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IŠ DARBININKU JUDĖJMO.
MAINIERIŲ STREIKAS 

TURBŪT ĮVYKS.
Mainierių viršininkai suva

žiavime Indianopolise netik 
neatšaukė streiko, o dar-gi iš
leido aštrą atsakymą prez. 
Wilsonui. Prezidentas savo 
proklemacijoj buvo pasakęs, 
jog šis mainierią projektuoja
mas streikas yra netik neištei
sinamas, bet prieš įstatymiš
kas.” “Jis (streikas) yra mo
raliai ir legaliai ne vietoj.”

Mainierią atsakyme sako
ma, jog prezidentas tokiais už- 
reiškimais pasirodąs uzurpa
torium, norinčiu įvesti priver
stiną (baudžiavinį) darbą.

Streikas sulyg paskelbimo 
turi įvykti naktį 12 vai. iš pėt- 
nyčios į subatą.

Kad pabaigti dalyką su 
mainierią streiku, tai valdžia 
ketina kreiptis į teismą. Teis
me bus išnagrinėta sutartis ir 
teismas turės apreikšti ar mai
nieriai dabar eidami streikan 
laužo sutartį ar ne.

Mainierią reikalavimai.
Mainieriai reikalauja suma

žinimo darbo laiko iki penkią 
dieną ir iki 30 valandą savai
tėje. Reikalaujama algas pa
kelti ant 60 nuoš.

Mainierią išeiti} streikan ar
ti 400.000.

Valdžia -įvedė anglią kont
rolę ir nustatė kainas.

Ispanijos aktoriai sutvėrė 
uniją.

ĮVAIRUMAI.
Imigracija. Pranešama iš 

Neapoliaus (Italijoj, kad ten 
esama nepaprasto rengimos e- 
migrantą į Ameriką. Du tūk
stančiu italu padavė prašymus 
pasportą pradžioje spalio mėn.

Pragyvenimas. Iš New 
Yorko praneša, kad Amerikos 
Sąjunga sustabdymui išnaudo
jimo, susidedanti iš darbinin
ką žmonią, stengsis pradėti vi- 
sašalinį judėjimą, kad sustab
džius žmonią išnaudojimą.

Apgyvendimas. Phila. Pub
lic Ledger cituoja pranešimą 
iš Detroito, kuris sako kad 
Detroitas iki spalio 1 d. yra 
pristatęs namą už 59,000,000, 
iš kurią $29,000,000 buvo gy
venimo namams ir $30,000,- 
000 naujoms dirbtuvėms,krau
tuvėms ir tt. Taipgi sako, kad 
kad statymo veiklume tik Neiv 
Yorkas viršija Detroitą.

Moterįs. Tautiška Moterą 
Amatą Unnijos Sąjunga sako, 
kad moterims užkirstas kelias 
60 nuoš. valdžios darbą, dėl 
kurią jos yra išlaikiusios kvo
timus pirmais šešiais mėne
siais, 1919 metą.

Valstijos Dept. Iš Vienuos 
praneša, kad spalio 22 d. Tau
tiškas Seimas priėmė aktą pa
naikinant vardą“ Vokiška-Au- 
strija, ” į jo vietą paskirtas ti
tulas, “Austrijos * Respubli
ka.”

/

Alijant ą misijos prie lietuviu orlaivio Kaune.

BUVO BAISUS MŪŠIS. PAVOJUS DENIKINUI.
Gen. Denikinui, kurs Rusi- 

: jos pietuose kariauja prieš bol- 
j ševikus, atsidarė pavojus iš 
! užpakalio. Kaukaze sukilo 
prieš Denikiną Dagestano Gru
zijos ir kitą apskričių gvven- 
: tojai. Kaukaziečiai mato, jog 
gen. Denikin, nuvertęs Rusi
joj bolševiką vyriausybę, im
sis atstatyti seną Rusiją se
nuose rubežiuose. Sukilėliai 
perkirto kelius, kurie jungė 
gen. Denikino armiją su Kau
kazo centrais. Gen. Denikin 
dabar negaus iš Kaukazo ži
balo. Gen. Denikin turės ati
daryti frontą savo užpakalyje.

Iš Revelio pranešama, jog 
prie Gatčinos ir Krasnoje Šė
lo arti Petrogrado buvo nepa
prastai atkaklūs mūšiai tarp 
bolševiką armijos ir Judeničo 
kariuomenės. Pagalios bolše
vikai ėmė viršų.
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NUBAUDĖ.
Lawrence, Mass. vienas far- 

meris buvo nubaustas už skie
dimą pieno vandeniu ant $25.

Kai Lawrence dabar užsida
rė saliūnai, tai 600 bartende- 
rią ir kitokią darbininką su
jungtą su girtu bizniu neteko 
darbo.

Haverhillio, Mass. čeveryką 
siuvėjai pareikalavo $45 sa
vaitėje.

Kongresan inešta bilius prieš 
raudonos vėliavos vartojimą, 
įnešama, kad už jos vartoji
mą būtą baudžiama $10.000 ar 
vienus metus kalėjimam

New Yorke dėl laivą liuo- 
duotoją streiko negali išplauk
ti 400 laivą. Dabar imami 
streiklaužiai prie darbo.'

Norvegijos policistams tapo 
uždrausta dėtis prie amatiniu 
uniją.

Farmerią moterys laiko kon
gresą Hagerstovn, Md. Jos 
atstovauja kelis milijonus mo- 
terą. Kongresas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią už
drausti auginti taboką. Rezo
liucija bus inteikta kongresui. 
Tabokai dabar užimta Suv. 
Valstijose apie 1.375.000 akrą.

PRAŠO FINŲ TALKOS.
Kuomet Rusijos anti-bolše- 

vikų armija vedama gen. Ju- 
deničo, buvo bolševiką įveik
ta ties Petrogradu, tai dabar 
Rusijos anti-bolševikai mel
džia finą pagelbos paimti Pet
rogradą. Į Finlandijos sosti
nę Helsingfors atvyko Liano- 
zow Anglijos laivu iš Revelio 
ir maldauja talkos. Lianozow 
yra premieras provizijonalės 
rusą valdžios, kuri imtą veik
ti paimtame Petrograde.

Finlandijos premieras Ven- 
nola pripažino, jog derybos ei
na. Finai reikalauja Karelijos 
gyventojams būtą leista apsi
spręsti, Pečenga turi būti už
leista Finlandijai ir rusai tu
rės kampanijos lėšas padengti. 
Be to tas sutartis alijantai tu
rėtą gvarantuoti. Tokiomis iš
lygomis finai eiti] ant Petrog
rado.

SUGRĮŽO: — —
Latvią ministeriai ir kiti 

valdininkai sugrįžo į Rygą. 
Maisto jau atgabenta ir krau
tuvės atdaros. Ruso-vokie- 
čiai dar vis tebbombarduoja 
miestą.

PINIGŲ GAVO Iš 
JAPONIJOS.

PERSERGSTI NUO 
SAKARINO.

Dabar trūkstant cukraus 
kaikurie gali griebtis sakari- 
no. Tai Suv. Valstiją agrikul
tūros departmentas persergti, 
kad jo nevartotą, nes jis kenk
smingas. Sakarino išdirbėjai 
St. Louise dabar patraukti at
sakomybėn.

Ispanijos pramoninkai savo
Omsko valdžia iš Japonijos suvažiavime Barcelonoj nuta- 

bankininką pasiskolino $10- rė paskelbti lockout lapkričio 
4 J m ■ _____ J JI* V 1000.000.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
BONŲ PASIPIRKO:

Albertas Jakutis
iš Brighton, Mass. $200.00 

Elzbieta Urbaičiukė
iš Boston, Mass.........100.00

Thomas Jakavonis
iš So. Boston, Mass. 200.00 

Kunigas Pranas Juškaitis
iš Cambridge, Mass. 100.00 

Šios ypatos bonus pasipirko 
Lietuvią Prekybos Bendrovės 
ofise So. Bostone 244 W. Bro- 
adway. Čia galima pasipirk
ti Lietuvos Valstybės Pasko
los boną, Bendrovės šėrą ir 
gauti įvairiausią informaciją. 
Meldžiame visus užeiti.

♦ PUIKIAI LAIKOSI.
Lietuvos pinigai jau apie tris 

savaites, kaip stovi tarptautinia
me kurse. Ją kaina puikiai lai
kosi. Pasirodo, jog Lietuvos 
pinigai kur kas geriau stovi už 
Lenkijos.

Lietuvos markė kainuoja 4c. ir 
pusę. O Lenkijos tekainuoja 2c. 
ir 48 dalys cento (2.48).

Lenkijos markė be paliovos 
puola, o Lietuvos nei kiek nepuo
la.

Turkija paprašė Amerikos 
paramos ekonomiškuose ir fi
nansiškuose reikaluose.

Nuo lapkričio 1 d. Holandi- 
joj pašta pabrangs 5 nuoš., te
legramos 100 nuoš.

Austrijos valdžia rengiasi 
išleisti įstatymą, kuriuo visi 
buvusio imperatoriaus gimi
nės, kurie nepasižadės būti lo
jaliais, būtą ištremti, 
konfiskuotas.
> --------

Rytinėj Galicijoj, 
Varšavos pranešama,
tojai išmirsią šią žiemą, jei ne
bus pašalinės pašelpos.

o turtas
FU

kaip iš 
gyven-

Belgijos karalius ir karalie
nė aplankė sergantį prez. Wil- 
soną.

Japonijos laivynas darė ma- 
nebrus. Dalyvavo ir Mikado. 
Jis buvo ant laivo Lettsa. Ma- 
nebrus sugadino ekspliozija 
ant laivo Hynga. Užmušta 14, 
sužeista 30 jurininku.

