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NEPAMIRŠK,

praustbiirmai bolševikai

nenori jiems vergaut,

Kaune įsisteigė Rūbų Kir 
pimo ir Siuvimo Akademija.

Petrogradas stipriai laikosi. 
Jin atgabenta smarkiausieji 
bolševiku pulkai ir atmušinėja 
Judeničo antpuolius.

Vokietija, alijanti] prašomo 
atsisakė paskelbti blokadą 
prieš Rusijos bolševikus.

Baltrusiai leidžia knygą, ku
rioj aprašoma lenką žiauru 
?uai Turj^300 pusi.

nai kolčakininkai ir ne-

ų pane- 
smarkus

KETVERGAS, SPALIO 30 D., 1919

Lenkijos socijalistų “Robot- 
nik” rašė, kad karės tęsimas 
pagramzdys kraštą į anarchi
ją. Rašė:*‘Artinasi katastrofos 
valanda, ir tik karo užbaigi
mas gali mus nuo tos katastro
fos apsaugoti.”

Dabar parduodamasai saliū- 
nuose alus turi 2| nuoš. niko
lio. Netrukus tebus valia par
duoti tik su puse nuoš. alko- 
lio. Taip kongresas nutarė. 
Dabar veikia karinės prohibi- 
cijos įstatymas. Jei preziden
tas paskelbtu karės pasibaigi
mą, tai svaigalai galėtą būt 
parduodami, kaip buvo prieš 
liepos 1 d., kada inėjo galėn 
karinė prohibicija. Bet nuo 
sausio 16, 1920 ineis galėn 
konstitucijinė prohibicija.Kuršėnuose kolčakininkai 

taip buvę prisaikdinami: “Ne 
priznaju nikakoi Litwy, ni La- 
tyšei, ni Polšč, prisiagaju vo- 
zstanovit caria batiušku i ne- 
delimuju Rosiju.”

Gen. Judenič jau neteko vil
ties paimti Petrogradą prieš 
žiema.BURNOTOJAS KALĖJ! 

MAN.

paliausianti remti Kolčaką ir 
Denikiną pinigais ir reikme- 
nomis.

Lenkijos markė padarė nau
ją šuolį žemyn. Markė bekai
nuoja dabar 2 ir pusę cento. 
Per pusę metą nupuolė 150 
nuoš.

M. Krupavičius, 
Lietuvos Krikščionių Denio 

kratų Partijos pirmininkas.

Už žinių teisingumą atsako 
pats autorius. Red.

(Kaimo “Laisvė”)

Latvijos kariuomenė gerai 
atsilaiko Rygos fronte.

Anglijos valdžia paskelbė

Rugsėjo 7 d. Telšiuose buvo 
didžiulė demonstracija prieš 
Lietuvos neprietelius. Po kiek
vienos prakalbos orkestrą 
griežė Tautos himną.

Rūgs. 27 apie Skominą so
džių, Ukmergės apsk. pasiro
dė lenkai. Lietuvią kareiviai 
paklojo 9, sužeidė 7 lenkus ir 
kelis ją paėmė nelaisvėn.

Apie Kievą eina smarkūs 
mūšiai.

Socijalistą suvažiavimas 
Liucernoj, Šveicarijoj, rugpj. 
9 Lietuvos reikale vienu bal
su priimta šitoki rezoliucija: 
“Lietuvią tautos nepriklauso
mybės paskelbimas visai su
tinka su Intemacijonalo kon
gresą nutarimais dėl tautą tei
sės laisvai apsispręsti. Inter- 
nacijonalo Konferencija reika
lauja, kad Paryžiaus konfe
rencija ir visos valdžios pripa
žintą lietuvią tautos ir Lietu
vos respublikos nepriklauso
mybę.”

Suvalkijoj lietuviai gin
kluojasi, sudarinėja partizanų 
būrius kovai prieš lenkus.

Maskvoje Vokietijos komi
sija bando iš bolševikų val
džios gauti žemės vokiečių ko
lonistams. Bolševikų valdžia 
nepriešinga tam.

Alijantų Augščiausioji Ta
ryba savo posėdyje, kur pir
mininkavo Franci jos premje
ras Clemenceau, nutarė pa
siųsti komisiją į Pabaltiką žiū
rėti, kad vokiečiai iš'ten krau
stytus. Toje komisijoje gen. 
Niessel atstovaus Franciją, 
gen. Turner — Angliją, gen. 
Marietti — Italiją, gen. Take- 
da — Japoniją ir gen. Cheney 
— Suvienytas Veisti jas.- —

Numirusios Raseinių “Že
maitijos” redaktorius buvo 
žydas.

Lenkijos laikraščiuose dide
lėmis raidėmis esti tokie ant- 
galviai: “Z litewskiego pek
la,” “Orgje barbarzynstwa 
litewskiego trwoją nadal,” ir 
tt.

Pereitą savaitę per kelias 
dienas buvo nagrinėjama žino
mo burnotojo Mockaus byla. 
Tas buvo daroma South Paris, 
Me. Mockus buvo suareštuo
tas už burnojančią prakalbą 
Rumford, Me. Verdiktas tapo 
išduotas spalio 27 d. Nuteistas 
atsėdėti valstijiniame kalėji
me nemažiau, kaip vienus ir 
nedaugiau, kaip du metu. Tai 
augščiausia bausmė už tos rū
šies prasižengimą. Teisme 
Mockus pasisakė esąs socija- 
listas ir bedievis. Mockus ape
liuos ir paleistas po $1.500 
kaucijos. Mocką gynė Adv. 
Morris, F. J. Bagočius buvo 
vertėju.

Lietuvos žmonės kovoje su 
lenkiška agitacija griebėsi aš
tresnių priemonių. Dabar pa
gautas agitatorius su lenkiš
kais atsišaukimais šmeižian
čiais Lietuvos valdžią nepalei
džiamas. Pradedama tokius 
lynčiuoti.

Lietuvos Prekybos ir Pra
monės ministerija dar kovo m. 
buvo užsakius 15.000 dalgią 
Vokietijoj ir Švedijoj. Bet už
sakymas išpildyta tik po piū- 
ties. Užmokėta Vokietijoj už 
trumpuosius dalgius po 12 
auksinų, už ilguosius Švedi
joj po 25 auksinus.

apie Steigiamąjį Seimą ir po
litikos partijas. Paaiškėjo, 
kad krikščioniij - demokratų 
partijos programa tinkamiau
sia, kaipo vienintelės ginėjos' 
darbininkų ir ūkininkų reika
lų. Nutarta įsteigti L. Krik
ščionių Demokratų partijos 
skyrių. Į valdybą vienbalsiai 
išrinkti sekanti žmonės: Juo
zas Ratininkas, Nikodemas 
Čiapas, Bronislava Bakšvtė.

Kitas susirinkimas nutartas 
padaryti sekmadieny 24 rug- 
piūčio.

Gimė 1885. Išėjo mokslą 
Veiverių Mokytojų Seminari
joj. Mokytojavo 3 metus liau
dies mokyklose: du metu Lom
žos gub. ir 1 metus Kauno g. 
Paskui įstojo į Seinų dvasišką 
seminariją. Ją pabaigęs įsto
jo į Peterburgo dvasinę aka
demiją, kurią baigė 1917 m. 
Baigęs mokytojavo Yčo gim
nazijoj Voroneže. Bol šėrikai 
buvo pasmerkę mirtin. Bet jos 
išvengęs laimingai sugrįžo 
1918 m. kovo m. į Lietuvą. Bu
vo L. Kr. D. P. Rusijoj pirmi
ninku. Dabar tą pat vietą uži
ma Lietuvoj. Yra Lietuvos Ū- 
kininkų Sąjungos Centro Val
dybos nariu, Kr. Dem. Spau
dos sekcijos pirmininku, Kata
liką Veikimo Centro generaliu 
instruktorium, Žemės Refor
mos Komisijos prie Žemės Ū- 
kio ministerijos nariu-eksper- 
tu. Spaudoje aktyviai daly-

B Pereitą utaminką prez. Wil- 
sono kabinetas svarstė grę
siantį mainierią streiką. Po 
susirinkimo sekr. Lansing sa
kė, jog valdžia turinti pieną 
gręsiančiam pavojui.Sakė, jog 
esanti viltis sutaikinti.

Ketverge spalio 30 d. India- 
nopolise mainieriij viršininkai 
turės suvažiavimą ir svarstys 
dalykus, besirišančius su strei
ku.

Sulyg ankstybesnio paskel
bimo streikas turi prasidėti su- 
batoj lapkričio 1 d.

DARBININKŲ DEMON
STRACIJA.

Spalio 28 d. Washingtone 
demonstravo 10.000 organi
zuotų darbininką. Parodavo 
didžiausiaja Washingtone gat
ve Pennsvlvania avė. Prieš tai 
buvo prakalbos. Samuel Gom
pers, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, buvo svar
biausiu kalbėtoju. Jis pasakė, 
Jog “didysis biznis,” matyda
mas augančią darbininką ga
lybę, pasiryžo užduoti jiems 
^mugį. Plieno darbininkų 
streikas esąs pavyzdžiu. Kom
panijos čia nesi tarė su darbi
ninkais ir prie šios progos ka
pitalistai ryžosi užduoti smū- 
kd organizuotam darbininkų 
Kpmui. Sakė, jog turįs pri- 
■•ymų, j°g kapitalistai turė- 
B susivažiavimą ir nutarę tą 
Mdaryti.
^■tompers sakė, jog plieno 

įninku streikas nesąs pra- 
Kmėtas. Būsiąs laimėtas, jei 
Bi deramos paramos susi-

žiniai. Čia gi ji liko paTiuo- 
suota, tik nebegrįžo Kupiškin, 
bet tiesiai Kaunan vėl. Dabar 
vietos žmonės sužinoję, kad 
tokia buvusi Kupiškio Aps. 
Pildomojo bolševikij komiteto 
valdomojo skyriaus vedėja 
bent paskutiniuoju laiku vėl 
paliuosuota, pradėjo kalbėti, 
kad jau bolševiką reikia lauk
ti ne iš rytą, bet iš pietą, ka
da jie Kaune suorganizavę 
pradės savo ofensyvą ne iš ry
tą sienos, bet iš centro. Ste
bėtini dalykai! Mūsų valdi
ninkai vietoje, gerai pažinda
mi komunistų darbus ir juos 
pačius, areštuoja juos, o ki
tur nusiuntus toliau jie paliuo- 
suojama. Vietos žmonės di
džiai piktinasi, kad mažai kal
ti mažiaus susipratę komunis
tai sušaudomi, tuo tarpu jų 
vadai liuosi: pavyzdin, toks 
mažai susipratęs komunistas 
Mikalauskas, buvęs Kupiškio 
miestelio galva, kur tik buvu
sios Pilodmojo Komiteto vedė
jos Dubindrytės įsakymus 
pildė, sušaudytas, o ji liuosa. 
Tiek agitavusi čia tverdama, 
komunistų jaunimo kuopas, 
tiek savo įsakymais žmonių 
suardžiusi gyvenimą, iš jos 
priežasties paliuosuota moky
toja Burokaitė nuo vietos vien 
tik už tai, kad nesirašė komu
niste pamišusi kas žin kur 
vargsta, ši gi sau ramiai šil
kais pasirėdžiusi drąsiai vai
kšto Kauno gatvėmis. Visa 
tai kelia klausimą, kas tai bū
tą! Argi jau būtą vis tai dėl 
gražią akelią! Gal netikima 
apkaltinimams suimtąją! Te- 
siklausiama tą iš Kupiškio 
jaunimo, kurie dalyvavo stei
giamajame Kupiškio komu
nistą paunimo “Internaciona
lo” kuopos susirinkime, — 
paliudys. Kiek tas paskuti
niuoju bolševiką laiku neda
ręs trukšmo asmuo, tiek areš
tavimą, tiek laidą iš Aps. — 
išvežta šiandien liuosai laiky
ti pasitikint neagituosiant! 
Tikima jos įtikrinimams, kad 
ne komunistė buvusi, bet tik 
tarnavusi komunistą įstaigo
je! Kaip tat būtą galėjusi už 
Pildomojo komiteto vedėją pa
sirašyti! Gal netikima visam 

f -1-š“ • - ?- j -y. .

