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prisirinks
Girdėjau

Pranešama, būk , Judeničo 
armija pradeda atsigriebti. 
Būk estonai dabar einą išvien 
su Judeničo armija.

dviklasę 
matyti, 

skaičius.

į

Lenkai Ryme padarė šitokį 
šposą. Vieną gražią dieną atė-

“Publlshed and distributed under per
inu (No. 534) autorized by the 

Act of October 6, 1917, on flle 
at the Post Office of Boston, 
Mass. By order of the Pre- 

sident, A. S. Burleson, 
Postmaster Ge-

neraL”

Pastaruose rinkimuose Švei
carijoj iš 189 delegatą inėjo 42 
socijalistų.

BONAMS.
REKONSTRUKCIJOS DAR

BO SUTRAUKA.

NEMAKŠČIAI,
Raseinių apsk.

Mūsą miestelis šiais metais

NEGAILĖK PINIGŲ 
PASKOLOS

“Accepteance for mailing at special 
rate of postage provlded for in 

Section 1103, Act of Oct.
8, 1917, autorized on 

July 12, 1918.”

PAŽIŪRĖKIT Į ŽY
DINČIĄ LIETUVĄ, NE
DUOKIT JAI NUVYS
TI. PIRKDAMI VI
DAUS PASKOLOS BO
NUS PALAISTYSIT 
JĄ KAIP GĖLĘ, KURI 
TUOJ ATNEŠ JUMS, 
PILIEČIAI, GAUSIN

GŲ VAISIŲ.

SEINAI.
Spalio 2 dieną 7 vai. vakare

Gavo ilgą nosį.
BANDĖ PASISAVINTI ŠV. 

STANISLOVO ĮSTAIGĄ.

nes
“Kardą”

Į Brest atplaukė trys Ame- buvo pusiau sudegęs. Bet da- 
rikos laivai, kurie paims pa- bar jau baigia atsistatydinti. 

Turime pašto skyrių. Gy- 
jai labai paštu patenkin-

KAD RAGUS NU
LAUŽTUM LENKŲ

PONAMS

Budėkime ir teikime skubią 
paramą Lietuvai.

IŠ LIETUVOS KRIKŠČIO
NIŲ DEMOKRATŲ 

VEIKIMO.
Vienas žymus Lietuvos Kri

kščionių Demokratą veikėjas 
laiške rašytame į Joną Karo
są tarp kitko praneša apie 
krikščionių demokratų orga- 
nizavimąsi Lietuvoje. Jis ra
šo:

“Mes pradėjome leisti “Ū- 
kininką” priedą prie “Lais
vės.” Pradėjome taip-pat 
ruošties prie agitacijinio dar
bo ir tuo tikslu leidžiame ei
lę naują brošiūrą. Rvt-poryt 
pasirodys pirmas N-ris “Dar
bininko,” “Pavasario” ir 
“Moterą Balso.” Įsteigėm 
kataliką Lietuvos Darbo Fe
deraciją, “Pavasario” jauni
mo centrą, Moterą Sąjungos 
centrą ir eilę kitą organizaci
ją • •

Politinės naujienos: iš Gal
vanausko kabineto maža turi
me vilties. Kr.-demokratai 
neįneina. Draugelis ir Čarnec
kis iš partijos išstojo. Mus 
kaltina “demagogijoje” ir 
vienybėje su social-demokra- 
tais, bet tai insinuacija. So- 
cial-demokratai stovi už susi
vienijimą su lenkais, kas yra 
griežtai priešinga kr. demo
kratą nusistatymui. Smulkme
ną rasite “Laisvėje.” Stei
giamasis Seimas veikiai bus.

Žinome gerai, kad jūs A- 
merikos lietuviai veikiai pra
dėsite žiūrėti į mus, kaipo į pi
niginius parazitus. Šiandien 
Lietuva nelyginant gegutės 
vaikas tik cypia išsižiojus — 
ką tik pagauna, viską prarija 
ir dar negana.

Bet man rodos, kad lygiai 
kiekvienam Amerikos lietu
viui gerai yra žinoma, jog val
stybinis darbas reikalauja ne
tik sveikatos, pasišventimo, 
bet ir pinigą, pinigą, pini
gą!. .

Paremkite mus.