PASIUTĘS ŠUO MOKYK-
LOJ.

Brooklyne, N. Y. netikėtai į- 
bėgo urzgiantis šuo į mokyk
los kambarį, kur buvo apie 
300 vaiką. Šuo apriejo 12 vai
ką. Atbėgę policmonai ir gais
rininkai užtalžė šunį ir nuga
beno į laboratoriją ištirti 
tikrai pasiutęs būva

ar

Francijos bolševikai agituo
ja už generalį streiką lapkr. 7 
d.

Anglijos kolonijos Anglijos 
valdžiai skolingos $250.000.- 
000.

—— <6 . j***

Alijantai pasiuntė Vokieti
jai naują notą, prašant pa
skelbti blokadą prieš bolševi
kišką Rusiją.

Amerikos kontraktoriai ga
vo iš Chinijos valdžios teisę 
sujungti telefonu Pekiną ir 
Šanchai.

Bermondt, vadas ruso-vo- 
kiečią Kurše, paskelbė, jog 
vokiečią kalba yra oficialė 
Kurše.

Vokietijoj dabar yra 2.460.- 
000 arklią, gi 1913 m. buvo 4.- 
330.000, galviją yra 16.360.- 
000, buvo 21.000.000; kiaulią 
yra 11.000.000, buvo 25.700.- 
000.

Suv. Valstiją Committee on 
Public Information, kurs vei
kė per karę atsėjo valdžiai $6.- 
600.000.

Kanados valdžia uždraudė 
eksportuoti cukrą į Suv. Val
stijas.

TEKA UŽ CHINIEČIŲ.
Laike karės daug chiniečią 

darbininką buvo atgabenta 
Francijon. Dabar tie chinie- 
čiai lieka Francijoj ir jie pa
čiuojasi su francūzėmis, ku
rios noriai už ją teka.

VALDŽIĄ PATRAUKS 
ATSAKOMYBĖN.

Bravaminką Sąjunga labai 
supyko, kuomet Suv. Valstiją 
kongresas nubalsavo aštrią 
prohibieiją. Bravarninkai ke
tina užtraukti bylą prieš 
Washingtono valdžią.

VIS SVEIKSTA.
Prez. Wilson kasdien eina 

geryn. Dabar naktimis jau ra
miai ilsisi.
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4 d. Tai yra tą dieną uždarys 
dirbtuves. Tai bus darbdavių 
protestas prieš valdžią už tū
lus įstatymus.

Finlandijos užlajoj anglą 
laivai nuskandino du bolševi
ką laivu.

Francijoj spalio 25 oficialiai 
paskelbta, kad karė pasibai
gė. Kariniai veikimai pasi
baigė pereito lapkr. 11, bet 
ikšiol buvo rokuojama, kad 
karės stovis tebėra.

Ruso-vokiečiai atakuodami 
Rygą vartoja troškinančius 
gazus. Ją artilerijos bombos 
pridarė daug blėdies Rygoj — 
sugadino daug puikią namą ir 
viešą įstaigą. Daug žmonią .su
žeista. Gynėją eilės nuolatai 
didinas.

James M. Keyes 
Advokatas

; 350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ĮAUK KITĄ

AIRIJOJ BŪSIĄS SU
KILIMAS.

Anglijos laikraštis Daily 
Express rašo, jog Airijos or
ganizacija Sinn Fein, kuri va
rosi už visišką neprigulmybę, 
jau turi sudariusi didoką slap
tą armiją. Jon ineina buvu
sieji airiai kareiviai, oficie- 
riai, inžinieriai Francijoj. To
kiu būdu airiai turi moderniš
ka karinę organizaciją. Spėja
ma, jog yra apie 80.000 karei- 
vią. Kad su Airija apsidirb
ti Anglija turės panaudoti a- 
pie 250.000 kareivių.

Dar labiaus nesuprantamas 
tasai social-demokratą žygis, 
kad jisai daromas yra be val
džios žinios. Toksai gi žygis 
įneša didelį nusiminimą į šalį 
ir į kariuomenės tarpą. Tasai 
tiesimas rankos lenkams yra 
lygus darbininką reikalą par
davimui, nes lenkai dvarinin
kai sustiprėję Lietuvoje su 
lenkrj valdžios pagalba, ne tik 
ką neleistą išdalinti savo že
mės darbininkams, bet par
duoti} ją lenkams atėjūnams, 
tykantiems lygiai kaip vokie
čiams mūsą derlingos žemės 
pagriebti. Lietuvos visuome
nė turėtą visu smarkumu peik
ti tokį soc.-demokratą žygį, 
kuriuo stumiama Lietuva Len
kijos glėbin...

J. M.
(Kauno “Laisvė”)

lietu-

visai
pra-

S OGI J AL - DEMOKRATAI
— LENKŲ ŠALININKAI.
Rugsėjo mėn. 25 d. socijal- 

-demokratą kuopa surengė 
Kaune paskaitą apie lietuvią- 
lenką santikius istorijos švie
soje. Skaitė A. Janulaitis, ne- 
persenai tuo pačiu klausimu 
skaitęs Panevėžyje. Pati pa
skaita gan turininga. Raudo
na gija ėjo per visą paskaitą 
kad nuo seną senovės tarp lie
tuvią ir lenką yra buvęs nesu
tikimą. Padarius uniją tie ne
sutikimai nesumažėję, bet lei
dę gilyn šaknis, nes iškarto tik 
bajorija skyrėsi prieš lenkus, 
dabar-gi pati liaudis susipra
tus ieško savą gyvenimo taką.

Paskaita būtą palikus gan 
maloni} įspūdį, jei nebūtą bu
vę įsakyta prelegentui pada
ryti tokias išvadas, kurią iš 
paskaitos nebuvo galima visai 
daryti — būtent, jog Lietuvos 
demokratija tiesia ranką len
ką demokratijai. Mat tą patį 
vakarą turėjo pasirodyti Ger- 
bačevskis ir Mykolas Biržiška, 
atvykę iš Vilniaus lenku val
džios automobiliuj regimai su 
kokiais — tai įgaliojimais tar
tis dėl taikos su lenkais.

Sunku buvo įtikrinėti p. Ja
nulaičiui, kad parėjo laikas 
tiesti ranką lenkams. Tiesiog 
prakaituodamas aiškino, kad 
Lietuvos demokratija galėtą 
paduoti ranką lenką nuosakiai 
demokratijai, “jeigu tokia y- 
ra,” Matyt jisai patsai labai 
dvejoja apie buvimą lenkuose 
demokratijos su kuria 
viai galėtą tartis.

Nors'gal as paskaitos 
savo turiniu neatsakė
džiai, vienok remdamasis tais 
nedrąisais pasakytais žodžiais 
apie rankos tiesimą lenkams, 
Varšavinės lenką valdžios pa- 
siąstas Gerbačevskis drąsiai 
išrodinėjo, kad Lietuvos liau
dis noromis-nenoromis, nors 
verkdama turėsianti taikytis 
su lenkais. Turbūt jau per
daug drąsūs buvo tie Gerba- 
čevskio žodžiai, kad kantrūs 
svečiai pradėjo švilpti ir tokiu 
būdu nutraukė jo kalbą.

Matydamas susirinkusią ū- 
pą p. Biržiška kalbėjo labai at
sargiai. Jisai pripažino, jog 
tos “nuosakiosios demokrati
jos” lenkuose nesą. Lietuvos 
demokratijos negalėjusi rasti 
ligi šiol su lenkais kokią-nors 
bendrą kalbą. Vienok ir p. 
Biržišką įtikrinėjo apie reika
lingumą taikintis su lenkais.

Publika tiesiog nustebo, kai
po šią kalbą soc-demokr. par
tijos šulai Bielskis buvęs bol
ševiką komisaras Vilniuje, jau 
nuo senai žinomas dėl savo 
prielankumo lenkams, paskai
tė rezoliuciją apie tai, kad 
Lietuvos demokratija tiesia 
ranką Lenkijos demokratijai. 
Užteko trumpai dvejatai sve
čią prakalbėti, kad susirinki
mas atmestą pasiūlytąją p. 
Bielskio rezoliuciją.

Soc.-demokr. surengtoji p. 
Janulaičio paskaita galutinai 
parodė apie nukrypimą lenką 
pusėn mūsą soc. demokratą su 
buv. Kapsuko komisarais Biel- 
skiu ir kitais priešakyje.

Skleidimas minčią apie tie
simą rankos lenkams, kuomet 
šie perėję toli demarkacijos li
niją griebia Lietuvą tiesiog už 
gerklės, yra tiesiog nepateisi
namas, nes revoliucijoje siūlo-

VIENNOS MIESTAS REN
GIASI PRIE MAISTO 

KRYŽIAUS.
Amerikos Pašalpos Admini

stracija Europos vaikus šelpti, 
gavo kablegramą nuo Kancle- 
riaus Renner, kurioje rašoma, 
kad maisto trūkumas Austri
joje ateinančią žiemą bus la
bai didelis. Kablegrama adre
suota H. Hooveriui sako:

“Maisto situacija čia labai 
opi. Dėl kas-kart augančios 
maisto stokos, prisieis maitin
ti Viennos žmones viešose vir
tuvėse per visą žiemą. Labai 
prašau, kad Dr. Herman Ges
tui iš jūsą komisijos, kuris su
organizavo Vaiką Pašalpos 
organizaciją Viennoje po prie
žiūra Amerikos Pašalpos Ad
ministracijos, būtą leista pa
silikti Viennoj organizuoti 
viešas virtuves Viennos gy- ma tiesti ranką lenką “demo- 
ventojams.”