IR L. KR. DEM. PARTIJOS 
GYVENIMO.

Akmenė. Rugpiučio 17 die
noj Akmenės valsčiaus valdy
bos bute buvo susirinkę vietos 
piliečiai ir pilietės iš kaimą, 
ir miestelio. Buvo aiškinama

Dvarininkai ir darbininkai.
Kupiškis. Pas mus dvari

ninkai išsijuosę darbuojasi, 
kad sugrąžinus Lietuvon dva
rininkų valdžią ir atidavus 
lietuvius lenkams suėsti. Nuo 
pat pavasario jie gązdino, kad 
čia ateis lenkų legionai ir ta
da blogai būsią visiems ją 
priešams. Lietuvių valdžia, 
girdi, negalinti užsilaikyti, 
kaipo neturinti dvarponių pri
tarimo: jiems priklausą tarti 
paskutinį žodį. Pernai rudenį 
jie visur rinko pinigus lenkų 
legionams. Kartais net jie ne- 
sisarmatino šiuo reikalu krei
pties ir į lietuvius kunigus. 
Daugelis dvarponių beveik vi
sus savo pinigus atidavė le
gionų pasamdymui. Taip an
tai dvarininkas Hipolitas Pus- 
lauskas, gavęs už mišką pini
gus, tuoj visus (17.000 Ob. j 
Ost rublių) išsiuntė į Varšu
vą.

Pas mus beveik visi dvari
ninkai apsiginklavę. Tuom 
tarpu, kad ūkininkams sunku 
gauti leidimų ginklams laiky
ti.

Paslauskas nuolat vaikščio
ja su šaudykle. Pas jį nuolat 
apsilanko kažkokie įtariami 
svečiai, o paskutinį laiką jis 
pats kaTkūr dieną-naktį važi
nėjo. Ar nėra tik jis viens 
svarbiausių lenkų agitatorių 
(spiskovcų)? Ūkio jis visai 
nežiūri, supūdė šieną, dobi
lus, o kumečiams, dejuojant, 
kad taip negalima daryti, at
sako: “jums nebėda, ne jūsų 
bet mano supuvo; aš savinin
kas ir valdžia man pripažino, 
kad net sudeginti visą dvarą 
turiu teisę.” Neretai jis gra
sina savo kumečius nušauti 
kaipo bolševikus, tankiai me
lagingai juos skundžia vieti
niai milicijai ir giriasi, kad 
jei vietinis kunigas nebūtą už
sistojęs, tai jis visus darbinin
kus būtą šaltojoj susmardinęs.

Ar ilgai dar mūsą laikinoji 
vyriausybė pavelys mūsą 
dvarponiams gerti vargdienių 
lietuvių kraują ir mūsų žmo
nių kruvinu prakaitu uždirbtą 
skatiką atiduoti lenkų legio
nams!! Juk mūsų dvarpo
niams nebėra jokios šventeny
bės. Jiems nebereikia bažny
čios, Dievo. Vieša paleistu
vystė dvaruose (kaip antai 
pas Pošlauskį) piktina dorą 
sodietį. Darbininko išnaudo
jimas ir dykaduoniavimas tai 
pas juos yra paprastas apsi
reiškimas. Pas juos bepasili
ko tik “švelna ir nepaliečia
ma nuosavybė,” kurią jie ima
si ginti, judošiškai parduoda
mi visą Lietuvą lenkams.

Jau senai metas visus dva
rus atiduoti kumečių ir vieti
nių komitetą globon,kad dvar
poniai anot žmonią išsitarimo 
“nevalgytą lašinių su svies
tu,” o darbininkams išgriau- 
žus nemėtytą ir kad lietuvią 
pinigais nestiprintą mūsą ar
šiausią priešą lenkų. Dvarpo
nių saujelės sauvalė ir laisvė 
yra lietuvią darbininką pa
vergimas ir laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos žlugimas. 
Tik akli to nemato.

kas eina prieš paskolą, 
tas Valstybės priešinin
kas.

Priešininkų mes turime 
daug.

Nesiduokime klaidinti.
Tvarka ir ramus Valsty

bes darbas veda mus į gero
vę.

ą
Pasmerkime kiekvieną ap

sireiškimą, kurs trukdo pa
skolos platinimą

vauja nuo pat leidimo spaudos 
Lietuvoje. Buvo nuolatiniu 
bendradarbiu “Vilniaus Ži
nių” kol jos neperėjo į socia
listų ronkas. Ten rašė pp pse
udonimu M. Kruopelė. Pajūri 
rašydavo “Šaltiny,” “Vade,” 
‘ ‘ V adove, ” “ Lietuvių Bal
se,” “Ateities Spinduliuose,” 
“Vilty,” “Ateity,” Amerikos 
“Moksleivy” ir kituose laik
raščiuose. Dabar rašo į “Lais
vę,” “Draugiją,” “Lietuvą,” 
“Ateitį,” Ganytoją.” Buvo 
redaktorium “Laisvos Lietu
vos” Vilniuje, kuri sustojo ė- 
jusi bolševikams užpludus ir 
“Tiesos Kardo,” kuris nu
stojo ėjęs dėl vokiečių perse
kiojimų. Dažniausia pasirašy
davo ir dabar pasirašo slapy- 
varde Gabr. Taučius. Yra pa
rašęs 12 įvairaus turinio kny
gelių.

BUBONIŠKA PLĖGA.
Konstantinopolyje, Turki

jos sostinėje nuo spalio 4 d. 
užregistruota 17 apsirgimą 
buboniška plėga.

tam? Štai raštas iš šių metą 
gegužės 10 d. No. 537 su val
domosios šekcijos anspauda ir 
Pranės Dubindrytės parašu, 
kaipo Aps. Valdomojo sky
riaus vedėjos. Rodos, norėtų
si klausti kupiškėnų kalba ta
riant: Su kuo tat reikia ka
riauti, prieš kokius bolševi
kus? ar su tais vargšais, ku
rie paklausę vadų stojo liuosa- 
noriais raudonojon armijon? 
Gudrieji likę sau ramiai varys 
organizacinį darbą toliau ar
ba slapstysis miškuose iki lai
ko, kol vėl galima bus iškilti 
viešai.

BOLŠEVIKAI Iš KAUNO.
Kupiškis. Rugpiučio m. 6 

d. atvažiavo čia iš Kauno visą 
porą mėnesių ten prabuvusi 
garsioji Kupiškio bolševike 
Pranė Dabindrytė, pasižymė
jusi čia savo darbais ir įkirė- 
jusi ypač Kupiškio inteligen
tams. Drąsi būdama ir norė
dama vietos žmonėms apdumti 
akis nuduodama, kad ji visai 
liuosa esantį atvykus tuojaus 
pasirodė valščiaus raštinėje. 
Bet čia užėjo tuo laiku pats 
nuovados viršininkas ir pažin
damas viešnią, didžiai nuste
bęs, kad liuosa, tuojaus su
areštavo ir pasodino kalėji
mam Ant rytojaus išsiuntė ją 
Panevėžin — Komendantūros

Estonijos armijos vyriau
sias vadas Laidoner pasakė, 
jog paimti Petrogradą bus 
sunku, kadan-gi bolševikai su
traukė ten stiprią kariuomenę. 
Dalykus labiausia pasunkina 
tas, kad gen. Judenič ir Kol
čiakas nepripažįsta Pabaltiko 
valstybių. Todėl Pabaltiko 
tautos žiūri į Rusijos anti-bol- 
ševikus, kaipo į jų būsiančius 
pavergėjus. Gi dabar bolševi
kai užvertė Estoniją prokle- 
macijomis, skelbiančiomis, kad 
pripažįsta Estonijos neprigul
mybę.

Kaunas, 
rugsėjo 25 d. 1919 m.

Jo Ekscelencijai
Lietuvos Valstybės^ 

Prezidentui.

Turiu garbės Tamstai 
pranešti, jog aš gavau per 
Rygą telegramą iš Užsienio 
Reiaklii Ministerijos, kad 
Jo Didenybės Britanijos 
Karaliaus Valdžia yra pra
nešusi Lietuvos Atstovams 
savo sutikimą pripažinti 
Laikinąją Lietuvos Valdžią 
d e f a c t o nepriklauso
mu vienetu tuo pačiu pa
grindu kaip Estų ir Latvių 
tautas, ir man yra įsakyta 
tatai pranešti Tamstai.

Tariu Tamstai didžios pa
garbos žodį.

Ward 
Pulkininkas Misijos 

įgaliotinis 
Baltijos kraštams.

Elzbietai Urbaičiukei Bostone 
rašo jos tėvai iš Lukšių kaimo, Ša
kių apskričio:
Mieli vaikeliai: —

Dėkavojam už daromą sto- 
ronę apie mus ir mūsų senatvę. 
Mudu esava nusilpnėję, bet ką 
daryti, kad Dievas davė sulauk
ti tų nelaimingų laikų. Turėjova 
labai didelį rupesnį apie prasimai
tinimą. Su Dievo ir gerų žmo
nių parama nors vargiai, bet pra
simai tinova.
» Širdingai džiaugiamės ir dėka- 
vojam už prisiųstą mums paramą. 
30 dolerių, kuriuos prisiuntėt per 
Joną Karosą gavome rugsėjo 18 
dieną. Duktė Agočiukė iš Kauno 
kasos parvežė...........

Sudiev mylimi vaikeliai
Juosas Urbaitis.

Rugsėjo 20 d., 1919 m.



DARBININKAS

L D. S. REIKALAI

K. D.
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iš

F. V.
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ne-

Ten buvęs.
Be to 
mono-

• * • • 7 į kuriuos maistas būtų galima 
sukrauti, o vagonus pasiųsti 
atgal. Pirkliai galėtų iŠ tų 
sandėlių atsiimti prekes, o ne

Lietuvą mylėk, pinigų 
gailėk, pirk bonų!

NEWARK, N. J.
Mūsų nuotikiai.

Vyčiu 29-tos kuopos

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

ta pasidarbavimas Vyčių kuopos 
dėl labdarybės Šv. Vincento dr- 
jos. Per klaidą buvo paminėta, 
kad
15,

Visi atli- 
tarsi lošėjai 
Pertraukose 

P-lė Emil.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. laikė susirinkimą 
d. spalio. Tarp kitko buvo

randasi 15 našlaičių. Ne 
bet 32.

19
išrinkta du agentu, kurie užsi
minės platinimu “Darb.”, parda
vinėjimu atviručių, paveikslų ir 
W Ingaliotiniai yra Vincas 
Vaznis, 414 East St., Juozas Ba
ilia, 53 Linden St.

Minėta kuopa apsvarsčius rei
kalą nutarė pakelt mokestį į Cen
trą už organą 5 e. į mėnesį.

B. Matulevičiukė,
L. D. S. 36 kp. rašt.

Valerija Kučikaitė.

“Rožytę” ir 
Abi p-lės pa- 

Svetainė net 
Eiles

PT7

AMSTERDAM, N. Y.
Perėjus vasarai ir jos linksmy

bėmis mūsų jaunimas ir visuome
nė su visokiais pasilinksminimais 
grįžta iš farmų į svetaines.

