėjo parsiduoti visokiems 
valkatoms kurie juokėsi iš jos vis pa
rodydami jos nupuolimą, nebuvo lai
ko kada pagalvoti apie ką nors kitą, 
kad girtą begėdiškos dainos skambė
jo dieną ir naktį, šoko nedorus šo
kius, nedorai elgėsi ir kalbėjo su ja 
ir jos tokiomis pat draugėmis ir jos 
kad užsimiršti tarnavo valkatą gei
duliams. O, biaurus gyvenimas, lyg 
pragare!

Paėmus pinįgus ji su pašėlimu kar
tais suplėšydavo, kada ateidavo* min
tis galvon apie 
gražią jaunystės

šį vakarą ji 
tverti troškioji
roj ir ištrukus iš geidulingą ranką iš
bėgo į gatvę ir nejausdama net atbėgo 
prie kapą ir neregima jiega liepė eiti 
prie motinos kapo, kur ji ir atėjo ir 
liguistai ėmė svajoti apie pergyventas 
dieneles...

Salti lietaus lašai teškia į jos veidą, 
vėjas lenda per blogą skarą, bet ji 
nejaučia to, nes svajoja dar apie lai
mingą gyvenimą, kad ir ne tokį kaip 
pas motutę kad buvo, bet kad galėtą 
savo uždarbiu gėrėtis, o ne taip kaip 
dabar jausti kad tai išmalda pražuvu
siam žmogui.

Ji norėtą dar būti laiminga, bet 
pati, jaučia to negalės įvykdinti, nes 
valios nebeturi, o žmonės jai iš pur
vo atsikelti nepadės, tik motutės šir
dis atjaustą visą tai, bet ji jau se
nai nustojo plakus ir paliko vaiką li
kimui.

žmonės, juk jąs nepaduoslte rankos 
nelaimingam, bet dar pasistengsite jį 
labiau* pražudyti savo piktumu.

žmonės f..

W0RCE8TEK, MASS.
L. D. S. 7 kp. mėnėsinis susirin

kimas įvyks seredoj 10 d. lapkr., 
8 .-00 vaL vakare paparstoj vietoj. 
Kviečiame visus narius ateiti 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

Rengia Lietuvos Vyčią 17

LAPKRIČIO 10 D.. 1920 .
Lietuvių Svetainėje 

Kamp. E ir Siįver St, So. 
Pradžia 7:30 vaL vakaro.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopoj mėnesiais susi

rinkimas įvyks utarninke 9 d. lap-^ 
kričio, bažnytinėj salėj. Kviečia
me visus narius būtinai ateiti, nes 
tarime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba.

Ant šią šokią dalyvaus iš kitą ko
loniją švedą, todėl jaunuomenei yra- 
puiki prog) susipažinti ir linksmai lai
kas praleisti. Tad visus kviečiame at
silankyti ant šią šokią, o mes attik-, 
rinam kad atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti. Visus širdingai kviečia 

ReaptoM KsaHsŲs.

Didžiausia ukininkiškų įrankių iš- 
dirbimo kompanija yra International- 
Harvester Co. Chicagoj. Ji yra arti
mame susirišime su farmeriais ir turi 
58.403 punktus, kur farmeriams ren
gia pamokas apie mokslišką ūkininka
vimą ir ūkio mašinas. Per šešis me
tus po 500 fermerių sueigą buvo minė
tuose punktuose ir atsilankė į tas su
eigas 9.340.591 farmerią.

LDS. 13 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 9 d. lapkr., 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėje salėje. Kvie
čiame visus narius būtinai ateiti. 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

Ketvergo Vakare
LAPKRIČIO 11 D., 1920

(Taikos Dienoje>

NEWARK, N. J.
14 kp. mėnesinis susirinki-LDS

mas įvyks pėtnyčioj 12 lžtokr. 8:00 
vaL vakare Šv. Jurgio svetainėje 
180 New York Avė. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi at
siveskite naujų narių.

Kviečia Valdyba.

Vietiniai, nepirkusieji ~bo- 
no, ateikite jų pasipirkti 
“Darbininkan.” 1.