IŠDAVIKAS GABRYS SU 
VOKIEČIAIS LIETU

VOJE.
Žymus veikėjas iš Europos 

rašo Jonui E. Karosui:
Jau žinote, kad mus de f ac

to pripažino Anglija. Be abe
jo toks tuojaus aktas pasiro
dys ir pas kitus, nes anglai pa
prastai tuščiais nešaudo. Kad 
galutino oficialiai pripažinimo 
netoli esame rodo ir toks džiu
ginantis dalykas: ve ką tik lai
kraščiuose pasirodę paskuti- 
nioj Foclio ir visos ententos 
nota vokiečiams delei ją šuny- 
bią Lietuvoje ir visoje Pabal- 
tijoj. (Apropos su vokiečiais 
Lietuvoje nuvykęs per Tilžę 
dalyvavo Gabrys, Ropas ir 
Co.). Tad'štai savo notoje jau 
alijantai su Fochu priešakyje 
skyrium paminėjo Lietuvą. 
Jau nebevadina jos Baltiko 
provincija; ten kalba... le 
retrait de sės troupes dės re- 
gions baltiąues et de Lithu- 
anie.

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

“DARBININKAS’ 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams............................$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams..........$4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

UTARNINKAS, LAPKRIČIO 4 D

pasiuntiniu Dr. Purickiu. Po 
to vyko Danijos sostinėn Ko- 
penhagon, kur aplankė Lietu
vos atstovybę, matėsi su p. J. 
Savickiu ir kitais Lietuvos at- < 
stovybės nariais. Spalio 19 d. 
sėdo ant laivo Frederick Vili 
ir išplaukė Philadelphijon.

Lietuvoje Vaškas aplankė 
žymesnius miestus ir sakė an- 
ti-lenkiškas prakalbas. Buvo 
Žemaitijoj ir Suvalkijoj. Ke
lis kartus už demarkacijinės 
linijos buvo lenką areštuotas. 
Parvežė kelis šimtus paieško
jimą.

Tebesant jam Kaune ten at- I 
vyko amerikiečiai kun. Jonas 
Žilius, kun. Tarnas Žilius ir,, 
kun. P. Saurusaitis. Visi pla
čiai dalivauja visuomeniška
me veikime, kaip Vaškas sa
ko. Ypač Jonas Žilius. Su ne
paprastu dramatizmu sako 
patriotiškas prakalbas. Ame- • 
rike būdamas Jonas Žilius ne- 
sveikavo. Lietuvoje visos ne
galės išnyko, veikėjas tarsi pa
jaunėjo. Jisai taip populeriš- 
ku tapo, jog Kauniečiai sako, 
kad antru Lietuvos prezidentu 
turės būti Jonas Žilius.

Kun. Saurusaitis Lietuvos 
valdžiai inteikė Amerikos Pil
nųjų Blaivininką Sus-mo sei
me priimtą rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama, kad Lietuvoj , 
būtą įvesta prohibicija. Apie 
tai buvo paskelbta ir Kauno 
laikraščiuose. Tai tas ypatin
gą įspūdį padarė. Vieni tam 
labai pritaria, kiti iš antros 
pusės labai priešingi.

Kaune, sako Vaškas, dabar 
visi ginkluoti. Bile priešinin
kas, užpuolęs Kauną, rastą 
neišpasakytą pasipriešinimą. 
Neapsakomas kraujo pralieji
mas būtų, jei kokie nepriete
liai bandytą paimti Kauną.

Pabėgęs iš Kauno į 
vą ir negalėdamas tenai ilgiau 
slapstytis nuo Lietuvos val
džios Gabrio “agentas” Bar- 
tuška išvažiavo į Vilkaviškį. 
Čionai ilgai netrukus išvažia
vo į Šveicariją rugpj. 29 d.

Bartuška sakėsi neužilgo va
žiuosiąs Amerikon ir čionai 
bandysiąs išsiteisinti.

Šitas žinias papasakojo V. 
Vaškas.

Eksektyvis Dept. Spalio 24 
d., Prezidentas Wilsonas pa
siuntė prašymą mainieriąms, 
kurie turėjo konferenciją su 
Darbo Sekretorių Wilsonu, 
kad atnaujinti konferenciją 
sulaikyti anglia-kasyklų strei
ką. Prezidento pirmas pasiū- 
limas buvo, tartis; antras, pa
vesti dalyką arbitracijai, jei 
tarimai nepasisektų; ir trečia, 
palaikyti darbo veikimą ka
syklose.