Nedėlioj 19 dieną spalio Ams- 
terdamieeiai turėjo progą links
mai praleisti vakarėlį pobažnyti
nėj svetainėj. Nesenai susitvė
rusi Vyčių kuopa (No. 100) lošė 
net du teatrelių: “Rūtų vaini
ką” ir “Daina be galo.” 
buvo deklemacijų, dainų, 
logų.

“Rūtų vainiką” lošė

ką Iv. Juozapo Darbininkų 
lunga.

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
taursday, and Saturday by St. 
ioseph’8 Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly..................................... $3.00
doeton and suburbs ..............4.00
Foreign eountries yearly ... .4.25

Pirkdami Bonus parodysi
me Lietuvai kad mes jos neuž- 

tuomet iš valdžios išreikalauti miršome.

PHILADELPHIA, PA 
gi aidėta atitaisymas.

Nesenai “Darb.” tilpusioj ko- taip gražaus vakardio- 
respondeneijoj, kur buvo apračy-

» •

AR GI JAU BŪTŲ
< KRIZIO LAIKAS?

Darbo ir kapitalo kova kas
kart darosi aštresnė, žiaures
nė ir atkaklesnė, tą jau ma
to kiekvienas.

Kas-gi yra tos streikų ban
gos kurios pasaulį kankina? 
Kas-gi tie įvairūs politiški ju
dėjimai, riaušės, vieni kitų 
smerkimai, niekinimai ir tam 
panašiai jei ne apsireiškimas 
kovos, jei ne simptomai žmo
nijos visuomenės ligustumo.

Liga yra ir liga baisi. Pa
saulyje daug kas iškrypę iš 
teisybės kelio iš teisingumo 
vėžių ir kenkia visam kam, ir 
iš to kyla visi negerumai, ne
susipratimai, ginčai, kivirčiai 
ir kova.

Kova niekuomet neiškįla 
ten kur nėra jai prielankių ar
ba jų iššaukiančių aplinkybių 
nei pajėgų.

Bet kartą kova pradėta tuo
met jinai pati -pasidaro sau 
prielankias aplinkybes ir ko
vojimui priežasčių niekuomet 
netruks.

Kuomet kova įsivvruoja-įsi- 
gali, tuomet jinai su jokiais 
teisingumo, morališkumo, 
žmoniškumo nei tiems pana
šiais jausmais nei įsitikini
mais nesiskaito, arba jei ir 
skaitosi, tai tik tiek ant kiek 
tas jai yra naudinga o jos prie
šininkams kenksminga.

Pasaulyje yra įvairių kovų, 
bet mes kalbėsime apie kovų 
kapitalo su darbu.

Dabar kapitalas taip yra 
sukoncentruotas, taip galin
gas kaip jis niekuomet pir
miaus dar nėra buvęs.

O iš antros pusės darbinin
kai taip-pat jau gana gerai y- 
ra susiorganizavę į gana ga
lingas ir skaitlingas unijas. 
Jau turi savo gan išsilavinu
sius vadus, gan išvystytų orga- 
nizatyvį gabumų, susipratimų 
ir t. panašius dalykus kurie 
sudaro darbo pajėgas.

Iš vienos pusės auga kąpita- 
las iš antros pusės darbininkų 
galybė. Ir jau tas viskas da- 
augo iki to, kad vienas kitam 
nenori duot geliuot.

Tų aiškiausia parodė šių me
tų Washingtono konferencija 
kurioje buvo manyta kapitalo 
atstovams su darbo atstovais 
išrišti bendruose pasitarimuo
se keblesniuosius ir opesniuo
sius bendrai abiejų pusių pa
liečiančius reikalus-dalykus.

Ta konferencija sprogo, bet 
jinai sprogo ne taip kaip 
sprogsta išpūstas muilo bur
bulas, bet jinai sprogo kaip 
nuodijančių gesų bomba ir už
nuodijo visuomenę jausmu ne- 
užsiganėdinimo ir keršto, ypač 
darbininkų klesų.

Ir nenuostabu.
Kuomet darbo atstovai kiek 

galint stengėsi prieiti prie šio
kios tokios vienybės, tai kapi
talistų atstovai tik tyčia elgė
si taip kad tuos bendrus pasi
tarimus pertraukti.

Čia kapitalistai lošė su ugni
mi nuo kurios jie patys ir ap
svils, o jei kdip tai gali net 
sukelti ir negirdėtų gaisrų.

Kapitalistų mintis yra ta, 
kad išprovokuoti darbininkus, 
griebtis žiaurių priemonių, o

apšaukimo visoje šalyje karės 
stovio o visų darbininkų ap
šaukimo riaušininkais, bolše
vikais, anarchistais ir tiems 
panašiais, .-r . *1?

Ar toks kapitalistų. triksas 
pavyks ar ne, pamatysime 
trumpoje ateityje, bet kad 
streikų bangos padidės ir su
stiprės, tai tas yra faktas ir 
tas jau yra jaučiama.

Tai-gi dabar ir vra toji kri- 
zio valanda kuri nusvers dar
bo politikų kas link kapitalo 
— ar jai pasilikti tokia kaip 
buvus ar krypti į vienų ar į ki
tų pusę. Bet neduok Dieve 
kad toji politika nukryptų į 
griežtų radikalizmu, tuomet 
nukentėtų daugelis ir tokių 
kurie yra nekalti. Bet ar tei
singa bausmė pasiektų tuos 
kapitalistus kurie tas visas ne
pageidaujamas pasekmes iš
saukė, tai yra labai abejotinas 
dalykas.

Kapitalistai yra didesni in- 
ternacijonalai už socijalistus 
ir IWW., o kapitalus savo ran
kose turint visiškai nesunku 
jiems būtų gaisrų uždegus šio
je šalyje patiems išsprukti į 
užrubežį — o sųžinės pas juos 
nėra nei už dvylekį.

Kaizerizmas, carizmas žlu
go tuomet kuomet buvo savo 
didžiausioje galėję dėlto nebū
tų visiškai nuostabu jeigu ir 
kapitalizmui užeitų krizis, ir 
galas.

NAUJI INGALIOTINIAI

Žemiau paduotas surašąs 
parodo kur galima Lietuvos 
Bonus užsisakyti.
Girardville, Pa.,

S. Daunoras.
Worcester, Mass.,

W. Paltanavičia,
5 So. Harlem St.

M. Paltanavičia,
15 Millburv St.

Chicago, UI.,
Benediktas P. Nausieda, 

917 W. 33-rd St.
So. Boston, Mass.,

D. Antanavičia.
Newark, N. J.,

J. Brazas,
202 Jefferson St.

Lietuvos vidaus, karo ir už
sienio padėtis tvirta ir, todėl 
visu Lietuvos valdžios turtu 
garantuotas bonas vertas di
džiausio pasitikėjimo — žmo
nių pinigai nežus.

A Juška.

MAISTAS SULAIKOMAS 
STOTYSE.

Sulyg Suvienytų Valstijų 
Žemdirbystės Departmento 
Marketų Biuro tyrinėtojų šal
ti vagonai, kuriuose maistas 
užlaikomas kelias dienas, yra 
priežastimi sulaikyto maisto 
nuo miesto marketų ir prida- 
vimas, kaip augintojų, taip ir 
sunaudotojų daug pragaišties.

Raportas vagonų sulaikytų 
stotyse duotas vienos kompa
nijos parodo, kad Chicagoje 
67 vagonai buvo sulaikyti il
giau negu 4 dienas, o Denver, 
Colo., 36 vagonai ilgiau negu 
6 dienas. Vienam vagonui y- 
ra duota 20 dienų kelionės, t. 
y. nuvažiuoti į paskirtą vietą 
ir sugrįžti ir toks jų sulaiky
mas stotyse sumažina jų ver
tę ant 25 nuoš.

Nors ir deda Gelžkelių Ad
ministracija visas pastangas 
pagerinti stovį, tečiau mažai 
kas tepadaroma ir naujų va
gonų užtektinai dar nėra.

Maistas, kuris tokiomis ap
linkybėmis genda, kas metą 
vis daugiau yra patariama, 
kad pastatyti šaltus sandėlius,

APSIŽVALGYKIME i 
Gerbiamieji LDS. nariai 

ir narės.
Mūsų organizacija jau gy

vuoja penkti metai, jau daug ; 
co esame gero nuveikę ir ture- ; 
;ume kuomi pasigirti, bet dar- 
jininkui žmogui gyrimasi ne
pritinka, jam gana to viduji
nio dvasios užsiganėdinimo 
tūrio jisai susilaukia gerą 
darbą atlikęs. Todelei aš nei 
neskaitliuosiu tų prakilnių 

arbų kuriuos L. D. S. nuvei
kusi yra arba prie kurių nu- 
veikimo šiokiu ar kitokiuo 
būdu yra prisidėjusi.

Man rūpi labiausia už vis 
kad mūsų L. D. S. išlaikyti} 
užsibriežtą savo veikimo pro
gramą ir nenukrypti} nuo tie
sioginio savo tikslo.

Tas yra mano ir priedermė 
kaipo LDS. centro pirmininko 
todėl meldžiu man nepalai; 
kvti už piktą jeigu kaip kam 
pasakyčiau ir ne tokį žodelį 
kaip jisai mano ir norėtų.

Mūsų organizacijos tikslas 
siekti prie apšvietos krikščio
nių demokratų dvasioje ir prie 
abelno darbininkiško susipra
timo. Arba kitais žodžiais sa
kant kad .būtume gerais kata
likais, gerais susipratusiais 
darbininkais.

To tikslo atsiekimui mes 
naudojamiesi krikščionių de
mokratų užgirtomis priemonė
mis. Leidžiame tris-syk savai
tėje laikraštį “Darbininką,” 
išleidome kelioliką knygučių 
po keletą tūkstančių egzem
pliorių kiekvienos, leidžiame 
laiks nuo laiko darbininkų rei
kalus aiškinančius lapelius, 
rengiame prakalbas, diskusi
jas, paskaitas, susivažiavi
mus, seimus, išvažiavimus, 
teatrus, koncertus, balius, šo
kius ir kitokius triukšmelius 
ir tt.

Tai vis yra gerai ir gražu, 
bet nesuvisai.

Jeigu tamistos gerai pasek
tumėte ir pastudijuotumėte L. 
D. S. įvairių kuopų ir apskri
čių veikimą, tai be abejo leng
vai pastebėtumėte kad pasilin
ksminimo pramogos užima 90 
nuoš. viso veikimo — tas tai 
jau nėra pagirtinas apsireiški
mas.

Gerai yra koncertai, teatrai, 
baliai, šokiai... bet šimtą kar
tų geriau būtų kad būtų ren
giama į jų vietą diskusijos, 
prakalbos, paskaitos ir tt.

- Vienu žodžiu toki dalykai iš 
kurių darbininkai galėtų sem
ti klesinį, luominį, visuome
nišką susipratimą ir mokslą 
kurio taip labai mums kol kas 
stokuoja.

Imkime pavyzdį iš protingo 
žmogaus. Jisai dirba visas 
dienas, o pasilinksmina tiktai 
retkarčiais, taip turėtume ir 
mes daryti.

Pasilinksimnimai patys per 
savę yra geri ir gažūs dalykai, 
bet jie neprivalo užimti vietą 
rimtesniems dalykams reika
lingą ir ne tapti mūsų veikimo 
pirmaeiliu dalyku.

Kuomet perdaug įsivėlėme į 
pasilinksminimo programų 
rengimą, tai be abejo kitas vi
sas veikimas ant to nukenčia 
ir turime organizacijai idėji
nę blėdį arba nuostolį. O to 
turėtume sergėtis ir vengti.