Taigi Brightoniečiai ir apielinkią 
miestelių lietuviai ir lietuvaitės, kvie
čiame jumis ant to iškilmingo vaka
ro atsilankyti pas mumis. Teatrą, 
“KATRIUTĖJ GINTARAI,” ifc lietu
vių gyvenimo, 3 aktą vaizdelį suloš 
aktoriai L. Vyčių dramatiško skyriaus 
iš Cambridge, Mass. Po teatrui pra
sidės šokiai. Grieš lietuviškus ir ang
liškus šokius. Mes užtikrinam,. kad 
visi busit užganėdinti. Atsilankyda
mi paremsite ir Lietuvos reikalus, nes 
visas pelnas skiriamas L. R. Kryžiui.

Įžanga: 50 ir 40 centą, vaikam 10c. 
L. D. S. 22 kp. VALDYBA.

DVI PRAMOOS -
RENGIA “NEMUNO CHORAS”

Subatoj, lapkričio 13 d. vakare šokiai 
prize dance.” ' J?" ’

l ir 
“prize dance.” Nedėlios vakare (14 d. lapk.) 
bus koncertas po vadovyste A. Grigoraičio. Da
lyvaus p-lė A. Narinkaite, solistė, iš So. Bos
ton, Mass. Kviečia “Nemuno Choras”

Suv. Valstijos užima 3.026.789 
mailių, o ežerai ir upės 53.015 
mailių, o ežerai ir upės 53.015 
mailią. Kanados parubežis nuo
fiko iki Atlantiko išneša 3.898 mailią. 
Atlantiko Suv. Valstiją pakrantė yra 
5.560 mailią ilgio, o Pacifiko pakran
tė 2.330 mailią. Meksiko parubežis y- 
ra 1.744 mailią ilgio. Trumpiausias 
kelias tarp Pacifiko ir Atlantiko y- 
ra 2.152 mailL Ilgiausias kelias tarp 
Meksiko ir Kanados yra 1.598 m.

Netoli nuo Kalifornijos pakrančio 
yra sala Santa Cruz, kur yra didelią 
ir žiaurią šerną. Juosius gaudydavo 
raiti medėjai. Bet dabar medėjai pra
dėjo vartoti motorciklius, vietoj ark- 
llą. Vienas motorclkllstas bevydamas 
nušovė šerną 350 svarą, kitas nušovė 
527 svarą. Pastarojo iltys buvo 6 co
lių Ilgio. Jam reikėjo suvaryti 9 kul
kas.

Mašinistams, mechanikams ir 
kiram meistrams kartais reikia 
gauti katalogą su aliejuotomis, nešva
riomis rankomis. Dabar išrasta me
džiaga kuria tokius katalogu apdirbus 
galima vartoti nešvariomis rankomis ir 
paskui nešvarumas nuplauti.

RAGINKITE SAVO DlUVaUB » 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUB XB 
ApCUOTI LIETUVAI 

tikite aukas geležiniam til. 
W ' 7

AMERIKOS LIETUVIUI BE BONO 
IR BE AUKAVIMO PALIUDYSmČ 

NEBUS VIETOS KRAUJU ATPIRK
TOJ LIETUVOJ.

■f _____ M
Dr. E. E. Rittenhouse 

vienytose Valstijose naolata serga L- 
500.000 žmonią, kurią negalės yra »- 
vengtino* Gi iš kas 10 mirimą 4 mi
rimai yra be laiko.
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LIETUVOS LAIVYNAS
Visoki banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos, zvimbia apie 

Lietuvą ir geria kraują. Bet Lietuva erkes prlputusias kraujo su
traiškys. Nepavyks nėdvarponiams, nė Lenkams užsėsti ant spran
do Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai iš vargo ir 
iš pelenų. To-gi delei

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurine pirklyba;
Jeigu nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir 

Amerikos;
Jeigu nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti 

pelną; ir ' •
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir vargo, 

tai skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovė*
Akcija su 10 nuoš. padengimui organizatyvių išlaidų (surpliuso) 

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda vieną balsą Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; argi 
mes Lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą 
nuengti stengiasi? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pra
dėkime dirbti labui Lietuvių tautos bent sykį!