Hooveris sutiko išpildyti 
Kanclerio Rennerio prašymą.

’ ’ . - ' ■ ■ .1 V,- » i

kratijai,” nereikalaujant net 
ją kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos.

LIETUVOS LIUOSYBĖS 
SARGAMS SVEIKI

NIMAS.
(Nuo Lietuvos Krikščionią 

Demokratą partijos 
kongreso)

Iš užu jūrią-marią, kur dar 
patrankos nepaliovė griauti ir 
neužgeso gaisrą kruvinos pa
švaistės, — sveikiname jus, 
kilniausioji Amerikos lietuvią 
jaunuomene!
Kurdama nepriklausomą, lai

svą ir demokratinę respubliką 
Lietuva mūsą tauta, įtempda
ma visas savo pajėgas ginasi 
nuo mirtingą priešo smūgią. 
Lietuvos karžygią kalavijai 
smarkiai kerta rusą-bolševi- 
kus, negaili ir Lenką gruobuo- 
nią, nesidrovi nei vokiečią nei 
kolčakininką.

Bet priešą minią-minios ap
spito mūsą šalį ir veržiasi į vi- 
dą, užgrobdami ir teriodami 
derlingiausias ir gražiausias 
Lietuvos vietas. Vilnius, Gar
dinas, Seinai ir Suvalkai jau 
okupantą rankose. Atsistoj 
ant Dauguvos krantą, išviję 
lauk iš Lietuvos “raudoną ar
miją” mes pasijutome turį už
pakalyje “kolčako armijos” 
pavoją.

Tokioje valandoje visa Lie
tuva kreipia į jus, Amerikos 
narsuoliai, savo akis, savo bal
są. Jūs pasivadinote kilniu 
vardu — Lietuvos Liuosybės 
sargais. Jūsą tikslas, jūsą i- 
dėja — sergėti liuosybės toli
mos savo tėvynės Lietuvos.

Tat stokite greičiau pagel- 
bon nuskriaustai ir nuvargin
tai Lietuvos valstybei; kaipo 
tikri tėvynės sūnūs petys į pe
tį su mūsą miestą darbinin
kais ir kaimą artojais ir kovo
kite už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Padėkit mums 
pergalėti visus priešus. Padė
kit atvaduoti mūsą sostinę 
Vilnią! Skubėkite greičiau į 
Lietuvą Jūs visa tauta laukia: 
Lietuvos Liuosybės Sargai.

(Kauno “Laisvė”)
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KAD RAGUS NU
LAUŽTUM LENKŲ

PONAMS
NEGAILĖK PINIGŲ 

PASKOLOS

BONAMS.
Į Brest atplaukė trys Ame

rikos laivai, kurie paims pa
skutinius Francijoj esančius 
Amerikos kareivius.
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“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Pnblished every Tuesday, 
Thursdav, and Šaturday by St 
Joaeph’s Lithuanian R.-O. Ajbso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION RATESr
Tearly .................................... $3.00
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muose ir paskui jie daug ko, 
apie ką seime gana rimtai ir 
visapusiškai apsvarstyta ir 
tarta — nežino.

Laikraščių reporteriai ne
spėja viską per laikraščius 
pranešti, iš seimo protokolų 
kartais per jų trumpumą ar 
dėl kitokių priežasčių ne vis
kas galima sužinoti ir iš tos 
priežasties kartais iškyla toki 
klausimai kurie jau galima bū
tų skaityt užbaigtais.

Pavyzdžiui imkime gerbia
mo kun. Lapelio “Drauge” tū
pęs labai rimtas ir svarbus 
straipsnis Federacijos reika
luose.

Gerb. kun. Lapelis malonėtų 
Federaciją pastatyti į tas vė
žes kurios jai būtų patogiau
sios, kad jinai galėtų išaugti, 
išbujoti ir tapti tokia, kokia 
ištiesų turėtų būt, o prie to 
viso atsiekimo priveda daug 
praktiškų ir giliai apgalvotų 
patarimų ir nurodymų.

Su jais pilnai yra galima su
tikti išskyrus vieną. Tarp ko 
kito nurodoma kad reikia Fe
deracijos konstituciją peržiū
rėti ir pertaisyti.

Mano nuomone to jau nerei
kia dėlto kad Worcesteryje šį
met atsibuvusiame Federaci-

visą laiką, nes jau sėdynių ne
buvo.

Vos tik Lietuvos atstovas per 
slenkstį peržengė, žmonės atsis
toję gausiais aplodismentais jį pri
ėmė.

jos seime kuriame dalyvavo 
vis-gi apie 200 suviršum dele
gatų, toji Federacijos konsti
tucija tapo iš panagių perke- 
denta ir pertaisyti.

Mano nuomone konstituciją 
nuolat perdirbinėt būtų ne- ' Lietuvos vardu pasveikino žmo- 
sveika organizacijai, tegul ji
nai po perdirbimo pabūva 
bent 3-5 metus tuomet pasiro
dys ar jinai atatinka savo tik
slui, ar ne.

Mirms lietuviams visuome
niškame veikime kaip tik ir 
stoka pastovumo ir ištvermės, 
tad pasistengkime kad bent 
mūsų rimčiausioji organizaci
ja, Federacija duotų pavyzdį 
pastovumo—tas išeis ant svei
katos visam katalikiškam vei
kimui.

Aš taip manau kad gerb. 
kun. kun. Lapelis apie konsti
tucijos perdirbimą būtų nera
šęs jeigu būtų seime buvęs 
prie jos kedenimo', o dabar pa
rašė tiktai todėl kad Federa
cijos valdyba kaž kodėl peril
gai užtruko su tos pertaisytos 
konstitucijos atspauzdinimu ir 
išsiuntinėjimu gerb. klebo
nams ir visiems Federacijos 
skyriams.

nes. Toliaus sekė kalba. Papa
sakojo apie dabartinę Lietuvos 
valdžią. Apie pačią tėvynę, jos 
vargus. Neapsakoma tyla buvo 
laike prakalbos. Tik rankų plo
jimas kartais pertraukdavo. Vi
si ausis ištempę žingeidžiai klau
sėsi. Užbaigus kalbėtojui pra
dėta rinkti aukas. Surinkta $628, 
77. Labai stambi auka tokiai ma
žai parapijai. Šioji kolonija 
proporcijonaliai “subytino” vi
sas Chicagos parapijas. Surin
ko net tris kartus daugiau, negu 
jei reikėjo. Garbė mūsų koloni
jai. Tiesa juk ne toki dyrai. 
North Sidės žmonės supranta kur 
pinigus dėti. Savo veiklumu ir 
aukų duosnumu visada pralenkia 
kitas parapijas.

Bravo Northsidiečiai.
Jaunutis.

F. V.

I

mums 
pasek-

geras

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
REIKALAI.

Kad Katalikų. Federacija y- 
ra viena iš reikalingiausių A- 
merikos lietuvių organizacijų 
tą pripažįsta kiekvienas lietu
vis katalikas, kad jinai turi 
vienyt ir jungt visas mūsų or
ganizacijas ir joms visoms va- 
dovaut, apie tai dvejopos min
ties būti negali, bet kaip prie 
to prieiti tai daug yra visoke
riopų minčių ir nuomonių.

Be abejonės visos tos gan į- 
vairios nuomonės ir projektai 
yra kilę iš geriausių norų, ir 
jų visų tikslas ištobulinti ir 
padaryti galingą Federaciją o 
tuomi pačiu sustiprinti ir į 
tinkamiausias vėžes įstatyti 
Amerikos lietuvių visą visuo
meninį ir politinį veikimą 
taip, kad iš to būtų ir Dievui 
ir Tėvynei Lietuvai ir 
patiems kogeriausios 
mės.

Geri norai yra labai
dalykas o tų gerų norų apsi
reiškimas darbuose, dar yra 
pagirtinas dalykas bet prie to 
viso pastebimas yra ir vienas 
dalykėlis nesuvisai geras, bū
tent tas, nesiskaitymas su tuo
mi kas jau yra o stengimasi 
viską tverti iš naujo.

Nors teorijoje gal būt tas y- 
ra ir labai geru daiktu bet 
praktikoje jisai beveik visuo
met pasirodo kenksmingu ir 
atneša negeistinas pasekmes.

Federacija nuo pat savo gi
mimo dienų visuomet tąja liga 
sirgo. Kartais toji liga buvo 
silpnesnė, kartais stipresnė 
bet kad nuo to būtų kuomet 
buvusi visiškai liuosa, tai tuo
mi negalime pasigirti nei pasi
džiaugti, visuomet tarsi koki 
piktoji dvasia į Federacijos 
reikalus vėlė ir painiojo asme
niškumus, srovelių, dalykus 
ir tam panašiai ir tik dėl tos 
priežasties mūsų Federacija 
nėra tokia galinga kokia būti 
turėtų.

Visų Federacijos reformato^ 
rių vardų neminėsiu dėlto, 
kad tiems kurie Federacijos 
reikalais indomavo ir juos se
kė yra tas žinoma, bet pami
nėsiu tiek, kad antras metas 
kaip Federacijos dalykai žy
miai pradėta stumt pirmyn į 

• mūsų visų organizacijų prie
šakį, ir tasai darbas eina gan 
pasekmingai.

Pernai į Baltimorę Federa
cija sutraukė kartu su savimi 
seimuoti didesnėses mūsų ka
talikiškas centralines organi
zacijas o šį metą į Worcesterį, 
prie tos progos buvo ir pačios 
Federacijos sesijos delegatais 
gan skaitlingos ir dalykai ga
lėjo būti ir buvo daug visapu
siškiau ir praktiškiau apsvar
styti ir išrišti.