Dėlto per šią žiemą L. D. S. 
nariai malonėkite pratintis 
daugiau rengime diskusijų, 
prakalbų, paskaitų taip kad 
mes vėl savo veikimą prives- 
tūme į normales vėžes, kad sa
vo vienos rūšies veikimu ne
darytume kitos rūšies veiki
mui blėdies. Dabar apie tai 
galvoti kaip tik pats laikas 
dėlto kad dabar jau išsidirba 
ir nusistato visos žiemos vei
kimo programai.

mokinas tas išmoksta. Juk ir 
teatrus lošti nelošia pirmas iš 
krašto žmogelis, bet tie kurie 
prie to tinkamesni, kurie tu
ri prie ta ukvatą ir norą, o 
kiek jie padeda darbo ir laiko 
kol tinkamai prie kokio veika
lo pastatymo prisiruošia; taip 
yra ir su diskusijų rengimu ir 
čia reikia gerų norų, reikia 
darbštumo, ištvermės ir kan
trybės, o diskusantų atsirastų 
kiekvienoje kolonijoje.

Nagi broliai ir seselės pa
bandykite padirbėti apleistojė 
dirvoje — ji mūsų laukia.

F. V.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioję 2 d. lap
kričio 1:30 po pietį} Bažnyti
nėje svetainėje. Geistina kad 
visi nariai atsilankytumėte, 
nes turim daug svarbių daly
kų aptarti.

Ona Z. Bugailaitė, 
Kp. Raštininkė.

L. D. S. SPAUDOS SAVAITĖ 
PRASIDEDA NUO LAP
KRIČIO 1 D. IR TĘSIS 

IKI VASARIO 1 D.
1920 METŲ. •

Visos LDS. kuopos rengia
tės prie jos, kad išeitų su ge
riausiomis pasekmėmis, kad 
LDS. laimėtų kodaugiausia 
naujų narių ir skaitytojų laik
raščiui “Darbininkui.”

Pasikvieskite į pagelbų vi
sus veikėjus, idėjines kuopas 
ir pašelpines draugijas. Su
jungtomis pajėgomis sureng
iate keletą vakarų su įvairiu 
programų. Geistina, kad kiek
viename vakarėlyje būtų įter
ptas į programų kalbėtojas, 
kuris paaiškintų L. D. S. nau
dingumų ir jos siekius.

LDS. kuopa gali pasirinkti 
tinkamiausių laikų tai savai
tei. Beto kiekviena kuopa tu
rėtų. prisigaminti užtektinai 
literatūros, kurios galima gau
ti “Darbininko” knygyne.

Lai nei viena kuopa neatsi
lieka nesurengusi LDS. Spau
dos Savaitės. į aarbų ir tai 
tuojaus.

A. F. KNEIŽIS,
L. D. S. Sekretorius.

LINDEN, N. J.
Gerb. “Darbininko” Admi

nistracija :— Šiuomi pranešu, 
jog apturėjau įgaliojimų dar
buotis labui mūsų brangios or
ganizacijos ir “Darbininko.” 
Aš ifepinsiuos kiek galėdamas 
dirbti tarpe vietos ir apielin
kių lietuvių: rinkti prenume
ratas ir apgarsinimus, parduo
ti spaudos dalykėlius ir prira
šinėti narius į mūsų kuopelę. 
Aš dirbau ir pasižadu ant to
liaus dar daugiaus padirbėti 
mūsų brangiai organizacijai, 
o kadangi maža kolonija kur 
gyvenu, tai pavažiuosiu ir į ki
tas didesnes kolonijas.

Su pagarba,
J. Liudvinaitis.

MONTELLO, MASS. 1
Extra. <

Spalio 27 d. Nuolatinės T. Šv. , 
Panų ir Moterų dr-ja turėjo su
sirinkimą. Nutarimai šio susi
rinkimo yra nepaprasti. Vienas 
svarbiausių yra tai pirkti Lietu
vos Valstybės bonų už $100.00. 
Ketina vėliau daugiau pirkti. To
liau nutarė surengti vakarą, ku
rio visas pelnas eis Lietuvos Rau- 
donamjam Kryžiui. Dar nutarė 
turėti didžiausią metinę pramogą 
Padėkonės dienoj, lapkr. 27 d. Į 
šitą, pramogą atvyks iš S'o. Bosto
no žymiausios dainininkės ir dai
nininkai. Pramoga bus Knights 
of Pythias salėj virš Post Office, 
Main St.

Moterų Sąjungos 15 kp. pradė
jo nepaprastai veikti. Veikiant 
išvien su International Institute 
įsteigė vakarinius kursus angliš
kos kalbos, rašybos, gramati
kos, naminės ruošos ir virimo. 
Rengs vakarą šv. Kazimiero Aka
demijos naudai. Netrukus kuo
pa turės prakalbas. Kalbės žy
miausios niotervs-kalbėtojos.

Prakalbos.
Seredoj spalio 22 d. bažnyti

nėj salėj buvo nepaprastos pra
kalbos. Žmonių buvo nepapras
tai daug. O prakalbos buvo vi
sai mažai tegarsintos — tik iš sa
kyklos bažnyčioje. Mat pas mus 
su atvykimu gerb. kun. Švasždžio 
viskas kitaip virsta. Be to žmo
nes pritraukė žinia, jog kalbės J. 
E. Karosas nesenai iš Lietuvos su
grįžęs. Pirmiausia kalbėjo A. F. 
Kneižis “Darb.” administratorius 
apie Lietuvos reikalus. Pranas 
Gudas turėjo mokslišką prakalbą 
apie ypatybės vandens ir oro su 
bandymais. Pagalios sekė indo- 
miausia Karoso prakalba. Susi
rinkusieji godžiai klausėsi to kal
bėtojo pasakojimų apie Lietuvos 
dabartinį padėjimą. Užsiminė a- 
pie Lietuvos bonus. Nors nebu
vo tam prakalbos surengtos, bet 
pasiųlijus rašytis paskolai keturi 
užsirašė.

Svarbus sumanymas.
Po visam likusieji salėj šneku

čiavosi ir štai netikėtai biznierius 
Kazimieras Oksas užsimena, kaip 
čia ypatingu budu suteikti Lietu
vai pagelba. Teiraujai Karoso, 
ar nebūtų gerai pasiųsti kelias 
bačkas kiaulienos. Karosas nu
rodė, kaip ir kam tas būt gera 
pasiųsti. Kiti montelliečiai pri
tarė ir pasiryžo sudaryti 100 bač
kų kiaulienos ir pasiųsti Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui ir prieglau
doms. Kai pasklido ta žinia 
plačiai po Montello, tai visi tam 
sumanymui pritaria ir nereikia 
abejoti, kad tas bus padaryta.

Varykim tad darbą pirmyn, o 
bus mums malonu, kuomet j i 
atliksim.

L.
rengiama vakarienė lapkričio 23 
d. nutarta neberengti. Tą vaka
rą t.y. lapkričio 23 d. rengiamas 
didelis teatras “Mirga,” kurį 
suloš Brooklyno 41 kuopos artis- 
tai-megėjai.

Vyčių choro dainų repeticijos 
nebus laikomos iki Nauji} Metų, 
’o Naujų Metų vėl prasidės ir 
jus laikomos kaip pirma.

Nevvarke kaip visiems taip ir 
ietuviams nemažai nesmagumų 
atsėjo turėti su gatvekarių kom
panijoms, nes per pastaruosius 
kelius menesius vis nauji mokes
čiai, permainymai buvo. . Kom
panija iššokus iš buvusių 5 cen
tų už važinėjimą, nebesuranda 
apsistojimo. Nustatyta 6 centai 
ir 1 centas už “trensferą” nege
rai. Pakelta 7 centai ir 1 centas 
už trensferą irgi negerai. Kelta 
atgal ir mainyta, bet vis negerai. 
Nustatyta mokestis 3 centai už pir
mą mailę ir toliaus nuo kiekvienos 
mailes po du centu. Jau rodos 
butų buvę gerai, bet publikai ne
patiko ir ta išreiškė savo boikotą 
nevažinėjimu karais, kiti dauži- 
mu karų ir t.t.

Nors karų kompanijos sutvar
kė taip, kad toliaus važiuojantis, 
vietoj pirmiaus buvusių 5 centų 
turėjo užmokėti net 25 centus, bet 
publiko boikotas privedė prie to, 
kad karų kompanijos paskelbė tu
rinčios nuo $18.000.00 ir $6.000.00 
nuostolių į dieną arba abelnai 
$12.000.00 kasdiena mažiaus, ne
gu būnant po 7 centus mokesčiui 
už važinėjimą. Dabar vėl mo
kestis pakeista, vietoj buvusių 3 
centų už pirmą mailę ir po du 
centu už kitas, dabar bus 5 cen
tai už pirmutines dvi mailes ir po 
1 centą už tolimesnes mailes ir 1 
centas už transfer. Jei publika 

1 ant šių nustatytų sąlygų sutiks 
gal nebereikės mainyti, jei ne už 
mėnesio vėl susilauksim maino.

> V-is.

RACINE, WIS.
Kun. Laukaičio prakalbos. /
Spalių 17 d. atsilankė gerb. 

kun. J. Laukaitis su prakalboms 
čia paduodu surašą aukuotoji}, 
kurie aukavo laike prakalbų.

Po $10: J. Kesminas, A. Pe- 
tronis, D. Jockevičius, J. Bag
donas.

Po $5.: J. Atkačiunas, P. Sta- y 
ponas, P. Žutautas, A. Gudžiū
nas, J. Kreišmontas, J. Sasnau
skas, R. Karpavičius, P. Kara
liūnas, J. Lukas, K. šapalas, P. 
Stumbris, J. Staponas, S. Urbo
nas, A. Petronis.

Po $1.: K. Virbickas, T. Ru- 
pšlauskienė, B. Ordinas, B. Jur- 
kevičia, B. Balčikonis, A. Val
eikoms, A. Tvirbutas, A. Čeža, 
S. Jurgaitis, A. Gobis, P. Kont- 
vainis, G. Varanavičius, B. Tele- 
vičius, E. Vintis, P. Andrejau- 
skas, A. Porica, A. Karaliūnas, 
A. Zižminskaitė, J. Bagdonas, S. 
Mockus, T. Petkienė, J. Vins- 
kus, P. Cepukienas, J. Vaičkus, 
A. Jalinskas,. A. Sainalonis. Smul- 
kių aukų $27 72c., viso $164 72.

Aukos pasiųsta Tautos Fondo 
iždin. Šias aukas sudėjo vien 
katalikai parapijonys, laisvama
niai, prasidėjus kolektai, išbėgo 

svetainės kaip bitys iš avilio.
J. Kesminas.

PHILADELPHIA, PA.
Vyčių kuopa sujudo.

Mūsų kolonijos jaunimas ant 
tiek sujudo, kad net linksma ir 
matyti jų judėjimą. Darbuoja
si kaip tikri Lietuvos vyčiai. Mat 
gera valdyba ir sumano visokių 
smagumų. Daug iš jaunimo lan
ko vakarines mokyklas, neleidžia 
veltui laiko. Yra ir tokių, ku
rie nežino kas toks esąs, per nak
tis ant kampų; bestovėdami už
miršta net ir savo krikšto vardą.

Matai, kaip L. Vyčių 3 kuopa 
gyvai veikia, tai būk ir tu vytis, 
prisidėk prie jaunuomenės veiki
mo. Tada suprasi kuo esi.

Pamatyk kokius darbus veikia 
Vyčiai, tai vis jaunimas.