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipties reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentą

DR. J. ŠLIUPAS,
1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.
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Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvių bet ir tarp ameri
kiečių po visą Massachusetts valstijų. Ši korporaci
ja, turi jau kelis , skyrius nekuriaose miestuose, ku- 

’ ’ rie plačiai darbuojasi tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
o ypač lietuvių naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INO.
R$pl Estete & Mortgages

Ši korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.- 
000.00, kurios Šerai parsiduoda po

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
Šerų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta soma šėrę bus parduodama publikai.

* . -*

Vardas' ir Pavartė

I
l

Siųsdami pinigus iškirpkite šią, aplikaciją ir 
siųskite šiuo adresu:

VINCENT A JENKINS, INO.
395 Broadvay,



PROTESTO DEMON
STRACIJA.

Nedėlioj lapkr. 7 d. Bos
ton Common sode buvusi de
monstracija prieš lenkus pu
sėtinai nusisekė. Svarbiau
sia tai tas, kad aht ryto
jaus gauta apsčiai publika- 

.‘ei jos amerikonų spaudoje.
Prie “Grand Stand” ple

vėsavo didžiulės ameriko
niška ir liefuviška vėliava. 
Apie “Stand” susirinko di
delės minios lietuvių ir sve
timtaučių. Grojo benas. 
Gabiu programo vedėju bu
vo gerb. Dr. Jakimavičius.

Iš žymesnių amerikonų 
kalbėjo Joseph A. Mavnard, 
Soutli Boston Trust Co. pre
zidentas ir kapitonas John 
J. Murphy. kurs pereitų ne- 
dėlia toje pat vietoje vedė 
milžinišką MacSwinev mas- 
mitingą. Joseph A. Mav- 
nard ragino lietuviais kuo- 
daugiausia po visą Ameriką 
rengti protesto demonstra
cijų ir tuomi atkreipti į 
Lietuvos reikalus Amerikos 
valdžios akis.

Iš lietuvių kalbėjo adv. 
Kalinauskas, adv. Bagočius, 
Ivaškevičius, Ajauskas.

Rezoliucijos pasiųsta prez. 
Wilsoniu, naujai išrinkta
jam prez. Hardingui, Vals
tybės sekretoriui Colby, 
naujai išrinktam vice-prezi- 
dentui Coolidge ir Mass. val
stijos kongresmanams.

Boston Herald veik čie- 
loj špaltoj aprašė demons
traciją. Žinia turi tris ant- 
galvius. Tie šitokie:

ter” redaktoriaus, kuris kalbėjo gan 
smarkiai, ragindamas Cambridge’aus 
dėtis su gausiomis aukomis Lietuvos 
gynimo reikaluose ir spiestis J kon
centruotu veikimą. Po jo kalbėjo adv. 
F. Kalinauskas, iš So. Boston ir per 
save prakalbėję pradėjo aukas rinkti. 
Kaip girdėjau, surinko virš $80.00. 
Apart dainų buvo ir solių. žmonių 
buvo nedideli būrelis, nes pavakare 
lyjo tai kiti neatėjo.

žinąs.

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Lithuanians Voice Protest

L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAL

9
DV. VADOVAS—Kun. F. Kemėšis, 

381 Westmlnster Avė., Detroit, Mich.
PIRMININKAS—M. Abračinskas, 

187 Ames St, Montello, Mass.
VICE-PIliM.—M. Žukauskaitė,

1 Gritnes St, Boston 27, Mass. 
SEKRETORIUS—A. F. Kneižis,

244 Broadway, Boston 27, Mass. 
IŽDININKAS—J. Glineckis,

277 Silver St, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOBceJAI—Rev. J. Bakšys,

46 Congress Avė., IVaterbury, Ct 
Kriviutė,

53 Brook S t, Lavvrence, Mass. 
Monkevičiutė,
126 tVindsor St, Cambridge, Mass.

KONTROLĖS KOMISIJA— 
Kun. P. Juškaitis,

* 40 York St., Cambridge, Mass. 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6th St., Boston 27, Mass. 
Ajauskas,
58 Lincota St., Brlghton, Mass. 