Tą matė visi kurie turėjo 
progos tuose seimuose daly
vauti.

Aš jau kelintame iš eilės Fe
deracijos seime dalyvavau ir 
iš savo pusės galiu pabrėžti 
kad Federacijos reikalų tobu
lėjimu galima pasidžiaugti, jie 
kas met žymiai eina geryn. 
Labai gaila kad Federacijos 
seimuose ne visiems aplinky
bės leidžia dalyvauti. Tolimos 
kelionės, užsiėmimas, tarnvs- 
ta ir šimtai kitokių priežasčių 
daugelį katalikų sulaiko nuo 
dalyvavimo Federacijos sei-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.
W. LYNN, MASS. 
Susitvėrė choras.

Lyniečių jaunimas susitvėrė 
chorą. Pirma repeticija buvo 
spalio 26 d. Atsilankė apie 40 
dainininkų, tai galima tikėtis, kad 
tas choras bus gana skaitlingas. 
Mokyto jum yra p. J. Varaitis iš 
So. Boston, Mass. J. Varaitis y- 
ra gerai žinomas visoj apielinkėj, 
pasižymėjęs solistas ir gerai vai-, 
dantis pianą. Taipgi ilgą laiką 
yra vedęs Vyčių chorą, croro ve
dime turi užtektinai praktikos ir 
turi tam gabumus.

Tad Lyniečiai turės didelę nau
dą, kaip iš vedėjo, taip ir iš 
choro. • Rašykitės ir spieskitės vi
sas jaunimas prie to choro.
PRAKALBOS SU DAINOMIS.

Lapkričio 4 d. bus prakalbos 
Lietuvių svetainėj. Kalbės p. J. 
E. Karosas, nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Prakalbos yra rengia
mos su tikslu, kad kodaugiausia 
išparduoti Lietuvos Bonų. Gerb. 
kalbėtojas aiškys plačiai apie Lie
tuvos padėjimą ir kitokius jos 
reikalus. Beabejo, Lyniečiai pa
sitiks tą brangų svetį su kelios 
dešimts tūkstančių, nes Lynie
čiai, yra duosnūs tėvynės reika
lams ir užjaučianti Lietuvos val
džią.

Taipgi bus ir keliatas solistą. 
Viską žinąs.

—------- ----------------------------- J
su laisvamaniais sudarė kokią 
“tarybą.” Bet ištikrųjų ne. 
“Politikierių” mitinge sutvėrė ką 
ten, gal nei patys nežino ką, vie
ni sako Baltimores susivienijimas, 
kiti vadina skambalo kampanija, 
o jau dabar “taryba” ir gauna 
net iš katalikų, kurie juos garsi
na ir katalikus klaidina su tąja 
jų “taryba.” Katalikai visa 
širdžia trokšta vienybės dėl Lietu
vos labo, bet ir žiuri, kad toji 
vienybė būtų demokratiškai su
tverta, o ne taip kaip jie čia Bal- 
timorėj pradėjo. Susėjo keli, iš
sirinko pastovią valdybą, na ir 
dui tie keli varyti agitaciją, lan
džioja po dr-jas ir kalbina, kad 
prie jų prisidėti ir aukas jiems 
neštų. Bet katalikai turi savo 
didesnius fondus ir į juos aukau
ja.

Čia pasakau, kad nei viena 
katalikiška dr-ja nei kuopa prie 
tos “tarybos” neprisidėjo ir ne
prisidės iki nebus sudaryta tikra 
vienybė. Tad kolkas nereikėtų 
klaidingų paskalų leisti. Tas tik 
kenkia vienvbėn sueiti.

Krikščionis demokratas.

NASHUA, N. H.
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

apskričio 8 uvažiavimas buvo 26 
spalio, Nashua, N. H. Atstovų 
buvo 30. Gyvai svarstė savus 
reikalus ir prižadėjo pildyt kon
greso nutarimus ypatingai auksi
nio kardo fondą. Nutarta reng
ti pramogas ir kad centro valdy
ba paverstų tą fondą kitiems Lie
tuvos reikalams, kurių labiau 
reikia, negu kardo.

Raportai kuopų labai gražiai 
skambėjo, ypač So. Bostono 17 
kp.

Po sesijų buvo parengta dele
gatams vakarienė, vietinė Vyčių 
20 kp. visiems delegatams už dy
ką. P-lė O. Simonaitė kp. pirm, 
paprašė visus už stalo ir keliais 
žodžiais išreiškė užuojautą, kad 
skaitlingas būrelis suvažiavo.

Prasidėjus vakarienei visi iš 
eilės trumpose kalbose išreiškė sa
vo mintis ir kiekvienas dėkojo 
rengėjam už skanią vakarienę. 
Buvo "Sudainuota pora dainelių ir 
smagiai sudrožė pora duetų nas- 
huečiai. Kartu vakarieniavo ir 
vietinis kleb. kun. L. Tila.

Programo vedėja p-lė O. Bugai- 
laitė. Nashuečiai užsitarnavo di
delę pagarbą priimdavi svečius.

Jonukas.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeportas.)

LDS. 29 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 6-tą d., t. y. ket
verge šv. Jurgio parap. svetainėj, 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite susirin- 
nes yra daug dalyki! aptar- 

J. A.
kti, 
ti.

NEW HAVEN, CONN.
Kas veikiama.

Vietos lietuviai stvėrėsi smar
kiai dirbti. Netik kad kiekviena 
dr-ja rengia vakarų, teatrų, kas 
yra gražu, bet ir mūs tėvynės la
bui dirbti sujudo. Susitvėrė vi
sų lietuvių komitetas, kad rin
kus aukas Lietuvai vardu Lietu
vos Gelbėjimo dr-ja, turės visą 
savaitę (lapkr. 8-15) iš kalno ti
kimasi gasios aukos Lietuvai.

Choras.
Nelengva yra pildyti pareigas 

čionykščiams giedoriams, kad y- 
ra labai išsisklaidę gyventojai. 
Bet deda paskutines pastangas, 
kad vis gerinti chorą.

Jeigu kuri dr-ja norės, kac 
ant savo rengiamų vakarų daino- 
riai palinksmintų dainomis, tad 
privalėtų visiems remti chorą di
dindami pajėgas.

Kiek žinoma, tai Yale univer
sitetą lanko vienas lietuvis V. Ka
mantauskas iš Hartford, Conn.

Bitė.

LEWISTON, ME.
Spalio 25 d. A. L. R. K. Mote-
Są-gos 6-ta kuopa buvo paren- 

“ Įspėjimo balių.” Žmonių 
visi links-

A L. R. K. M. Są-gos 54 kuo
pa laikė mėn. susirinkimą spalio 
22 d., narių atėjo mažas būrelis, 
nors buvo plačiai išgarsinta susi
rinkimas ir išsiuntinėta atvirutės. 
Kažin kodėl taip neskaitlingai lan
kos, nes dar girdėjau viena na
rė skundžiasi, kad kuopa nedai
lią atvirutę prisiuntė, tai dėl to
kios priežasties apleidžia susirin
kimus. Brangios sąjungietės dir
bkim visos išvien ir lankykim su
sirinkimus, nes tuomet mūsų kp. 
užaugs į stiprią ir galingą. Yra 
keletas smarkių narių, kurios 
dirba iš visos galės, kad tik kp. 
auktų ir bujotų. Apsvarsčius 
kuopos naminius reikalus vienbal
siai nutarta prisidėti su aukomis 
ir darbu prie rengiamo bazaro 
šv. Jurgio parapijos naudai, ku
ris invyks lapkričio 9 d ir trauk
sis ištisą mėnesį.

Kalbėta kaip padidinti kuopa, 
nutarta surengti prakalbos su 
pamarginimu, prakalbos įvyks 
gruodžio mėn., nes jau kalbėtoja 
sužinota p-ni A. H. Nausėdienė iš 
Chicago, III. garsi veikėja ir ge
ra kalbėtoja, visas meldžiame ne
pamiršti gruodžio mėn. prakalbų 
diena bus vėliau išgarsinta. Ko- 
daugiausia kviečiame mergaičių ir 
moterų rašyties prie kuopos, nes 
viena iš geriausių dr-jų tai Mo
terų Są-ga. Susirinkimus laiko 
kiekvieno mėnesio trečiame nedėl- 
dienyj.

rų 
gus 
atsilankė apie šimtas, 
mai praleido laiką šokdami ir žai- 
zdami lietuviškus žaislus.

P-lė Ant. Petrošaitė padaina
vo solo, “Pamylėjau vakar” a- 
Aomponuojant pianu p. S. Bugna- 
vičiui labai puikiai, buvo atšauk
ta atkartoti. B. Ivaškiųtė paša
lė eiles apie Lietuvą, p-lė E. Ri- 
mkaitė irgi padainavo solo “Ty
kiai. tykiai Nemunėlis teka” taip
gi buvo atšaukta atkartoti.

P-ni A. Čereškevieienė buvo 
paaukavus didelį “baksą” ir ja
me idėjus 5 skirtingas dovanas 
na, ir turėjo spėti, kas įspėjo 
kokia dovana tai tas ir gavo. Spė- 
jant buvo gana daug juokų. Taip
gi buvo paaukavusi porą karve
lių, kurie buvo duodami ant įžan
gos tikietų.

P-ni Z. Norbutienė paaukavo 
puikią lempą, kuri buvo leista 
ant išlaimėjimo. Šiaip viskas nu
sisekė gana gerai ir atsilankiusie
ji buvo patenkinti.