Spalio 19 d. surengė du veika® 
lu: “Užkerėtas Jackus” ir “Su® 
lig naujosios mados.” Žmonių® 
prisirinko pilna šv. Kazimiero rno® 
kyklos svetainė. ■ |

Sulig naujosios mados” vai- " 
Elena — Košt. Kučikaitė, 

— Magdė Grigaičiukė, O- I
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« vagon, taip ta***, 
daroma. Jį
----------- --——-

Kiekvienas nupirktas Bo-' 
nas yra lenkams smūgis. Duo
kit jiems į kailį. ‘

viaų. yra surinkti artistų-lošė- 
‘ jy barelį iėgu porų bent pusė- 
Tjtinų diskusantų, bet tai nedi

delė bėda, reikia tiktai moky
tis, lavintis, pratintis, o pa
matysite kad iki pavasario sa
vo tarpe turėsite tokių disku- 
santų, kad jums net kitos ko
lonijos pavydės.

Darbas viską padaro. Kas

Šiuomi pranešame gerb. vi
suomenei Montello ir apylin
kės, kad pas mūsų įgaliotų 
agentų Jokūbų Saladonį 47 
Arthur St., Montello, Mass. 
galite užsirašyti laikraštį 
“Darbininkų,” priduoti ap
garsinimus, spaudos darbus ir 
tt. Beto pas jį galite gauti 
Pirmojo Lietuvos Prezidento 
paveikslų, iš Lietuvos atvež
tų atvirlaiškių, paveikslų, 
knygų ir kitokių daiktų. Vi
sais reikalais kreipkitės virš- 
minėtu adresu:

“Darbininko” Adm.

BROOKLYN, N., Y.
Spalio 25, 1919 McCaddin

Hali, Lietuvos Vyčių 41 kp. sta
tė scenoj veikalą “Mirga.” Vei
kalas buvo gana įdomus^ atvai
zdinantis, karštos lietuvaitės pa
sišventimą už savo numylėtą tė
vynę Lietuvą. “Mirgos” rolę 
atliko p-lė Veronika Abraičiutė, 
ir turiu pastebėti, kad puikiai 
nudavė, ypatingai kada jį atsi
žada pabėgti su Bilgėnu, nes jai 
mirtis buvo saldesnė, negu Bil- 
gėno meilė.

Bilgenas — F. Ručas taipgi ge
rai atliko, nuduodąs tikrą žmog
žudį. Vytautu buvo J. Adomai
tis, kuris gana gerai savo rolę at
liko. Vytauto moteris, M. Tei- 
beriutė išpildė gerai savo rolę. 
Žodžiu akant jokio trukumo ne
buvo lošėjuose. Prie to viso J. 
Viršulis ir A. Širka puikiai sudai
navo duetą “Mielaširdystė,” kad 
publikos priversti buvo atkartoti. 
Kvartetas susidedantis iš panelių 
O. ir M. Okiučių, J. Viršulio ir 
A. šiškos. Kvartetas publiką la
bai užžavėjo, kad net kelius kar
tus turėjo atkartoti.

Žmonių buvo pilna svetainė, aš 
manau, kad ir gražaus pelno liks.

Valio Lietuvos Vyčiai!
Eugenija.

sekan
čios ypatos: Ramota — Rusilas 
Vladas, Vinka — Zofia Kisieliu- 
kė, Rimvidas — Mikas Kazlaus
kas, Survila — J. Kaselis, šaše- 
lė — Anelė Stakniutė, Šauklis— 
J. Kazlauskas, Tarnas — Stan. 
Kerbelis.

“Dainą be galo” lošė: Kazi- 
kaitis J. — Garbiauską, P. Pa- 
kuckis — Grybą, B. Padvilikis 
— Durovą, B. Vasiliauskaitė — 
Veroniką, A. Kinderiutė — Tere
sę, BĮ. Rusilas — Žydą.

Taip abudu teatreliai ir dai
nos, eilės, monologas visiems lo
šėjams labai pasisekė.

Dainavo p-lė B. Vasiliauskytė, 
solo “Aukšti kalnai” ir p-lė Eleo
nora Rakauskaitė 
“Sudiev Lietuva.” 
dainavo puikiai,
ūžė nuo delnų plojimo. 
“Susipraskim lietuvaitės” pasakė 
Ver. Kisieliukė, kuri rodos pirmą 
kartą pasirodė ant scenos, bet pa
sakė labai gerai.

Daug juokų padarė Mikas Ka
zlauskas bekalbėdamas monologą 
“Kuom yra žmogus.”

Publikos susirinko labai daug. 
T< Veik pripažinti Amsterdamie- 
čiams, kad anie myli remti dailę. 
Kiek kartų lošiama pobažnytinėj 
svetainėj visuomet labai skait
lingai susirenka.

Garbė Vyčiams už parengimą

44

dino:
Nastė — v-
na — J. Bridžiutė, Magdė (tar- C 

naitė)
Vladas (madų išradėjas) — Jonas 
Valeiukas, Juozas (Elenos brolis)
— Adolf. Grigaitis, Marcelė (VI. 
sesuo) — Mar. Valičkaitė, Teta
— Domic. Baubliutė. 
ko • kopuikiausiai, 
pribuvo iš operos, 
buvo pamarginimų.
Mickunaitė pasakė tam pritaikin
tas eiles “Į Lietuvą.” Monologą Į 
lošė M. Raila. Kad pasirodė 
meška ant scenos, tai žmonės al
po iš juoko. Meška gana puiki, 
bet užveizdo lazda, tai buvo ką 
matyti, kad užtraukė meškai per 
strėnas, tai net į aukštį pašoko. ■ 
Meška — Adolf. Grigaitis, Užvei- 
zda — Jonas Rimgaila.

Pagirtinos tos seserys, kurios 
pirmą sykį pasirodė ant scenos 
Kostanc. ir Valerija Kučikaitės. 
Užduotis atliko kopuikiausia. Bra
vo Vyčių 3 kp. ir lošėjam, kurie 
publiką užganėdina, nei vienas - 
nesigailėjo atsilankęs ant šito va- i 
karo.

“Užkerėtas Jackus” gerai išė- , 
Lošėjai buvo surinkti pir- I 

klesos. Šitai artistų var
jo.
mos 
dai: Jackus — J. Rimgaila, Kai 
vis — Adolf. Grigaitis, Jacka 
tėvas — Jonas Navickas, Šalty 
Sius — J. Brazas, Jackaus mot 
na Mag. Valašiniutė, Jackaus 
ti — Mar. Baublaitė.

Ant galo buvo pasikalbėjim 
merginos su vaikinu. Mer 
— Jona^ Rimgaila, Vaikinas 
Mar. Baublaitė. Jiedu savo 
boję taip publikai patiko, j 
juokams nebuvo galo.

Linksma darosi matant jauni 
mą taip darbuojantis, o la 
tėveliams, kurie mato kaip j 
sunūs ir dukterys veikia.

Reporteris. f!

CAMBRIDGE, MASS.
Lapkričio 2 d. Nedėlioję tuo

jaus po antru šv. mišių bažnytinėj 
salėj bus L Vyčių 18 kuopos mė-' 
nesinis susirinkimas. Visi vyčiai 
ir vytės meldžiami pribūti, nes 
turėsime labai daug naujų ir svar
bių nutarimų aptarti.

Valdyba.
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
So. Bostoniečiai Adomui Komi- 

čiui rašo brolis Jonas:
“Jūsų gromatą gavome rug- 

piučio 25 d. Iš jos dažinojome, 
kad dar esate gyvi ir sveiki. Taip
gi mes esame gyvi ir sveiki. Ga
vę laišką džiaugsmo ašaros by
rėjo. Čionai Lietuvoje reikėjo 
pragyventi visokių baisenybių. Ki
tą sykį nebuvo daikto nei namuo
se nei laukuose. Kiek kulkų nu- 
staugė pro ausis, kiek granatų 
nuužė per galvas, ir kiek sykių 
reikėjo kur duobėj prasėdėti ir 
kiek sykių reikėjo namai pamesti 
ir bėgti, kur akys mato ir kojos 
neša. Sugrįžus nerandi nieko. 
Viskas išnešta, išteriota. Išli
kom tik per Dievo Apveizdą. Kiek 
sykių buvau vokiečių varinėtas. 
Su revolveriu grūmojo ir reikėjo 
vesti, o jei negerai nuvesi, busi 
sušaudytas. Dabar biskį sulau
kėm ramesnės valandos, kai Lie
tuvos valdžia susitvėrė. Kai ru
sų bolševikai užpuldinėjo, tai su
sitvėrė Lietuvos kariuomenė ir 
išvijo juos. Dabar lenkai grū
moja. Mažu Dievas duos užsp
ringt! lenkų ponams. Leiskite vi
si pagelbą Į Lietuvą, nes labai 
viskas brangu. Kartis rugių bu
vo po 200 rublių. Šeimynoje e- 
same visi* gyvi.

drapanos. Rugių kartis 45 ruK 
“ir tų negalima gaut. Gyvenu su 
motina kartu daug kas apsivedė, 
kaug žuvo ir iš nelaisvės nepar
grįžo.

Veronikai Salaveičikiutei Hart
ford, Conn. rašo iš Skirsnemunės.

Tamstų telegramą gavome la
bai ačiū.. ..:... Lietuvos kariuomenė 
labai narsiai lavinasi, iš žėdnų 
namų yra išėję į kariuomenę. Kaip 
rugių laukas liūliuoja, taip lietu
viai darbuojasi. Mes duonos ką
snį dar turime, bet drabužių vi
sai nėra, o batų tai suvis nene- 
šiojame. Brangybė neapsakoma, 
įtik kareiviai batus tenešioja.

Juozas Sereika, Newark, N. J. 
gavo laišką iš Šiaulių valsčiaus, 
Nirtaičiai 1 rūgs.

Mielas brolau Juozapai....Mū
sų motušėlė 1915 metais pasimirė 
belaukdama tavęs parvažiuojant. 
Mantviliškei mano skirstyties į ko- 
lionijas... Parvažiuok, kad kas ir 
tavo žemės neatimtų... Petras Se
reika su pačia mirė dabar gyve-

na St. Sereika. Laukiam laiško 
su nekantrumu o tuomet parašy
sim daugiau apie viską.

; ____
A. Z. Visminui, Worcesteryj 

rašo motina:
Mielas šonan Antanai:—

Jūsų laišką ir paveikslus 
gavome Rugsėjo 5 d. Širdingai 
ačiū. Mes rašėme laišką Gegu
žio m. Tur būti negavote. Mes 
Tėvukai ir sesuo Viktorija išliko
me gyvi. Nors tėvelis buvo pri- 
daužtas vokiečių granatos, bet 
dabar esame visi sveiki. Laike 
karės perleidome nepakenčiami} 
vargų ir baimės. Užėjo vokiečiai 
mūsų kraštą, su jais kartu badas 
ir vergija. Maistą ir drapanas 
atėmė, ir kas tik jiems patiko. 
Nuo mūsų atėmė 12 lininių abru- 
sų, staltesių, Gaidrų. Abelnai 
kas jiems buvo gera ta sau pasi
ėmė. Su tuo dar maža bėda. 
Bet blogiausiai su maistu, atėmė 
viską, užvedė savo tvarką. Mums 
vargšams pardavojo po 12 kap. 
svarą avižų su vykiais miltų, ir 
tų galima buvo gauti per mėnesio 
laiką 8 svarus. Krautuvėse tik 
degtukų buvo galima gauti pirkti. 
Kada pardavojo miltus, katrie 
buvo tvirtos sveikatos gaudavo

Juozas Rasanauskas, AVaterbu- 
ry, Conn. gavo laišką nuo brolio.