Klapatauskas,
140 Boiven St, Boston 27, Mass.

LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W 76th St, Boston 27, Mass. 
Gudas,
244 Broadway, Boston 27, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., Cambridge, Mass. 

J. E. Karosas,
381 Westminšter Avė., Detroit, Mich, 

Kun. J. Bakšys,
46 Congress Avė., Waterbury, Ct 

A. F. Kneižys,
244 Broadway, Boston 27, Mass. 

Kun. F. Kemėšis,
JJ81 Westminster Avė., Detroit, Mich. 
FEDERACIJA ATSTOVAIS—

J. E. Karosas ir Kun. J. Bakšys. 
NAMO KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavičius 
M. Abračinskas
B. 
S. 
J. 
J. 
Z.

REIKALINGA
- PARDAVĖJŲ.

, Turime labai gerą propoziciją už
dirbimui ekstra pinigą savo apielin- 
kėje. Atrašyk ar kreipkis ypatiškai.

120 Boylston St., 
Boston, Mass.

Room 620.

J.

O.

B.

z.

P.

Kaa ieško namo sveikoj vietoj, tai 
atsiliepkite ant Šio: naujas namas, 6 
kambariai ir maudynės, 9,000 pėdų že
mės. Parduosiu už mažesnę preke ne

verta. 79 Wood Ave^ Mattapan,

VARGONININKU DOMAI.

utrinamKj^ v argonMivniMi!
Su Kuomi pranešu, kad pas mane 

galima gauti aplotkeUų. Aplotkelės 
geros ir gražios. Su užsakymu mel
džiu kreipties sekančiu antrašu: • 
1 - . •

'ittJO! IttJO!

THE 
UTHUANIAH BOOSTER

Didelė parapija paieško gero var
gonininko. Turi mokėt gerai vesti di
delį ir mažųjų chorus. Kitokių pa
reigų nėra. Išlygos geros. Atsišau
kite į: “Darbininkas” (Varg.) 242 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

IEŠKO VIETOS.
Pamokytas jaunas lietuvis ieško dar

bo prie raštinės ar bankos ar kitokio 
biznio. Kreipiantys rašykite - sekan
čiu adresu:

ANTON DONKUS,
21 Unlon Park, Boston 18, Mass.

F. MILEŠKA,
3340 Ridgeway St, Pittsburgh, Pa.’

. 'Comdemn U. S. Gov- 
emment’s Action in Sending 

Arms and Funds to 
t Poland.

Rezoliutions Sent to the 
President.

I

LDS.

Ajauskas 
Noreika 
Vaitkus 
Petrauskas 
Klapatauskas.

Boston Globė indėj o žinią 
su šitokiais antgalviais: '

Demand Freedom for
' Lithuania.

Administration Scored for 
its Attitude

Meeting on Common Attend- 
ed by 5,000—Protest 

Polish Invasion

L. D. S. 1 kp. šokiai.
Snbateje lapkričio 13 d. įvyks 

LDS 1 kp. metiniai, šokiai. Pra
džia 7:30 vai. vakare, lietuvių sve
tainėje, kampas E ir Silver gat
vių. Kviečiame visus vietos ir 
apielinkės darbininkus ir darbinin
kes ateiti. Bus daug ko naujo.

LAIŠKAS.

EKSTRA SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kuopos ir L. .Vyčių 

kp. laikys sykiu ekstra susirinkimą, 
ketverge, lapkr. 11 d. LDS. name. Vi
si nariai prigulinti prie abiejų kuopų 

. privalo atsilankyti, nes bus svarbus 
reikalai apkalbami. Susirinkimas 
prasidės 7-tą vai. vakare.

Kambarių Komisija.