P-lė N. Dailvdaitė Liet. R. Kr. 
išsiuvinėjo ir paaukavo labai pui
kią ir brangią paduškaitę, kuri 
buvo išleista ant lioterijos, ją 
laimėjo p. K. Karčiauskas.

Bronė I-tė.

SCRANTON, PA.
Lapkričio 10 d. Kunigaucko 

salėj įvyks teatras. Dailės Mylė
tojų Choras vedamas gerb. A So
deikos, pirmu kartu Scrantone 
statys scenoj du veikalu: “Girių 
Karalius” ir “Daina be galo.” 
Bus ir kitokių pamarginimu kaip 
tai dainų ir šokių. Perstatymui 
šių veikalų daug darbo padėta, 
daug išlaidų padaryta už artistų 
drabužius ir kitokius reikalus, 
kad kozeriausia pavyktų.

Dailės Mylėtojas.

BALTEMORE, MD. 
Neklaidinkit.

Jau dviejuose katalikiškuose 
laikraščiuose mačiau žinutes iš 
Baltimores, apie kokią ten Balti- 
morės lietuvių tarybą.” Skelbia, 
buk Baltimorės lietuviai katalikai

CHICAGO, ILL. 
North Side.

Spalio 16, 1919 įvyko prakal
bos gerb. kun. Laukaičio Šv. My
kolo parap. svetainėje.

Žmonių prisirinko pilna svetai
nėj. Trečdalis turėjo išstovėti

DETROIT, MICH.

Smagu ir malonu pranešti vi
suomenei, kad Detro j iečiai uoliai 
veikia. Kiek man teko pastebėti 
laikraščiuose, tai korespondenci
jų ne stoka, ale dą pritariu žo
delį, kad šios kolonijos jaunuo
menės judėjimas sparčiai eina 
pirmyn. Organizuotas jaunuo
menės buris L. Vyčių 79 kuopa y- 
ra gana veikli ir pasekmingai gy
vuoja.

Spalio 4 d. tapo suorganizuota 
nauja dr-ja Apaštalystės Maldos, 
trerb. kleb. kun. F. Kemėšis su
šaukė susirinkimą šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, paaiškino mi
nėtos dr-jos svarbą ir reikalingu
mą sutverti. Tuo tarpu prisira
šė 22 nariai. Apsvarsčius svar
besnius reikalus išrinkta valdyba. 
Dvasiškas vadovas ir direktorius 
gerb. kleb. kun. F. Kemėšis, pirm. 
K. Kernalis, pagelb. J. Grūstas, 
finan. rast. J. Strakauskas, prot. 
rast. U. Motuzaitė, ižd. M. Ka- 
seričienė. Promoteriai su mielu 
noru pasižadėjo darbuoties: P. 
Baksaitis, J. Kaušius, M. Kase- 
vičienė, P. Jaugienė. Sekantis 
susirinkimas laikytas 12 d. spalio. 
Narių atsilankė didokas būvis, su
sirinkimą atidarė su malda. Pir
mas raportas skambėjo promote- 
rių, iš kurio' malonu pasidžiaugti, 
kad ši dr-ja iškilo kaip ant mie
lių. Susidarė keturios kuopelės, 
narių skaitlius virš 60, promote
riai pasižadėjo sudaryti dar sep
tines kuopeles. Paskaus nutarta 
susirinkimai laikyti kiekvieno mė
nesio pirmą nedėldienį po mišpa
rų. Sekantis susirinkimas bus 
lapkr. 2 d. po mišparų.

Lietuvaitė.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
P. Juoz. Paškevičius Katerbu- 

ry, Conn. gavo laišką nuo saviš
kių iš Tauragės apskr., Šilalės 
valše. rašytas 15 d. rūgs. 1919.

Numylėti mūsų dukrelės ir sū
nelis Zofija, Kotrina ir Juoza
pas ... Apturėjome nuo tamstų lai
šką 10 rūgs, ir labai nudžiugome, 
kad esate gyvi ir sveiki. Mes tė
vai ir sesuo Michalina sveiki. Nu
džiugome, kad jau galima su ta- 
mistoms susirašyti, ir pasidarė 
lengviaus ant širdies...

Kazimiera Janeauskaitė gyve
na Šilalėje, Pr. Bitautas gyvena 
Nevočiuose ant rendos, Antanas 
dedč mirė, Simano Jančauskio 
sūnūs Pranas mirė šį pavasarį... 
Mūsų gyvenimas toksai: Ponams 
į Rusiją išbėgus ir mes netekome 
vietos o dabar tarnauju prie teis
mo už sargą, bet alga visiškai 
maža o viskas labai brangu, cu- 
raus svaras 6 rub. Duonos sva
ras 50 kp. lašinių sv. 6 rub. svie
sto sv. 5 rub... Užpernai labai 
daug pas mus žmonių išmirė. Mes 
pernai gavome 41| markes pinigų, 
ar jus juos siuntėte — labai ačių. 
Tėvai ir seselė.

Kaz. Bytautas rašo, kad bu
vo sužeistas į ranką, bet sugijęs. 
Baisiai buvę sunku po vokiečiais 
o dabar prie saviškių valdžios esą 
geriaus.

MONTREAL, CANADA.

Mūsų kolonijoj lietuvių judėji
mas yra labai toli atsilikęs nuo 
Suv. Valstijų lietuvių kolonijų ju
dėjimo. Bet turiu pripažinti, kad 
kaskart nors po truputį kyla ir 
žengia pirmyn.

Spalio 19 dieną, Šv. Jurgio 
pašelpinė dr-ja surengė balių. 
Žmonių prisirinko gana daug, nes 
buvo pagarsinta jogei yra užkvie
sta kalbėtojas. Jaunimas links
minos, žaidė kaip tik kalbėto- 
jaus norėdami išgirsti ką nors 
naujo. Daugumas ir mamučių 
jau buvo beeiną. Bet štai ir kal
bėtojas, V. K. Bačys, St. Lauren- 
to Collegijos studentas atvyko. 
Tuojaus apspitome jį lyg bitės ir 
ausis patempę laukėme ką jisai 
prabils. Trumpai, bet aiškiai 
pasakė apie draugijinį gyvenimą 
ir koke yra vertė prie jų priklau
syti. Sakė jog tik vienybėj y- 
ra galybė ir žmonijos pamatas.

Nepabaigus dar kalbėtojui kal
bėti, kur buvęs kur nebuvęs kyšt 
“raudonkaklis’ ir tuojaus užmetė 
klausimą. Gerb. moksleiviui ne
privalėjo duoti jam atsakymą ir 
eit į kritiką, nes klausimas ne
palytėjo dalyko apie kurį buvo 
kalbėta. Bet mūsų kalbėtojas 
priėmė tą jo klausimą ir su keliais 
žodžiais taip suvarė “raudonkak
lį” į ožio ragą, kad nabago net 
ir akys paraudo. Žinoma jam ne 
su kliūbieeiais kritikuoti. Publi
ka šaukė ura! ura! pritardami 
triukšmingu delnų plojimu.

Labai būtų malonu, kad mū
sų lietuviai dažniau surengtų pra
kalbas, diskusijas ir tam pana
šiai. Nes daugumas yra pamir
šę jog ėsą sūnūs Lietuvos.

Nagi broliai Montrealiečiai 
pirmyn.......

Ten buvęs.

vo užėmę musų brangią tėvynę 
Lietuvą ir draskė ją kaip žiaurūs 
žvėrys, norėdami padaryti tokį 
badą kaip pas juos Rusijoj. A- 
čiu Dievui ir mūsų brolių lietuvių 
kareiviams jau bolševikai iš Lie
tuvos išvyti.

Aš tarnauju Lietuvos artileri
joj ir stoviu Panemunės mieste
lyje ties Kaunu.

Pas mus šimet žmonės labai 
sirgo dėmėtąją šiltine, mūsų na
miškiai persirgo lig vieno taipgi 
sirgo sesutės su visais vaikeliais, 
bet mirė tik tėtušis 18 d. vasario 
o sesuo Elzbieta mirė 13 dien. ba
landžio o šiaip tai visi pagijo. Švo
geris Klovas mirė 1915 met. Kau- 
n^ nuo plaučių 
Ciuplis mirė 15 
nuo kruvinosios, 
vau pas kunigą, 
o dabar nežinau, 
sunku,
nėra nuo 1913 m. 
lio' ir nežinome kur, 
jo žmona nei aš. 
į Kauną ant komisijos.
na vaikščiojus pas Šalkarskį tai 
sako, kad nežinąs kur o kitu 
kartu sakąs kad gal būt Ameriko
je, jeigu būtų pas jus Ameriko
je tai
žmona jau 5 metai kaip nesima- 
čiau.
nai išvažiavo į Siberiją o dabar 
kad ir pargrįžau tai į Sibirą ne
galiu nuvažiuoti o ir jinai negali 
pargrįžti, net nei laiškais nega
lima susirašyti jau nuo 1917 me
tų su ją nesusirašinėju.