Rašo... .o kai klausi apie ma
no gyvenimą karės lauke, neno
rėkite broleli žinoti mano visus 
vargus. Keturis metus išbuvau 
Prūsijoj, maitino tik runkeliais, 
lupynom ir juoda kava. Jau ne- 
mislinau broleli, kad sugrįšiu į sa
vo tėvynę. Kaip išvarydavo pru
sai ant darbo, tai pusė likdavo 
ant kelio. Kaip vėjas papusdavo 
tai visi pargriudavom kiti atsi- 
keldavom, o kiti ir likdavom 
ant kelio. Gerai, kad aš ran
kose tokį darbą turėjau tai suk- 
davausi šiaip taip. Kartais nu
veždavo ir į Franciją ant darbo. 
Pagaliaus šiaip taip pargrįžau ir 
į Lietuvą. Radau tėtį mirusį, se- 
serįs ištekėjusios. Dabar pas 
mus viskas brangu ir maistas ir

(Politiškas Apgarsinimas)

v;
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national giscurr 
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Nėra salies, kuri butų pa
siūlius tokius piragaičius kaip kad 
LORNA DOONE čLžiovinėliai. Ją gali 

valgyti daug dėlto, kad jie nėra perdaug 
turtingi, bet ją kvapsnys
traukia valgyti daugiau. 
Vardas LORNA DOONE .
parašyta ant kiekvieno
džiovinėlio. Parsiduoda
svarais puikiosia apkli
juotose vai zbažen kl i ai s
skrynutėse.

NATIONAL

nusipirkti, o aš būdama silpnos 
sveikatos, ligdavau negavusi tų 
miltą. Turėdavau eiti per kele
tą sodžių kol gaudavau kur nusi
pirkti kokį svarą miltų, išsivirti 
buizos dėl palaikimo gyvasties. 
Nes ir ūkininkams pavelidavo 
melnyeiose susimalti tik po 8 sva
rus, ant žmogaus. Maisto jokio 
nevalia parduoti. Druskos gavo
me po pusę svaro, per mėnesį. U- 
kininkai katrie gudresni, neken
tė vargo, mokėjo paslėpti nuo 
vokiečių maistą. Bet mes mies
to rankpelniai, daug kartų mums 
pažiūrėdavo bado šmėkla į akis. 
Dabar, ačių Dievui, Lietuvių 
valdžiai paėmus tvarką, galima 
gauti‘visako nusipirkti. Bet tik 
biednas žmogus gali tuomi pasi
džiaugti, kad yra visako, o nusi- 

. pirkti negalima prisiekti aukštų 
kainų. Rusių pūras 100 rub. 
Sviesto svaras 8 rub., lašinių sva- 

i ras taipgi 8 rub. Drabužių bran
gybė, taipgi nemažesnė: skepe
taitė ką buvo 12 kap. dabar 15 
rub. Taip viskas negirdėta bran
gybe. Pasidėkojant ponei Gar- 
gasienei Žiogaičių sodos, tik jinai 
išlaikė mūsų gyvastį per dvejus 
metus, pristatydavo mums mais
to, paslapčiomis nuo vokiečių 

aidžios.

JUODI APVADAI PO 
AKIMIS.'

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Labai tankiai pirmi 
ženklai pažinimui inks- 

' tų ligos.
Yra visiškas nesuprati

mas duoti tepti akis.
Po pačiu ištepimu juodi 

apvadai po akių nepranyks
ta.

Dėlto tame atvejuje turi
te ieškoti priežasties inkstų 
ligos.

Aptiekose Partosa yra panai
kinimui arbata, kuri geriant ank
sti ir vakarais stebuklingu, na
tūraliu budu išvalo ir desinfik- 
tuoja inkstus ir sudrutina pūslę.

Ta arbata vadinama “Parto- 
herb” kenksminga atskiruose e- 
lementuose, kurie susidaro inks
tuose ir todėl yra labai žymiais 
vaistais dėl skausmo nugarkaulio, 
ant inkstu akmeni], slogos pūslės 
ir ant visokių įvairių paeinančių 
silpnumų.

Skrvnutė Partoherb kai-
5nuo j a $1 dol., 6 skrynutes 

dol. pirmos rūšies
APTEKA PARTOSA, 

160 — 2-nd Avenue, 
New York, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
Šiuomi pranešame visiems 

avvrence’o lietuviams kad su 
visais reikalais kas link Lietu
vių Prekybos Bendrovės jie 
creiptūsi į mūsą vietinį ofisą 
curis randasi po No. 291 Essex 
St., Lavvrence, Mass. Tamstos 
enai galite gauti visokias in

formacijas apie Bendrovę, ga- 
ite išmainyti dividendą če-

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai “Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
121/0x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant

kius, pasiusti daiktus į Lietu- šimtais — didelė nuolaida.
vą ir tt.

Mūsą ingaliotinis tenai, Jo
nas Jakubauskas Tamstoms 
visados geriausiai patrnaus. 
Tip-gi pat tenai randasi ir 

ui et u vys Advokatas F. J. Ka- 
inauskas, kuris visuose daly

kuose Tamstoms gali patar
nauti kuogeri ausiai.

Nepamirškite pasiąsti savo 
giminėms Lietuvoje Kalėdą 
dovaną. Mūsą laivas su siun
tiniais išeis Lapkričio 15 d. ir 
Tamstą siuntiniai pasieks Lie
tuvą apie Kalėdas.

Lietuvių
Prekybos 

Bendrovė.

-DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

RAGINE, WIS

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau savo švogerio Jono i 
nausko. Jis paeina iŠ kauno gu 
Šiaulių pavieto, Kuršėnų valič., 
mockią k. Apie 4 metai atga 
atvažiavo 1 Chicago, I1L Jei kas * 
note arba pats atsišaukite.

ONA KIBARTIENi
262 W. 3-rd St, So. Botton, Mma

Paieškau Simano Duboso 
Šilėnų kaimo, Kampiškių pa
rapijos, Kauno apskričio. Pir- 
miaus buvo Marijampolės pav. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:

Tėvas Mataušas Dubosas. 
Lithuania.

Kaimo apskričio,
Kampiškių par.,

Šilėnų kaimo,
Mataušas Dubosas.(11-D

Gubernatorius Coolidge

✓

UTARNINKE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 4,1919
*

KAM JUMS BALSUOTI UŽ DEMOKRATĄ?

UTARNINKE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 4,1919

Frank B. Hali, Chairman, 
Louis Pfeiffer, gecretary. .

Jūs tikite į tiesas ir tvarką, beabejo. Jūs taip-gi tikite, kad jūsą na
mai, šeimyna ir gerovė būtą apsaugota nuo vagią ir plėšiką,

Draugai Piliečiai!

Draugai Piliečiai!

Jau parodė, kad jis
PRIVERS UŽLAIKYTI TIESAS ir TVARKĄ.

Balsuok už Coolidge 
Ant pilno Republikoną tikieto.

Ar jūs žinote ant kiek daugiau maistas, drabužiai ir rendos jums kainuoja 
dabar negu šeši metai atgal?

Per visą laiką Demokratai valdė visus dalykus ir ją prižadai sumažinti 
pragyvenimo kainas nepasirodė.

Užsiregistruok protestu prieš Netiesas ir BRANGŲ PRAGYVENIMĄ balsuo

damas ant VISO REPUBL IRONIŠKO TIKIETO nuo 

Viršaus iki Apačiai

Balsuok prieš 9 A. M. Balsuok prieš 9 A. M. Balsuok prieš 9 A. M. 

Coolidge, Xoc. Burrell Langtry. Cook and Allen.
. - S R,d. I O. -.: i

Massachusetts Republican Statė Oommittee
18 Tremont St., Boston, Mass.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle- 
ir tt.
1908 W. Division Str., 

Chicago, UI.

SVARBI ŽINIA LIETU
VIAMS BIZNIERIAMS 

IR NORINTIEMS 
TAPTI BIZNIERIAIS.

Pinigus maišais galima pil- 
Klausyk kokiu būdu. O, 

štai mieste Akrone, Ohio ka
me dirbtuvės dirba dieną ir 
naktį, kame yra dideli mokes
čiai, kame jau randasi daug 
lietuvių, o prie to yra lietuvis 
kunigas, parapija, draugijos 
ir tt., bet nėra lietuvių biz
nierių. Čia reikalingas buče- 
ris, duonkepis, barzdaskutis 
ir tt Dabar lietuviai pradėjo 
statyti nuosavą bažnyčią.

Lietuvių kompanija stato 
daug namų. Amerikoniška 
kompanija stato 100 naujų na
mų, o bučernės nėra arčiau, 
kaip 10 blokų.

Tai. kas norit užsidėti kokį 
biznį, kreipkitės pas mus. 
Mes galime pastatyti kokį tik 
nori Storą, arba Lietuvių Pra
monės Bendrovė parūpins 
Jums ko tik reikalaujat

Klauskit laišku arba tiesiai 
atvažiuokit ant šio antrašo:

’ DAUNKUS,
30 Wooster Avė, Akron, Ohio.

BALIUS IR ŠOKIAI.
Rengia

BIRUTĖS CHORAS

S U B A T O J, 
LAPKRIČIO-NOV. 1 D. 1919

Winters Hali, 
412 Sixth Street,

Pradžia 730 vai. vakare.
Įžanga ypatai 30 centą.

Gerbiamieji 
Lietuviai ir

Lietuvaitės:—
Birutės Choras rengia 

kiaušį balių. Kaip visados at
sižymi puikiausiais baliais 
taip ir šį rengia su puikiausiu 
programų. Šis choras pasižy
mėjo puikiomis dainomis pra
kalbose ir taip vakaruose.

Nepraleiskite progos, nes 
tikrai gailėsitės. Gros pui
kiausia muzika — Gilmans Or
chestra.

Kviečia Birutiečiai.

Aš Mikalina Jakubauskienė 
paieškau savo vyro Jono Ja
kubausko. Jis panedėlio ryte 
rugsėjo 29 d. š. m. su kitu vy
ru Pranu Tulausku. Jis pats 
ar kas kitas prašau atsišaukti 
ant šio adreso:

Mikalina Jakubauskienė,
33 Maple St.,
(11-1) Ansonia, Conn.

Paieškau Pranciškaus Vi- 
čio gyvenusio Lietuvoj Ilakių 
miestelyj. Turiu jam praneš
ti svarbi} reikalą iš Lietuvos a- 

jpie jo vaiką. Atsišaukite pa
ltys ar kas kitas apie jį žino 
meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Dainininkas Šūkis,
50 Wexford St., 

Brighton, Mass.
TURIU ANT PARDAVIMO 

4 STUBAS.
Dvi ant 12 familiją, o kitos 

2 ant 8 familiją. Visos stubos 
yra prie vienos vietos ir gra
žioj vietoj. Parduodu pigiai. 
Kaina $8,000.00. Kuris norė
tų pirkti su kaina sutiksime. 
Atsišaukite pas <

B. AJAUSKAS,
58 Lincoln St., 

Brighton, Mass.

REIKALAUJAMA
Siuvėją (Stichers) dirbti prie 
Baltą Žiuponą ir Žiurkštą. 
Gera mokestis.

EMPIRE MFG. CO., 
587 Harrison Avenue.

Iš So. Botsono netoli eiti.

pui-

k

iVENTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPINRS DRAUGU08 

VALDYBA
SO. BOSTOK, MASS. 

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

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

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

262 Fourth St, Boom 7.
H PROT. RAST. - G. Gedminas,

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

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

16 Vinfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Stop. Navickas,

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

trečią nedSldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 3:30 vai. po pietų.

LAIVAS Į LIETUVĄ.
Sekantis laivas su viso

kiais siuntiniais išeis iš New 
York’o prieplaukos, apie 
10-tą dieną Lapkričio (No- 
vember) š. m. ir pasieks 
Lietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums sa
vo siuntinį vėliaus negu 8-tą 
dieną Lapkričio, to siunti
nys bus pasiųstas į Lietuvą 
kitu laivu paskiaus.

LITHUANIAN 
AMERICAN

TRADING COMPANY, 
(Naujas Antrašas) 
680 Fifth Avenue, 

New York City, N. Y.