17

“Darbininke” randasi laiškas nuo 
Jono Jono Skevičiaus, iš Republica 
Argentina, Buenos Aires, Calle San 
Martiną 666. Kuriam tasai laiškas 
priklauso, lai atsišaukia į “Darbinin
ką” 244 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

5

| 
į f

Paieškau Petro Neimonto iš Lietu
vos paeina Raseinių apskr., Naumies
čio vai., Meškius kaimo, Temenių pa
rapijos. Į kariuomenę paėmė iš III. 
valstijos. Jo tėvai ieško iš Lietuvos. 
Jei kas žinot apie jį malonėkit pra
nešti šiuo antrašu:

A MARKŪNAS, '
12 Lark S t, So. Boston, Mass.
-----------,-------------------- s

LEWISTON, ME.
Parsiduoda pijanas už žemą kainą, 

tiktai $150.00. Priežastis, nes savi
ninkas išvažiavo į kitą miestą. Kas 
norite matyti, nueikite pas P. Petro
šių 434 Sabatus St Dėl platesnių ži
nių kreipkitės pas

S. BUGNAVICIUS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau pusbrolio Jono Modeiko. 6 
metai atgal gyveno Brooklyn, N. Y. 
Dabar nežinau kur jis randasi. Pa
eina iš Suvalkų rėd., Vilkaviškio aps., 
Alvito par., šiaudiniškią kaimo, 
no antrašas:

JOKŪBAS ŽVINGILAS, 
1528 Jackson St, _ Gary,

Ma-

Ind.

Ieškau savo brolio Jurgio; 20 me
tų kaip Amerike. Pirmiau gyveno Chi- 
cagoj. Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
nų pav., Margiškio vai., Skeražemio 
kaimo, Vainoto parapijos. Turiu svar
bų reikalą. Žinantieji prašomi pra
nešti, arba pats lai atsišaukia šiuo 
adresu:

PRANAS RAIŠIS,
23 Millers St Diion Kows Blantyne

Lanankshire Scotland.

Paieška u savo brolio Antano Berna- 
tonio, Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
Darsūniškio par., Užgiretės kaimo. 
Pirmiau gyveno Daytone. 9 metai kaip 
išvažiavo į Lietuvą. Rašiau jau kelis 

Į laiškus, bet jokios žinios negavau. 
Jei kas žinote kur jis randasi Lietu
voje ar kitur, malonėkite pranešti, už 
ką busiu tam labai dėkingas.

NIKODEMAS BERNATONIS, 
420 Maryland Avė., Dayton, Ohio.

Ieškau brolio Jono Buivydo, paei
na iš Kauno rėd., Telšių apskr., Yla
kių par., Gricaičių kaimo. 3 metai at
gal gyVeno Harrisburg. I1L Box 319. 
Aš turiu svarbų reikalą. Prašau jo 
paties atsišaukti ar kas apie jį žino, 

j pranešti.
I . PETRONĖLĖ BUDINA VIČIENž, 
' Box 93, Lester, Pa.

L <

g

g

Ž E M L A PIAI
Lietuvių Prekybos 

Bendrovė yra gavus 
puikių žemlapių da
bartinės Lietuvos. 
Taip-gi kokia ji būva 
prie Vytauto, Gedi
mino, Vitėnio, Algir
do ir kitų Lietuvos 
kunigaikščių. Todėl 
kurie norite Įsigyti 
Lietuvos Istorišką* 

Žemlapį, tuojaus rąžy
kite į Lietuvių Pre
kybos Bendrovę, 414 
West Broadvav, Bos
ton 27, Mass., sykiu 
indėkite ir dolerinę 
apmokėjimui žemla- 
pio ir persiuntimo lė- v sų.

Nepamirškite, kad 
mes turime puikių 
Lietuvos vėliavų pa
dirbtų iš vilko delei 
papuošimo kambarių 
ir svetainių. Reika
laukite pas:
LIETUVIŲ PREK. 

BENDROVĘ
414 ~West Broadnay, 

Boston 27, Mass.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia- proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poj ų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kęįionei į Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampą ir visados 
adresuokite: .

P. Mikolamis,
53 Hudson Avė., Brookl; N. Y.

D. L K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas, •

41 Gatės St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. Žarkauskas,

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT.—Juozapas Vinkevlčtus,

147 W. S-th St, So Boston, Mase. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas.

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

140 W. 6th St, So. Boston. Mass. 
maršai.ka — Antanas Gruodis,

274 C St, So. Boston, Mass.
D. L K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią valandą po pietų po num. 193 
Hanover St. Boston, Ąlass.

Saldžiausios Širdies Viešp Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai. 