\ ----------
Pr. Steponavičius, Worcester, 

Mass. gavo laišką nuo tėvų iš Kur
šėnų, rašo: Tėvai ir giminės 
veik visi sveiki. Kaip minėjot 
apie apdarą ir avalinę, tai jeigu 
galėtumėte tai parsiųškit. At- 
rašykit ar parvažiuosit ar ne, nes 
reikia triobas statyti o aš jau ne
labai pajėgiu. Pas mus šneka, 
kad Lietuva bus laisva ir pati 
valdysis. Kol kas mūsų viriau- 
sybei sekasi.

ligos, švogeris 
ar 16 metuose

Po Kalėdų bu
tai buvo sveikas 

nes susirašyti
Brolio Tadeušo namie 

nuo 31 d. spa- 
nežino nei

Buvo iššauktas 
Jo žmo-

atrašykite. Aš su savo

K. Ramoškevičius, Mancbester, 
N. H. gavo laišką iš Kupiškio 
miesto, Panevėžio apskr., rašy
ta 1 d. rūgs. 1919.

Sveikina... ir toliaus rašo: Pas 
mus vokiečiai gyveno 3 metus tai 
dar vis galima buvo gyventi, pas
kui užėjo tie nelaimingi bolševi
kai tada suvargino žmones taip, 
kad daug išmirė iš bado. Duo
nos svaras buvo po 10 rublių ir 
tos nebuvo galima gauti. Jie ru- 
bavojo žmones, prie sienų statė 
ir šaudė. Baisi tai buvo Lietuvai 
koronė, bet nelabai ilgai, tik 3 
mėnesius. Dabar sulaukėme sa
vo Lietuvos kareivius, jie nugrū
do bolševikus tolyn gal daugiau 
jie neatgrįž. Kaip tik atėjo Lie
tuvos kariuomenė viskas atpigo. 
Duona iš dešimts rub. parėjo į 
vieną rublį 
uždarbiai, 
pragyventi, 
žinių.....

CAMBRIDGE, MASS. 
Streikas.

Cambridge darbininkai jau ant
ra savaitė kaip streikuoja, bet 
“Darbininke” dar iki šiol nieko 
nebuvo rašyta, tai aš nors ir vė
lai bet biskį parašysiu.'

Kaip matyt, tai apie tą strei
ką. nei viename laikraštyje nėra 
rašoma.

Apie tą streiką buvo kalbama 
unijos susirinkime, bet nebuvo 
prieita prie dalyko. 15 lapkri
čio nutarta išeiti streikan kaip bu
vo gauta pranešimas, kad kom
panija nieko nenori duoti, bet ga
lutinai nutarta neiti dirbt nuo 
16 dienos ryto.

Streikas eina labai rimtai, be 
jokių riaušių. Darbininkai lai
kosi gerai, skebaut mažai kas ei
na, bet kompanija dar nenusi
leidžia. LDS. kuopos keletas na
rių streikuoja, bet pašelpos var
gu begu reikalaus. Kaip polici
ja sako, tai esąs pirmas toksai 
ramus be jokių riaušių streikas. 
Iš kitur darbininkai nevažiuokite, 
kad savo kailį neinkištumet. Ki
tą kart daugiau pranešiu.

Aš išvažiavau į karę o ji-

svaras. Nors maži 
bet vis jau galima

Laukiame nuo jūsų

A

Juškevičius, Rochester, N. Y. 
gavo laišką iš Pustavienio Žaslių 
pačtos, Kaišedarių apskričio, 
Vilniaus gub. nuo Mykolo Griš
kevičiaus rašytas 22 rūgs. 1919.

Sveikina brolis Su vaikais: fi
na, Joneliu ir Leose. Dėkavo- 
ja už laišką. Esą visi sveiki ir 
gyvi. Vokietys buvęs apie 4 me
tus o nuo Naujų Metų išėjo, tai 
užplūdo bolševikai ir norėjo mus 
ir mūsų Lietuvą užimti, bet Lie
tuvos kariuomenė juos išvijo iš 
Lietuvos ir dabar paliokai nori su
jungti Lietuvą, tai nežine kaip 
bus. Paliokai stovi Vievij, Sa- 
meliškėj ir Nerį.

Pas mus badas iš priežasties 
karo, viską atiminėjo. Dabar 
pūdas rugių 100 rub., svaras ke- 
rosino buvo 6 rub. druskos sva
ras nuo pusės iki rublio, arklys 
menkas 2.000 rublių, karvė men
ka 1.000 rublių, mažas paršiukas 
30 rub. Mums paliko po vieną 
arklį ir karvę ir tai nevisiems. 
Mano paėmė 3 arklius, 2 karves, 
avių ir kiaulių tai sunku buvo kur 
ir pamatyt. Mus taip baisiai su
vargino, kad nežinome ar atsi
gausim kada ar ne.

Mano moteris mirė jau trįs me
tai, būtų labai gerai pašelpos, 
kad galėtumėt prisiųst kiek... 
Andriukonių Nastė ištekėjo ir ne- 
poilgo gyvenimo mirė. ..Sudiev.

Juozas Klastaitis, St. Louis Mo. 
gavo laišką iš Kauno nuo Pilipai- 
čio.

Rašo, kad visi sveiki, kad mo
tina mirus ir kad vienas brolis tar
naująs Lietuvos Kauno intendatu- 
roje o antras raiteliuose — abu 
kareiviauja. Prašo rašyti apie 
visas gimines ir pažystamus pra
nešant jų adresus.

Agota Linkevičiūtė So. Boston, 
Mass. gavo laišką iš Joginiškių, 
Paežerių valse., Šakių paštas.

Rašo kad sveiki. Petras mi
ręs, dėdė kovo mėn. miręs. Gy
venąs neblogiausia, triobos neiš
degintos. Alfonsas pargrįžęs iš 
rusų kariuomenės, dabar tarnau
jąs Lietuvos kariuomenėj už kuo
pos vadą. Paežerių parapija at
skirta, klebonas kun. Brundza. 
Tuom tarpu Lietuvoj būtų ramiau, 
bet su bolševikais ir lenkais ka
riaujama, jie taip puola ant Lie
tuvos, kaip musės ant medaus, 
bet Lietuvos kariuomenė stipriai 
atlaiko.

PRIDĖKITE VISOKO.
Dabar šimtai lietuvių siun

čia Lietuvon saviškiams skry
nias dovaną. Dedant valgo
mų daiktų, drabužių, avalinių, 
materijų, siūlų, adatą, žvakių, 
žirklių, peilių ir tt. ir tt. nepa
mirškite indėti laikraščių, mal
daknygių, knygų, rožančių.

Petrograde trūkstant kuro, 
griaujama mediniai namai ir 
griuvėsiais kūrenama pečiai. 
Kaikurios gatvės buvo medžiu 
grįstos ir grįstai dabar lupami 
ir kūrinami.

P. Balčiūnas Bridgewater, Mass. 
gavo laišką iš Lietuvos nuo brolio 
Antano kuriame rašo: O! kaip 
senai aš tamstoms neberašiau lai
ško o dar seniau kaip nesimatėva. 
Sėdėdamas ant Lietuvos garsios 
upės Nemuno kranto rašau tau šį 
laišką. 24 metai eina kaip mudn 
nesimatėva. Parašysiu iš pasku
tinių metų gyvenimo: 1914 m. 
mane paėmė į karę prieš vokie
čius, 1915 m. 8 vasario pakliuvau 
į vokiečių nelaisvę, 29 lapkričio 
1918 pasiliuosavau iš nelaisvės ir 
4 d. gruodžio pargrįžau į tėvynę, 
14 d. birželio 1919 m. pastojau į 
lietuvių kariuomenę ir kariauju

V. Jakai. prieš rusus bolševikus, kurie bu-
1 \ /

Vengrijos laikraščiai skel
bia, jog Austrija gautų mais
to iš Vengrijos, jei Austrija 
išduotų Belą Kun, buvusį 
Vengrijos bolševikų vadą.

Pietinėj Afrikoj deimantų 
kasykloje iškasta deimantas 
$500.000 vertės.

Anglijos karės sekretorius 
Churchill-paskelbė, jog Ang
lijos kabinetas pritarė pasku
tiniu kartu suteikti Rusijos 
anti-bolševikų vadui gen. De- 
nikinui reikmenų 15.000.000 
svarų sterlingų vertės.
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KAM JUMS BALSUOTI UŽ DEMOKRATĄ?

UTARNINKE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 4,1919

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

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mgnesinius susirinkimui 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
menesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover Si., Boston, Mass.

Balsuok už Coolidge 
Ant pilno Republikonų tikieto.

Lietuvių Korporacija Amerikoje.

PIRKITE
LIETUVOS

VALSTYBĖS
B O

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 jtj prižadai sumažinti 
pragyvenimo kainas nepasirodė.

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

Užsiregistruok protestu prieš Netiesas ir BRANGŲ PRAGYVENIMĄ balsuo

damas ant VISO REPUBLIKONIŠKO TIKIETO nuo

Viršaus iki Apačiai

MARŠALKA — Step. Navickas, 
181 D Str., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

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

, Coolidge, Xoc. Burrell Langtry. Cook and Allen.

Kiti nariai: — ST. ČIURLIONIS, prezidento Smetonos 
asmeninis sekretorius ir Lietuvos valstybės vaštinės vedėjas,

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

320 FIFTH AVĖ.

Prisiųskite savo adresą, tai gausite 
megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi viso 50 narių Lietuvoje. 
Ar Tamstos nenorėtumėt ir-gi rastis tarpe jų ir veikti Lie
tuvai naudingą darbą?

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

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

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

PROT. RAST. — M. Markuniutė. 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
lfARŠATiKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

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

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

Draugai Piliečiai!

juotose vaizbaženkliais
skrynutėse.

NAT1ONAL B15CU1T 
3®mpany

ietuvos Atstatymo Bendrove
LITHUANLAN DEVELOPMENT CORPORATION

Jau importą į Lietuvą pradėjo. Tuoj pradės exportą iš Lietuvos. Kaune skyrius veikia kuogeriausia. Jis susidarė iš įtekmių 
giausią žmonių Lietuvoje. Vedėju L. A. B-vės Lietuvoje yra A. Vosylius.