Reikalingas Beno mokyto
jas arba vedėjas. Mes esame 
susiorganizavę 12 muzikantą 
ir jau galime kiek griežti. Ei
name griežti šokiams, baliams 
ir tt.

Atsišaukite. Čia darbai ei
na gerai ir lengvai galima 
gauti.

Antanas Bendoraitis,
121 Culnert St.,
(11-1) Torrington, Conn.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

Paieškau dėdės Antano Je- 
ramino ir tetos Marijonos Je- 
raminaitės Papilės parapijos, 
Šiliškių sodos. Malonėkite at
sišaukti, nes aš gavau laišką 
iš tėvynės.

A. Suirkus,
P. O. Box 213, Rumford, Me. 

(10-27)

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St.

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

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

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

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str, 

Mattapan, Mass.
J. PečiukoniutS, 190 Kneeland 

Str, Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienfi, 

135 C Str.
43 Hawkens St, Boston, Mass.

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tulelkis,
ISO Bovven St, So. Boston, Maaa 

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.

Aš Gabrielis Girdijušas pa
ieškau dėdės Jono P. Ceikaus- 
ko, paeina iš Vilniaus gub., 
Švenčionių apskr., Daugeliš- 
kią par., Mikalavo kaimo. Tu
riu su juo svarbą reikalą. Kas 
žinote arba jis pats duokite ži
noti man.

G. Gerdijušas,
Mt. St. Mary’s Seminary, 

Cincinnati, Ohio. 
(U-l)

Paieškau savo brolių Anta
no ir Juozo Rimką Kauno, 
Raseinią apskr., Balakią valš- 
čiaus, Malupią kaimo. Juozas 
atvažiavo 1913 metais į Ame
riką, o Antanas pirmiaus. Jie 
patįs ar kas kitas praneškite, 
šiuo adresu:

Jonas Rimkus, 
Męmelniederung, (Ostpreusen) 

Germanio. (11-1)

/r*

«

“DARBININKO” 
ĮGALIOTINIS,

Linden, N. J. ir visos apie
linkės lietuviams ir biznie
riams norintiems apsigarsinti 
geriausiame laikraštyje “Dar
bininke” arba Darbininkų lei
džiamam Kalendoriuj 1920 m. 
pranešame, kad apgarsinimų 
kainos gana pigios. Tai-gi tuo 
jaus siųskite apgarsinimų ko 
piją ir klauskite informaiijų 
žemiau paduotu antrašu.

Taip-gi užprenumeruoju lai
kraštį “Darbininką,” leidžia
mą 3 kartus į savaitę. Kaina: 
metams $3.00 iki sausio* mėn. 
1920, o jo 1 d. sausio bus $3.50 
arba ir daugiau. Pasiskubin
kite. Beto laikraštis “Dar
bininkas” siunčiamas jau ir į 
Lietuvą 3 kartus į savaitę už 
$4.25 į metus. Užrašykite sa
vo artimiausiems giminėms.

Turiu visokių spaudos daly
kų, kaip tai knygų, atviručių, 
paveikslų iš Lietuvos, visokių 
paveikslų, žirgvaikių spalvuo 
tą, A. Smetonos, Pirmojo Lie
tuvos Prezidento paveikslą, 
“Kova ties Žalgiuriu” ir tt

Laiškus adresuokite šiuo 
adresu: Box 411.

Ypatiškai: J. J. Liudvinai- 
tis, Wood Avė., 10-th St, Lin
den, N. J.
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VIETINĖS ŽINIOS.

■H.

NAUJI POLICMONAI.
Bostoną pradėjo patruliuoti 

nauji policmonai nuo pereito 
utarninko. Ateinančią savai
tę. turbūt pasibaigs rekrutavi- 
mas policmoną ir kareiviai 
greit išnyks nuo Bostono gat
vių.

BOSTONO POLICIJOS 
STREIKAS.

Jau užsibaigė Bostono poli
cijos streikas ir jisai yra vi
siškai pralaimėtas. Bet to 
streiko yra labai didelė reikš
mė.

Tą streiką reikėjo policis- 
tams išlaimėt, nes ją pusėje 
buvo teisybė, bet jie jį pralai
mėjo iš dviejų priežasčių.

Pirma priežastis tai ta, kad 
iki šiol visuose streikuose jie 
perdaug laikydavo kapitalistą 
pusę ir nekartą peržiauriai ap
sieidavo su streikieriais darbi
ninkais, tai kuomet jie sustrei
kavo, darbininkai pasakė: 
“Kuomet jums blogai, tai šau
kiatės prie mūsą pagelbos o 
kuomet mes streikuojame tai 
mums galvas buožėmis skaldo
te — žinokitės”...

’/ O antra priežastis tai kapi
talistą gudrumas. Jie supra
to, kad jeigu policistai įeis į 
darbininku uniją kaipo šaka, 
tuomet laike kilusio bent ko
kio didesnio streiko negalės 
darbininkams galvą buožėmis 
daužyti, nes bijos kad unijos 
valdyba užtai nenubaustą. O 
kapitalistų atžvilgiu toksai 
policistas niekam yra tikęs.

Bet svarba to streiko yra ta
me kad policistai ant tiek su
siprato, kad griebėsi streiko 
pagelbos pagerinimui savo 
būvio ir išreikalavimui teisės 
prigulėti prie darbininkiškos 
unijos.

Tai yra didelė pažanga.
Šiuomi kartu policistai pra

laimėjo bet tai ne paskutinis 
streikas, ateis tas laikas kad 
jie laimės ir jiems unija bus 
pripažinta nors jiems prisieis 
gal ir gana ilgai ir atkakliai 
kovoti. Bet tame nieko ypa
tingo, juk visokių rūšių dar
bininkai unijos pripažinimą 
ne taip lengviai iškovoja — 
— nekartą priseina net ir 
krauju aplaistyti, o policistą 
kova kol kas dar ėjo labai ra
miai bet ateityje galima tikė
tis kad jinai bus atkaklesnė. 
O jie! kaip girdėtis nenusileis.

F. V.

bužią rinkimą.
Kad šitą atsiekti, sumanėme 

kreiptis į Jo Eksąlenciją Mass. 
Valstijos Gubernatorių Coolidge, 
prašant autorizuoti tam tikra pro- 
klemacija Lietuvių “Tag Day” vi
soje valstijoj. Prie šito pienuo
jame surengti Bostone didžiausią 
demonstranciją — niaršavimą^ gat
vėmis ir prakalbas Common sode 
Prie demonstrancijos pakviesti lat
vius, estus, ukrainiečius ir žy
dus. Išnešti smarkiausius prote
lius prieš lenkų, rusų ir vokie
čių grobikus ir imperialistus. Vi
sų šitų tautų vardu paprašyti S. 
Valstijų valdžios ir alijantų pri
pažinti neprigulmybę Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos ir Ukrainos.

Kad visa tai atlikti yra šaukia
ma Mass. valstijos kolonijų kon
ferencija lapkričio 2 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių salėje, So. Bos
ton, Mass., kampas E. ir Silver 
gatvių.

Į tą konferenciją 
sus neprigulmingos 
Lietuvos prietelius. 
veikėjus ir veikėjas, 
visokių organizacijų

1 Draugai Neprigulmingos Lietu
vos ! Lietuvos klausimo išriši
mas artinasi prie galo. Gal šimt
mečiams bus dabar nulemtas Lie
tuvos likimas. Budėkime ir da
rykime pastangas kad Lietuvai 
neatsitiktų taip kaip mes baisėja- 
mės. Lietuvos nedraugai ištiesė 
nagus, kad pasmaugti Lietuvą ir 
išsižiojo, kad ją prary+i Sto
kime jos apgynimai! ir paramon! 
Bukime ant sargybos! Kaina 
laisvės ir neprigulmybės -yra nuo
latinis budėjimas ir pasiaukojimas.

Į darbą visi, į konferenciją 
kas gali, kas sumanus.

Reikale ar informacijos norint, 
kreiptis adresu: 315 W. Broadivay, 
South Boston, Mass.

Komitetas dėl pagelbėjimo nu
teriotos Lietuvos.

A. Ivaškevičius, K. Norkus, 
J. Šokas, K. Gaidys, 

M. Venis, P. Gudas.

L. D. S. 1 kuopos buvusieji 18 
d. Spalio Šokiai gerai nusisekė. 
Nors laisvesniųjų pusės jaunimas 
tuos šokius boikotavo, bet pado
raus jaunimo prisirinko gana 
skaitlingas būrelis ir vakaru, mu
zika ir tvarka buvo pilnai užga
nėdinti. Pageidauja, kad ir dau
giau tokių 
surengti}.

DARBININKAS
~—

L. D. S. 1 kuopa ketvergo 
vakare Pobažnytinėje salėje 
rengia savo nariams diskusi
jas. Pradžia 7:30. Atsilanky
kite visi L. D. S. nariai.

šokių L. D. S. kuopa 
Atliko ir pelno.

Jonukas.

Puikus
ro bažnytinis choras po vado
vyste p. Karbausko davė utar
ninko vakare koncertą Lietu
va} Salėje naudai nuteriotos 
Lietuvos. Programas puikiai 
išpildyta. Žmonių, vienok, ne
daug tebuvo.

koncertas, šv. Pet-

Spalio 21, aplankė “Darbi
ninko” redakciją LDS. 5 kp. 
narys p. J. Šukaitis saldžių gė
rimų išdirbėjas iš Waterbury, 
Conn. Jis atvažiavo į Bostoną 
biznio reikalais. Apžiūrėjęs 
“Darbininko” spaustuvę, pa
klojo dolerinę x morgičių fon- 
dan.

kviečiame vi- 
ir nuteriotos 

Kviečiame 
draugijų ir 

viršininkus.

Ateinantį nedėldienį prasi
deda Bostone L. D. S. Savai
tė, per kurią bus įvairią indo- 
miu dalyką. Kas norite vis
ką sužinot, tai nedėlios vaka
re ateikite į pobažnytinę sve
tainę 7:30.

ŠILČIAUSIA DIENA.
Pereitą utaminką buvo1 šil

čiausia spalio 28 d. 3 vai. po 
pietų termometras rodė 81 
laipsnį. Vietos oro biuras nė
ra užrekordavęs šiltesnės spa
lio 28 už pereitą utaminką. 
Vakarop buvo kilęs 
smargkus vėjas.

labai

PIRKITE
LIETUVOS

VALSTYBĖS
BONŲ.

i

nė, P. Jakavonienė, Ant. Tu- 
pikas (stamp.) S. Dziervus 
stamp. $7.00, PadoTienė, J." 
Norkaitis, B. Jonaitis, P. Ma- 
lijonis, F. Egaunis, J. Zanevi- 
čius, P. Galvanas, J. Plagas, 
K. K. Rumskus, Clock & Suet 
Co., Juoz. Grigaliūnas, Ant. 
Savickas, J. Žvingilas, Pet. 
Bakanauskas.

Už boto tikietus $12.50.
Juoz. Palaima smulkią auką 

surinko $4.10.

AUKOS SURINKTOS 26 
SPALIO LIETUVIŲ SA

LĖJ.
Baltr. Januškevičius ... .10.00 
Petr. Narinkevičius........... 5.00
Pranas Mikalauskas 5.00
J. Palionis..................... 5.00
V. Baravičius.....................2.00
Žmogus kuris vardo neda

vė ......................................... 2.00
D. Leikus ........ 2.00

Po vieną dolerį: L. J. Sta- 
siulis, J. Šaltis, J. Palaima, M. 
Gricius, A. Latvinskas, V. Ka- 
lišius, Pov. Bušmanas, Pov. 
Lapenas, V. Jankauskas, J. 
Sukas, A. Mockevičius, V. 
Kiadas, Samsonas, Mačiulai- 
tis. Viso $53.50.