Pibmininka’b — A. Kmitas,
284 5-th St., So. Boston, Mass.

į Vice-Pibmininkas — J. Kavoliunas,
® Gold St., So. Boston. Mass. 

Pbotokolu Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis.
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Rasizmus — S. džius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičitis,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos -j 
«wtvėa, So. Boetooe. Mana

iv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pjr-aimrKas — Motiejus 2ioba,

538 E. 7-th SL, So. Boston, Mass. 
*" k-Pnuu»wiA8 — Jonas Galinis,

20 Vlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fny. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kasusius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedSdlenį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So 
Boston, Mass.

Jiugtčjo (September) numeris 
DIDESNIS IR IVAI RESNI8. 

Dėk 20c. į konvertą, bet gerinus 
dolerinę, ir gauk vienintelį anglų 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27, Mass.

i

£

5

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikoną 
garsinkitės

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tinka.Tnia.ngis laikraštis 

So. Bostone

i I

s

3

iI
r

IEŠKOME AGENTŲ
3 
s

IkOltUiTIL- nUL-ll 1 Ui
Mes turime plačiai iš- f 

dirbtą biznį ir įkorpo- i 
ravimas šio biznio pri- | 
verčia ieškoti agentą | 
pardavinėti mūsą serus | 
publikai.

Agentams mokėsime | 
gerą nuošimtį, kurie no-f 
retą užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrą. Dėl platesnią in
formaciją rašykite: 
V. A JENKINS, INC.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

z
3
3
3
3

I
3

III

SERGANTIEJI ŽMONES

Beste*

DR. J. C. LANDŽIUS 
SEYMOUR
LIETUVIS

! ■ Gydytojas ir Chirurgas.
1 ■ Gydo aštrias ir chroniškas 11- 
( | gas vyrų, moterų ir vaikų. Eg- 
■ ) zaminuoja kraują, spjaudalui, 

• šlapumą ir tt savo laboratorijoj. 
! Suteikia patarimus laiškais kitur 
i gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Kambario No. 1)
(LDS. name, kamp. E ir B’way)
Valandos:

nuo 9 iki 11 iš ryto 
nuo 2 iki 4 po piet ir

i r- 
r 
r 

1! 
ir 
i! 
ir 
ir 
ii- 
i! 
i! 
if

i!
nuo 7 iki 9 v. vakare.- >

Lietvvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No.

451 Bboadwat, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos: 

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildo
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu.

DR. W. T. REILLY
469 Broadivay, 

South Boston, Mass.
(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

PASKUT1NI0S
DVIDEŠIMS 

DIENŲ 
IŠPARDAVIMUI 

RAKANDŲ.
Mes išparduosime 

visas 
džiai nužemintas kai
nas. Ateikite o persi
tikrinsite.

M. OLIM & CO. 
388W.BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

ąsj 
s

IEŠKOK

Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne
pasiduok.” Ateik ir busi ekzaminuo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą. Aš esu turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaikines, nen 
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 
pas mane ir matysimės ypatiškai kiek
vieną kartą.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, suteikia man galybę duoti jums moksliškus, Elektro- 
Medikališkus gydymus kurie suteikia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrų tapo išgelbėti nuo kančių ir pavojin
gų operacijų.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar
vuoto Specijalisto.
Ofiso Valandos RIFTADA^ UnDRHrY Nedėliomis

9 ryte iki 8 UAKIAnAu mUnUnLI jo ryte iki 2
220 TREMONT S?., BOSTON, MASS.

Priešais Majestic Teatrą.

Nedėliomi : Nuo 10 ▼. r. iki 4 v. v.

prekes už di- S]
S]
fij
B]

E)
S
Bj

Ll NE
$1.00. Vie-

TEISINGIAUSIA IR
GERIAUSIA

VISI
Skaitykite

The
Lithuanian

<lšta Ttomoa 8ho-

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
LDS. 1 kuopos rengiami šokiai bus 

lapkričio 13 d. 1920 m. Lietuvių Sve
tainėj, kampas E ir Silver St., South 

* Boston, Mass. * .X
SUSIRINKIMAS.