Tamstos bukite draugais 
garbingų žmonių.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad patarnauti Lietuvos 
Atstatymo darbuose, sutvėrė skyrių, kurį sudarė vietos veikė
jai ir įtekmingiausi žmonės Lietuvoje. Į valdybą parinkti šie 
asmenys: — agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedė
jas Alfa Nobelio firmos Varšavoje, po to buvęs organizato
rius ir vedėjas “Vilijos;” A. PRUŠAS, buvęs vedėjas banko 
Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir 
dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taipgi 
ir Lietuvos valdžios banku. JURGIS BALTRUŠAITIS, bu
vęs vedėjas ilgą laiką “Žagrės,” Marijampolėje ir gerai žino
mas vaizbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs “Vilijos” 
fabriko vedėjas ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATY
MO BENDROVĖS.

t

VILIUS GAIGALAITIS, Mažosios Lietuvos Tarybos pirminin
kas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. DR. J. 
ALEKNA, Lietuvos Tarybos narys ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas, SALEMONAS BANAITIS, žinomas spaus- 
tuvninkas ir knygų leidėjas Kaune, narys Lietuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijos Institutą. DR. A. SLIŽYS, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viršininkas. PRANAS SMIL
GEVIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pramonės mi
nisterijoje. AGRONOMAS J. KRIAUČIŪNAS, Žemės Ūkio 
Ministerijos direktorius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantūros 
Valdininkas. I. DOBEKEVIČIUS, Lietuvos valdžios paskirtas 
direktorius prie Pramonės ir Prekybos Banko. P. TAMOŠE- 
VIČIUS, kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninkas. 
J. GUSTAITIS (brolis kun. M. Gustaičio, poeto). A. RIMKE
VIČIUS, spaustuvninkas iš Vilniaus. P. LEONAVIČIUS, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas ir k.

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Įgaliotiniai ir nariai darbuokites: juo bus greičiau užbaigtas pardavinėjimas serų tuo didesnis pelnas liks.

v:., reikalais kreipkitės Lithuanian Development Corporation
NEW Y0RK, N. Y.

iVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINŽS DRAUGIJOS

VALDYBA
SO. BOSTON,’ MAS8.

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

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

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

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

126'0 St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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

16 Winfield St., S. Boston

1 LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.S
-t ... . _ .... _____ . ♦*<

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. AšmenskienS, 
359 _ 4-*h St.

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechaniką ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančią 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 siąs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
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” su skyriu
mi taisymo kaip automobilią taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankią 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
tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 
kimo skrynelią, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargą — mašiną — įran
kią. 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 koveikiansiai 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. Broadvay, South Boston, Mass. Tel. So. 
Boston 253. Visokias informaūsą raštinė yra atvi- 
žodžiu taip ir per laiškus. Mcijas suteikiame kaip 
ra nuo 7:30 i^i 10 vai. vakarais.

Lietuvią Mechaniką ir 
Mašinistą Bendrovės VALDYBA

♦T*

♦:

VALGiYK. LORNA DOONE 
džiovinėlius ir pažink koks skanus ką
snelis, nepaprastos duonelės turinčios 
tik užtektinai sultingumo. Valgyk su vai

siais ir pažink kas yra 
tikras blinelis. Vardas 
LORNA DOONE para
šytos ant kiekvieno 
džiovinėlio. Parsiduda 
svarais puikiose apkli

ŠIS LAIKRODĖLIS, TIK $8.75.
Šis stebėtinas laikrodėlis, 

$8.75. Su (6) šešiomis rodyklėmis, 
kurios rodo: 1) valandas, 2) nū
dieną visos savaitės, 5) dienas mė
nesių, 6) mėnesio permainas.

Tai yra vienas iš įdomiausių 
laikrodėlių. Kada tamsta turėsi 
šį laikrodėlį, kalendoriaus nereiks. 
Pažiūrėjęs į jį žinosi, valandą, 
minutą, sekundą, dieną savaitės, 
mėnesį ir mėnulio permainą.

Tikrai, tai yra vienas iš nau
dingiausių laikrodėliu. Keisas gra
žiai padarytas ir stiprus, gerai 
reguliujamas ir rodo tikrą laiką. 
Kaip ir tikras auksas ir guarentuo- 
jamas ant 25 metų.

Niekur negausi laikrodėlio to
kios rūšies ir tokio tvirto kaip 

tik pas mumis. Šis laikrodėlis vertas mažiausia $16.00, bet per tą 
trumpą laiką mes parduodame už $8.75. *

Mes nereikalaujame visų pinigą iš anksto, tiktai prisiųsk 
mums $1.00 depositą užmokėti už pasiuntimą, likusius užmokėsi 
kada gausi laikrodėlį.

DYKAI: Jei iškirpsi šį apgarsinimą ir prisiusi mums su užsaky
mu, mes prisiusime dykai lenciūgėlį, kaklaraiščio špilkutę ir ša- 
likos špilkutę.

Žiūrėk, kokia proga! Nepraleisk, nelauk ilgai, iškirpk šį 
apgarsinimą ir įdėdamas $1.00 prisiųsk tuojaus.

UNIVERSAL SUPPLY OO. DEP. 10.
1574 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO, LLL.

Laiko paliko labai mažai įstojimu 
į Lietuvos Atstatymo Bendrovę.

Šerai Lietuvos Atstatymo Bendrovės parsidavinės tik lig 
Naujų Metų. Kas tik gali įstoti, turi pasiskubinti, nes pa
vėlinę negaus pirkti.
SENIEJI NARIAI KVIEČIAMI PIRKTI DAUGIAU ŠERŲ.

Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad bus galima ir dau
giau išmokėti dividendų. Už pirmą pusmeti išmokėta 4 nuoš. 
už įdėtus pinigus į Lietuvos Aatstatymo Bendrovę.

Už antrą pusmetį bus išmokėta daugiau negu 4 nuošim
čiai. Ir dividendai augs kitais metais greičiau kaip pusmečiais.

ŠERAI $10.
Negalima imti mažiau kaip 5 Šerus.
Jei."u norite savo draugui padaryti tiek gero, kad jis gau

tų. už savo pinigus kas pusmetis didelius dividendus, prikalbi
nkite jį Įdėti pinigus į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
P0TTSVILLE, PA. 

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

Draugai Piliečiai!

Jau parodė, kad jis
PRIVERS UŽLAIKYTI TIESAS ir TVARKĄ.

t t TT T T



VIETINĖS ŽINIOS.

Visi

KONFERENCIJA IR 
PRAKALBOS.

Ateinančią nedėlią Lietuvių 
salėje Nuteriotos Lietuvos 
Draugi) Komitetas rengia kon
ferenciją 2 vai. po pietų, o va
kare toj pačioj salėj prakal
bas.

Į konferenciją kviečiami 
veikėjai visos Mass. valstijos. 
Bus tariamasi apie būdus pa
didinti aukų rinkimą Lietuvai 
ir iškelti Lietuvos neprigul
mybės reikalą tarpe Amerikos 
visuomenės.

■ i. i inv.*l«

Užsakymo Kortą! Išsiųskite!
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PIRMOS KLESOS

centus sulyg kainos viršpažymėtos ir meldžiu mandol.Su šiuomi prisiunčiu prigulinčius

kogreičiausia prisiųsti

Vardas Pav.

Adresas

$

SELYKLASI

Vardas ir pavardė

Miestas

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Kalendorius ant 1920 metų DYKAI prie kiekvieno užsakymo.

PIRK BONŲ BUS LIETUVAI DUONOS.

siai, tai galima tikrai tikėtis, 
kad streikas tikrai bus laimėtas. 
Streikuoja 3.500 darbininkų. Kaip 
girdėtis kad streikuoja ir kitose
kolonijose kaip tai AVorcestervje, 
Springfield ir kitose, bet kodėl 
nematyt aprašymo.

Organizacijos Narys.

332 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-lf. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd S t.

Pasekme po 2t dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

100 svarų sumalto selyklo ................................. $7.00 s
Išsiunčiame apmokėjus expresą ir po aplai- 

kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

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

PAVEIKSLU.

D. F. RYAN,
390 Washington Street, Cambridge, Mass.

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
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.

MIKOLAJ C. PARTOS,
Aptiekorius ir Chemikas

160 Second Avė., New York, N. Y.

Svarbu! Pasinaudokite! Pilnai!

===
Dr. Paul J. Jakmauh

f Jakimavičius)
Priėmimo valandos: 

Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 
609W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON.

Tel 802 S. B.

&HS

Išsiųskite!

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 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.

Dr. J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
»-ii rtt* TELEFONAS
1-3 PO putu Market “^00
0>8 VAKARE

SLRKA. 21 kp. susirinki
mas įvyks 2 d. lapkričio nedė
lioj, tuojua po sumai, 
nariai susirinkite.

Ig. Tarutis, rašt.
TEKLĖ BUTKEVIČIENĖ.

A. f A.
Mirė utarninke spalio 28 d. 

namie, 202 Silver st. Paliko 
vyrą, dvi dukterį ir 1 sūnų. 
Palaidota spalio 31 d. su baž
nytinėmis apeigomis Maldon 
Holy Cross kapinėse. Gerb. 
Gerb. kun. K. Urbonavičius 
pasitiko nabašninkę namuose 
ir lydėjo į kapines. Laidoji
mu užsiėmė gerai So. Bosto- 
niems žinomas graborius P. J. 
Akunevičius, kurisai gražiai 
visą laidojimo tvarką nustatė.