Per kolektorius aukavo:
Morta Butvidienė ..........100.00
Vinc. Nasteris ...,.............. 50.00
Bron. Yurkonis ................ 20.00

Po $10.00: K. Rustaka, J. 
Gudaitė, Pet. Alazgiadis, Urš. 
Tamulionienė, Ant. Lenčiaus- 
kas, Ver. šaparnienė, Ž. Bag- 
dzievičius, Juoz. Miliauskas.

Po $5.00: Ant. Balčiūnas, P. 
Kliponis, V. Lenčauskienė, J. 
Senukevičius, Aš Strašinskie-

m
E Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo 
Suais; turite nežėjimą galvos uodos; turite 
B? pleiskanas, arba kitokius symptomus gal- 
9 voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
ajau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
gprisiųskite už du centų štempią ir savo 

adresą, o gausite informacijas. Net kū
gi rie turite sveikus plaukus, neprošalį tu- 
žįrėti geras žinias. Bus duodami recep- 

I a tai. čia rasite pasekmingą specialą. . . 
S, Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
Sius) bei spaugus įdėkite už du 
gštempą, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

S

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 norėtą, kad 
nuimčiau jūsų senus tėvelius, 
brolius, seseris ir grinteles, 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant
rašu:

LIETUVIS
Dabinto jas-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.

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Prlasnimn umlnvsriru-

Nuo2 iki P popiet. Nuo 7 Iki S vakaro
608 W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 

Tel 602 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefon: So. Boston 253-M.
Gyvenimo vieta: 256 TT. 3-rd S t.

(dakš- 
centus

B. Valaitis, 
1913 Westminster St., 

Providence, R. I. 
(12-25)

S

Tel. Back Bay 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos: 1—3 ir 6—8 P. M.
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

419 Boylston St. Boston, Mass
Emu

ku- 
ap- 
šis 
už- 
tu-

■

CO 
Berea, Ohio.

LIETUVIS DANTISTAS i
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) Į 
Broadicay, So. Boston, Mass.\ 

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. {
Nedėliomis 1 - 3 P. M. •

y W w T » ■ ■ ■ ■*

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.

j į
I

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

■

S E L Y K L A S

<

Cambridge, Mass.

reikalinga išegzaminuoju 
diagnoze arba gydyme kada 
jvairiq kraujovandenlų ir 
ligonbučiai čia ir Europoj.

100 svarą sumalto selyklo ................................. $7.00
Išsiunčiame apmokėjus espresą ir po aplai- 

kymui pinigą į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

D. F. RYAN,
390 Washington Street,

kada 
klaidos 
kraują 

kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir

Ketvergo vakare 30 d. spalio 
bus L. D. S. 1 kuopos artistų su
sirinkimas ir praktika “Gyvenimo 
verpete.” Malonėkite visi susi
rinkti. J. Glineckis.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau 
ją išradimą.

i Visą darbą gvarantuojame
. DR. W. T. REILLY

! ,469 Broadway, S. Boston, Mass

PRIE DOCHESTER ST.
; Valandos Nedaliomis
į Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
i iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BruJ SL,PHaU|Ua, Pa.

na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžią P 9 su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankių ir padarą. Išdirbystės bus
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi
šėrininką.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvią,
mokančią visokio amato ir turinčią visokią paten

SERGANTIEJI VYRAI IR MOTERYS! LEISKITE MAN
Į JUS PRAKALBĖTI

Kam kentėti savaites. mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS, NERVŲ arba kito
kią UŽSISENĖJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. Ateikite aš išegzaminuosiu dy
kai ir pasakysiu kaip aš galia jums padėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo
mokėti gydytojams ir ligonbačiams, ir nusiminęs esi, kad Jau neišgįsi. Nepasiduok,
bet ateik aš suteiksią patarimas dykai. Aš taria suvirš 26 metų praktikos medicinoje *■
ir gydyme, skandžių. neaiškių ir komplikftotų ligų — jums mano praktf-kroniškų.
kavimas gali pagelbėti. nes aš pats ypatištai išegzaminuoju Jus kiekvieną sykį. Ne
atidėliokite ir nebijokite ateiti ir pasišnekėti su manimi, nes aš pataria ir egzaminuoju

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA

Sus. L. šv. Kazimiero Dr-jos 
susirinkime apsvarsčius visus 
dr-jos bėgančius reikalus, per
skaityta laiškas nuo Nuterio
tos Lietuvos Draugi} Komite
to. Laiškas entuziastiškai 
priimtas ir vienbalsiai nutarta 
aukoti iš iždo $200 ir išrinkti 
2 kolektorių: Ant. Lenčiaus- 
kas ir Andrius Adomavičius, 
kurie surinks iš narią dar 
$300. Taip kad viršminėta 
dr-ja sudarys auką $500. Ke
liolika narią jau nuo seniaus 
kolektoriais ir jau dirba su N.

į L. Dr. Komitetu.
į Praeitam suisrinkime buvo 
| .priimta protesto rezoliucija 
f prieš lenkus ir išsiąsta kon- 
| gresmonams ir senatoriams, 

iš kurią gauti atsakymai. Sa
ko, kad minėta rezoliuciją 
ineš į Kongresą ir senatą.

J. M. Pečiulis, sekr.

LDS. SPAUDOS SAVAITĖ 
SO. BOSTONE.

LDS. 1 kp. valdyba ir nariai 
uoliai rengiasi prie Spaudos Sa
vaitės, kuri prasidės 2 d. lapkri
čio o baigsis 9 d.

Programas yra toks: 2 d. Lap. 
vietinės Vyčių 17 kp. artistai su
los “Katriutė” 3 veiksnių dramą. 
6 d. Lap. vakarą išpildys L. M. Są- 
gos 13 kp. artistai, statys veika
lą: “Aš nepaisau,” paskutinį va
karą L. D. S. 1 kp. artistai statys: 
“Gyvenimo verpete.” Visuose 
trijuose vakaruose be lošimi} bus 
ir kalbėtojai, kurie taipgi daug 
ko indomaus ir žingeidaus pasa
kys apie L. D. S. ir abelnai apie 
darbininkų reikalus.

Užkvieeiame visus Į tuos vaka
rus atsilankyti o busite pilnai pa
tenkinti ir užganėdinti.

Rengėjų komisija: 
J. Glineckis, 
M. Žukauskaitė, 
Z. Klapatauskas.

PAKELKIME BALSA UŽ 
LIETUVA.

Ištieskime jai paramos ranką.
Bendras So. Bostono Nuteriotos 

Lietuvos Draugų Komitetas suma
nė praplatinti savo veikimą Lietu- 

; vos reikalų kėlime ir gynime ir 
• teikime jai didesnės paramos. Į- 
| vairiose Amerikos lietuvių koloni

jose jau vienija pastangas, visi 
prieteliai neprigulmingos Lietuvos 
sudarinėja vieną frontą. Tas da- 
roma ir Massachusetts valstijos 
kolonijose. Mes, So. Bostonie
čiai sumanėme pakelti balsą visų 

į Mass. Valstijos lietuvių vardu su- 
jįuugtomis spėkomis padaryti di- 
džiausią piniginį ofensvvą ir dra-

DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISU DYKAI!
MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI.

RAŠYKITE TUOJ AUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Tik pamąstykite kokį smagumą jus tu
rėsite turėdami šį 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 šį brangų 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, 
rie užsisakys nuo musų žemiaus 
rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai 
baigtas artistiškais pagražinimais,

-upud si:qjBQ •įjsjĮBui rųSuaa osąny spuu 
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik
rodi. jus niekados negausite geresnio net ir

. už .$30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi- 
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 

“priedo mes dar duosime šį viršuj paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

■ >. ;e!i<>. kad mes turime tik 5,000 šių
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro- 

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 į labai trumpą laiką ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes jų parduodame šimtais kasdiena ir gau
name laiškus su padėkavone. žmonės pabydės jums, nes laikrodį jus galėsi
te parduoti vėl už daug aukštesnę 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 likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiulijimu, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena į:

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

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiame kreiptis pas:

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų Hgoms, nežlebčiojimo, dispepsijos, rėmus, 
prietvarių etc. Jei turi rumatlzmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus insomnite galvos sukimą, šalčius gal
voje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim:

Aš nuspėju dlagnozą. — Aš eksperimentuoju, 
kraują, seiles ir įturį vidurių. Aš visados vengiu 
jmatau reikalą, vartoju elektrikos įtaisus įleisti j 
bakterijų.

NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGU EXPEKIMENTUODAMI.

Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją ir Universitetą šioj šalyj ir praktikavau šū
vi rš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, gydyme kroniškų* nervų ir užtrauktų ligų. 
Jei ateisi pas mane gydytis arba patarimo aš‘Jums pasakysiu kaip galiu Jums padėti. 
Jeigu aš matysiu, kad negalia pagelbėti.pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigų. Jei sergate, nelaukite 
vienuoliktos valandos, nes gali trati pervėlu. Ekzaminas dykai.

DR. MORONEY
673 Washington St., arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety Teatro 

BOSTON, MASS.
Ofiso valandos; Nedėliomis ir šventėmis:

Nuo 9 ryte iki 8 vai. vakare. Nuo 10 ryte iki 2 vai. po pietą.

veltui. Jeigu sergi, esi silpnas.
Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir niekados pačios

nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirūpink
gauti gerą gydymą.
nepranoko.

PERSERGUIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.

SERGANTIEJI VYRAI IR MOTERYS! LEISKITE MAN 
J JUS PRAKALBĖTI.

Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS, NERVŲ arba kito
kią UžSISENžJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. Ateikite aš išegzaminuosiu dy
kai ir pasakysiu kaip aš galiu jums padėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo 
mokėti gydytojams ir ligonbučiams, ir nusiminęs esi. kad jau neišgįsi. Nepasiduok, 
bet ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metų praktikos medicinoje 
ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikflotų ligų — jums mano prakti
kavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatištai išegzaminuoju jus kiekvieną sykį. Ne
atidėliokite ir nebijokite ateiti ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju 
veltui. Jeigu sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirūpink 
gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir niekados pačios 
nepranoko.
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Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir ją ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerią. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve

tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 

z kimo skrynelių, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargą — mašiną — įran
kių. Tarpe mūsą išradėją yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitą.

Mums reikia daugel ne tik amatninką bet ir 
paprastą darbininką, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštą gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsą bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš- 
kai ar per laiškus į mūsą raštinę kuri randasi po No. 
332 W. Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. 
Boston 253. Visokias informaūsą rastinė yra atvi- 
žodžiu taip ir per laiškus. Mcijas suteikiame kaip 
ra nuo 7:30 iki 10 vaL vakarais.

Lietuvią Mechaniką ir 
Mašinistą Bendrovės VALDYBA.
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Tel So. Boa ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima msibalbrti ir liatuviisM 

Ofiso valandos:
Ryt ii* iki 9 vai.

Po pietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. loeson.

BeU Phon« Dicldnim »05 M.

Lietuvi* Dakun* ir Chirurgą*.
Ofiso Valatką

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarai*, Ketvergo nuo 6 iki 9P. M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafun ralaika plinka slinki

mą. prabaltai pleiskanas, niežėjimą 
odos Kalvos, angina plauku priduoda 
ma Jėma reikalinga maiata.

Dermafuga padarys kad Jmfi plau
kai bu tanku ivetnu ir skaistu.
* Oda Justi galvoje bu tyra, pleis
kanos iiayks ant visados ir Plankai 
neslinka daugiau!

Reikalaujant pritinate* Jum pač
ia suvis dykai iibandymul sampala.

rnsfusute ro c. įtampomu person 
tteo IHu, gausi Ubendytui dediute 
Dermafuros IrbroUura.

ARGIL SPECIALTIES CO.
SOX 37. PH1LADBLPH1A. RA.