Fėrų darbininkų susirinkimas bus 
lapkričio 8 d. 7:30 vai. vakare pobaž
nytinėje svetainėje. Susirinkimas svar
bus, todėl visi nariai prašome ateiti.

K. š.

Booster
Viarint®ls ang

lų kaitoj netartą
laikraštis.

‘ GRAŽINKITE.
Karle turite paėmę L. Vyčių 17 kp. 

šokią tUdetų pardavimui, malonėkite 
grąMuti prieS 10 d. lapkričio. Velia 
nepriimsime.

J. A. Metiejnnns, 
Rengimo Komisijas Narys.

L. D. S., N. A. Apskričio valdybos 
susrinkimas.

Nedilioj, lapkričio 7 d., buvo 
LDS N. A.zApskr. valdybos susi- 
rnkimas, L. Vyčių ir LDS kamba- 
riose. Dalyvavo: gerb. LDS. 
Centro pirm. M. Abračinskas, N. 
A. Apskr. pirito. V. Kudirka, p-lė 
Kriviūtė ir vietiniai Žukaus- 
J. Glineckis. Svečiai buvo B. 
Gerbutavieiutė iš Lawrence, Mass., 
J. Verseckas iš Norwood, Mass.

Bep.

CAMBRIDGE, MASS.

Pereitą nedėMIenį Katalikų Vieny
bė surengė prakalbas bažnytinėj sve
tainėj. Vietinis bažnytinių- choras po 
vadovyste p. V. Sereikos sudainavo 
“Lietuva tėvynę musų” ir dar kele
tą dainelių. Po to sekė prakalba p.

“The LithuanianTarno

EIZnUOJAT SU SAVO SUTAUPTMAIS? 
DAUGELIS ŽMONIŲ SMAKE LAI APSIGAVO.
_ jųe »rgate, tad jus kreipfatSs prie patyrusio daktaro.

•^Hns ■<,k>u<ia dantį, jus kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kaqg jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės prie patyrusio 
advokato.

Kodėl tad jus pavedate jūsų sunkiai sutaupytus pinigus to
kiems žmonėms, kurie prižada jums augštus procentus, neat
kreipdami jokios atydos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo 
kad galėtų atsakančiai investinti jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji batika buvo vedama prakilnią žmonių su 
dideliu bankiniu patyrimu.

Pervirtu Putnią
$1,400,020. $21,000,000

Padėliai primami nuo $1.00 iki $2.000.
PROCENTAI PRASIDEDA ANT PADĖLIŲ 

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus J 

krankliu ^airings ® aitk 
of the city <rf Boston

$ Park Sąnari

/Tr %
JF-

Bell Ph«na Dickinaan 3895 lt

Dr. Ignotas Stankus
1210 S, Brrad St, PMaielphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nūs 9 rito ilci S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Ned.famū iki 4 os pižta. W

KALĖDINES KELIONĖS
S. S. CARONIA 20,000 tonų, išplauks lapkričio 25 d. 
2-ros klesos kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės 
taksų. 3-čiosJdesės kaina 125.00.
S. S. SAX0NIA 14.300 tonų, išplauks gruodžio 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės

taksą. 3-čos klesos kaina $125.00.
Didžiausi garlaiviai tiesiog į Kamburgą.

3-čios klesės kaina į Eitkūnus peš Hamburgą $130.00 
su pridėjimu $5.00 karės taksų.
Randasi agentas tamstos mieste arba prie artimųjų.

DETROIT* MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. < 

Vienatims LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Važiuojantiems | Lietuvą llstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalolsll 
atsišaukite pas: *

M. CURLANIS

2441-1.

Tel. So. Boston 270 

HmMMEUL, N. H. 
GoNmo aaailtolMM 4r Metuviikai. 
Omeo Valakuos:

Rytais ik 9 vai. 
Po pietų 1 iki S vai.

Vakarais nuo 6 iki •
536 Broadlray, S. Boston

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rų. Tai vienatinė lietuviška ap
tieks Bostone ir Massacbusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aš prisiųsiu per ekspresą.

* ’ ■ \

K. ŠIDLAUSKAS
AmiKoairs re Savininkas