PRANEŠIMAS.
Daugelis kreipiasi Į mane 

norėdami rengti ex-kareiviui 
J. Šaliūnui prakalbas. Turiu 
pranešti, jog aš buvau apsiė
mus tvarkyti Bostono apielin- 
kėse maršrutų. O dabar aš 
nieko su tuo neturiu, nes tas 
maršrutas jau pasibaigė. Ga
lite greiptis tiesiog į kalbėto
ją adresu 797 Bank St., Wa- 
terbury, Ct.

IŠGAVO DIDESNĘ PA- 
ŠELPĄ.

Kavaliauskienė, kuri liko 
našle su trimis vaikais prieš 
du mėnesiu, buvo rustame pa
dėjime. Tai graborius P. A- 
kunevičius buvo jai išgavęs iš 
miesto po $9 savaitėje. Dabar 
p. Akunevičius padarė dides
nes pastangas ir išgavo po $10 
savaitėje.

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge streikas skerdykhi 

darbininkų gerai eina. Mažai 
kas tedirba. Kaip pasirodo iš 
piketninkų raportij tai superis pri
kalbinėja piketninkus streiklau- 
žiauti siūlydamas gerą uždarbi. 
Bet darbininkai ne toki kvaili 
kaip kad jis mano ir jo neklauso. 
Dar išėjo viena kilbasinė j streiką, 
žada išeiti ir inžinieriai, ugnege-

(Paskelbimas)
NEIŠMINTINGA PIRKTI 

PADIRBIUS.
Ligonis pirkdamas pigias, 

menkos rūšies padirbtas gy
duoles, pats nukenčia ir nuos
tolį. Tikrų vaistų išdirbėjui 
tokie padirbiai vien duodą liu
dijimą apie jo vaistų gerumą. 
Trinerio Amerikinis Eliksiras 
iš Kartaus J^yno, tai geriau
sias nuo užkietėjimo, nevirš
kinimo, galvos skaudėjimo ir 
kitokių vidurių betvarkių. Jis 
vra pagarsėjęs per 30 metų. 
Jis buvo pamėgdžiojamas i- 
vairiais būdais, priruošimu, 
vardu, užpečėtijimu, o vėliau
sia net apgarsinimais ir pake
liais. Todėl, turime būtinai 
reikalauti, kad mūs klijentai 
būaų užtikrinti, pirkdami tik
rą Amerikinį Eliksirą iš Kar
taus Vyno, o ne pigų, menkos 
rūšies paslėptą padirbį. Trine
rio vaistai parduodama visose 
aptiekose. — Joseph Triner 
Company, 1333-43 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

(Copyrigth, 191-9, by Jo
seph Triner Company).

H

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12^x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

SERGANTI ŽMONES!
LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI

Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER
VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirs 26 metų praktikos 
medicinoje Jr gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną syki. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš pataria ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAI GIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENPERTMENTUODAMI.

Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 

sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE

Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos Įtaisus Įleisti Į kraują Įvairių kraujo vandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau nugščiansią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir prnkt'kavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kroniškų. nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateiki pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negailu pagelbėti, pasakysiu.

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

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

ESPERIMENTUOJU.

DOCTOR MORONEY
673 WASHTNGTON, ST. -(arti Boylston St) BOSTON. MASS. 
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

Į Žmones Musų Lietuvius Prietelius Amerike!
Kadangi garsinga gyduolių Apteka Partosa su kiekviena diena kiekvienu sykiu daugiaus paieš

koma, prieto dėl palengvinimo mūsų Prieteliams, talpiname žemiaus “KORTĄ UŽSAKYMAMS,” 
iš kurios kiekvienas gali sau pasirinkti gyduolių, kurios reikalingos dabar kaip ir praeityje.

Ant tos “UŽSAKYMŲ KORTOS” reikia pažymėti, kokių gyduolių Jums pasiųsti, kokioje kieky
bėje ir už kokią kainą. — “UŽSAKYMŲ KORTOS” paduokite aiškų adresą ypatos, kuriai turime iš
siųsti užsakytus vaistus. Taip-gi su “UŽSAKYMŲ KORTA” prisiuskite ir pinigus ant žemiaus pa
duoto adreso.

Pasitikėdamas širdingos paramos iš brolių lietuvių lieku

Su brolišku psaveikinimu

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.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
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Gerbiamas Aptiekoriau Partos! Meldžiu grįžtančia pasta arba ekspresu pasiųsti kas pažymėta: 

..........Partola saldainiai valytojos kraują ir vidurius, kaina $1.00; 6 skrynutės $5 ....................  

..........Partoglory sustiprinančios nervus, kaina $1.25 — 5 buteliukės $5 ....................................... 

..........Liro plotkelės nuo galvos skaudėjimo, kaina $1.00 — 6 skrynutėse $5 ............................  

..........Partolių dėl ataugimo ir dėl plovimo plaukų, kaina $1.25 ..................................................  

..........Partolių dėl ataugimo ūsų ir barzdos, kaina $1.00; 6 skrynutės $5...................................  

..........Partocream dėl dieninio vartojimo, kaina 65c. ir $1.00 .........................................................  

..........Partocream dėl vartojimo ant nakties, kaina 50c. ir $1.00 .................................................  

..........Partosoap, muilas iš augmenų-balsamavų, pagrąžinantis veidą, kaina 35c., 3 šmoteliai $1 

..........Partone plotkelės geležinės delei silpno kraujo, kaina $1.00; 6 skrynutės $5..................... 

..........Partovill, milteliai delei vidurių, kaina $1.00 — 6 skrynutės $5 ....................................... 

..........Partobrace, nuo vyriško nusilpnėjimo, kaina $1.00; 6 skrynutės $5...................................... 

..........Partocyl, nuo niežėjimo ir išbėrimo, kaina $1.00; 6 skrynutės $5.......................................... 

..........Partosa, francūziška degtinė, kaina 75c. ir $1.35....................................................................  

..........Partocougli nuo kosulio, kaina $1.00; 6 skrynutės $5............................................................  

...... Pemete saldainiai nuo kosulio ir skausmo gerklės, kaina 15c...............................................

..........Rumatin, Partosa milteliai nuo reumatizmo ir Partopain No. 2, kaina $1.00 .. .....................  

..........Partosa biszkoptv valytojos kraujo ir nuo užnuodyto kraujo (skanios) $2.00 ir $4............  

..........Partosiveat, nuo prakaitavimo kojų, kaina $1.00; 6 buteliukės $5......................... ............  

..........Dodo nuo užsenėjusios ligos, kaina $5.00; pilna $21.00............................................................  

..........Triplets No. 3 nuo sėėlos tekėjimo, kaina $2.00; kompletas $10.00 ................................... 

..........Triplets No. 4 dėl moterų nuo baltųjų tekėjimo $2.00; komplets $10................................... 

..........Vanduo “Elza,” kuris grąžina plaukams puikią spalvą, kaina $1.00; 6 buteliukai $5. . 

..........Partosa tikras riešutinis aliejus, kaina 50c................................................................................  

...... Perfumai: razetavi, fiolkavi, bezdų, rožiniai, kaina 50c., $1.00 ir $2.00.............................

..........Palaikytojas ūsų, kaina 25c., 35c., 50c.................. ......................................................................  

..........Partosa žinoma elektrikinė mašina, kaina nuo $4.00 iki $25.00 ........................................... 

..........Pudra tinama veidui, balta, ružava ir kremava, kaina 50c. ir $1.00.................. ................  

..........Partopile, tepti nuo aklosios žarnos, kaina $1.00; 6 triūbelės $5..........................................  

...... Partopaste, priimniausi dėl valymo dantų 25c......................................................................

...... Partoherb arbata augmenų šaknų, kaina $1.00; 6 skrynutės $5.00........................................

..........Partopain No. 1 numaldantis skausmą, $1.00...........................................................................  

..........Partonic, geležinis vynas nuo sumažėjimo kraujo, kaina $1.00; 6 buteliukės $5.00............  

..........Novet, gydantis nuo šlapinimosi lovoje, kaina $1.00 — 6 skrynutės $5.00...........................  

..........Partoastlima, nuo sunkaus atsikvėpimo, kaina $1.00; 6 buteliukės $5.00...........................  

..........Vanduo akių, nuo visokių akių ligų, $1.00; 6 buteliukės $5.00..............................................
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-; 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiainan- 
ėiu», bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
nėsi visai nauju žmosru! Devynes ii deiimtes visu žmogaus 1 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iiputimai, užketėjimas skflves, tuliinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeninote kraujo ir neužtektinios cirkulacijos ’ 
kraujo.

Koina dalis kūno ir koina jo veikme remias* ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkžtus ir 
grobus, žirdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti H aitoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geleže ir 
Fosforą-maistes dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms, nestipria grobus teip, 
jog je tuitinase regulariikai. Atgaivin inkžtus, Uvara laukui 
nuodimes atmatas. Niera daugiaus gan ir saputnnu. nlera smir
dančio kvapo sr apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, storą gruomu laviną, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Ton* susttpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems 1 Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti salėms be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
SaVMUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Prekė Nuga-Tona yra vienas ($1.00) doleris 

'už bonkuta. Kaina bonkete talpina devynios dešimtys (OO) piltalu, arba vieno manosi 
gydymo. Galėta pirkti želes bonkutea, arba žalius menesius gydymo ui penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone par dvideMmt (20) dienu h- jeigu na busi už 
sėkmių, sugrąūsk benkute ir pilsus, • mes urnai sugrąžisime jusu pto 
prapuldyti vieną rante. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Nailonai Laboratory, L. 22—637 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu ė tonais $ ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos 
: [a’uo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare

Tel So.Bo.ton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai. 

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Bos'on.

Bell Phone Dickinsan 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Su PHadelpkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito ilri S po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.