Anglįs. Anglių pirkliai, at- 
stovaujantįs American Whole- 
sale Coal Association, per ku
rių rankas kas-metai pereina 
100,000,000 tonų anglių svar
besniuose šios šalies miestuo
se, spalio 24 d, pasižadėjo dė
ti visas pastangas kad sulai-

SUGRĮŽO IŽ LIETUVOS.
Pereitos savaitės pabaigoje 

iš Lietuvos sugrįžo gerai žino
mas seržantas Suv. Valstijų 
armijos Nevarkietis Vincas 
Vaškas. Lietuvoje išbuvo a- 
pie porą mėnesių. Lietuvą ap
leido spalio 10 d. Berline ap
lankė Lietuvos atstovybę ir ___ ______ D_ _________
matėsi su Lietuvosvalstybės Į kius kilimą anglių kainų, kai-

V

kur gyvena mūsą gerb. pralo
tas Prapuolenis, ir prilipino 
plakatą su lenkišku ereliu len
ki) ir italų kalbose. Plakate 
skelbiama, jog šitoji įstaiga 
dabar priklauso lenkams. Gi 
per tarną pranešė gerb. lietu
vių veikėjui, kad jei jis nori 
gauti algos, tai tesikreipia į 
Lenkijos atstovybę. Be to prie 
minėtos įstaigos pastatė gink
luotą lenkų kareivį. Po kelią 
dienų atėjo Rymo keli policis- 
tai, nuvijo lenką kareivį, nu
plėšė plakatus ir erelius ir pa
liko įstaigą taip, kaip buvo. 
Po to Italijos valdžia paklau
sė Lenkijos atstovybės, kaip 
drįso Italijos žemėje tokias 
sauvalybes daryti ir statyti sa
vo kareivį. Turbūt Lenkijos 
generalis konsulas bus išvytas 
iš Rymo. Dėl tokio tai savo 
biauraus pasielgimo lenkai 
Ryme gavo gėdą ir ilgą nosį.

Per Šveicariją pervažiavo 
1.000 lenką ir čeką grįžtančią 
iš Amerikos namo. Greit bū
sią daugiau tokią grįžtančią 
išeivių pergabenta per Šveica
riją-

po pasekmė grasinončio ang
lių streiko.

Kabinetas. Po Kabineto su
sirinkimo spalio 25 d. Pinigy- 
no Sekretorius Glass davė šį 
pranešimą, kuris liečiasi Tau
tiškos Industrijinės Konferen
cijos: “Sutinkant su patari
mu Industrijos Konferencijos 
visuomenės grupės, Kabine
tas apsvarstęs klausimą toles- 
niai tęsti Konferencijos darbą, 
ir vienbalsiai nutarė, kad to
ki nauja konferencija, atsto
vaujanti šalies žmones būtą 
sušaukta, ir nepadalyta į gru
pes. Ji susidės iš penkiolikos 
žymią Amerikiečių. Tinkami 
asmens yra dabar Kabineto 
svarstomi ir bus Prezidentui 
rekomenduoti.

Pašto Departmentas prane
ša, kad uostą darbininką strei
kas New Yorke mažai teap- 
sunkina siuntimą ir priėmimą 
laišką iš svetimų šalių.

P. LEONO PARVEŽTOS 
ŽINIOS.

Spalio 4 d. sugrįžo iš Balti
jos valstybių konferencijos vi
daus reikalą ministeris P. Leo
nas. Jis parvežė tikrų doku
mentais paremtą žinią, kurios 
rodo, kad Anglą valdžia visai 
nemano atsisakyti duoti žadė
tą pagalbą, jeigu būtą taria
masi su bolševiką rusais. Prie
šingai, Anglą valdžiai sutin
kant ir pritariant, Estą, Suo
mių, Latvių ir Lietuvos atsto
vą konferencija nutarė priimti 
bolševikų Rusą pasiūlymą 
pradėti taikos derybas.

--------------Į,
■į

Iš DARBININKP JUDĖJMO
i - —

STREIKAS PRASIDĖJO.
Lapkričio 1 d. minkštųjų

anglių kasyklų streikas prasi-
jo prie šv. Stanislovo įstaigos dėjo. Sustreikavo arti 400.000 

angliakasių. (
Valdžia šį streiką laiko ne

legaliu ir užtraukė “injunc- 
tion’ą,” tai yra uždraudė dar
bininkų vadams vesti streiką, 
duoti streikininkams nurody
mus, patarimus; tuomi taip
gi uždraudžiama vartoti pini
gus iš streiko fondą..

Streikininkų daugįausia yra 
Indianos valstijoj — l‘25.O(Xh

Kietąją anglių kasyklose 
darbas eina po senovei. Ją 
kontraktas baigiasi bal. 1 d. 
1920.

Sustreikavusiose kasyklose 
valdžia žada pilną apsaugoji
mą norintiems dirbti.

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai paskelbė savo 
nusistatymą šio angliakasiu 
streiko reikale. Sako, jog ka
syklą savininkai mažino dar
bus kasyklose, kad galėtų pa
kelti kainas. Sako, jog darbi
ninkai, reikalaudami 30 vai. 
darbo savaitėje, tą daro ne 
kad sumažinti darbo valandas, 
bet kad gautą progos mažiau
sia tiek dirbti. Dabar buvo 
taip, kad daugeliui nebuvo 
užtektinai darbo, kad uždirb
ti pragyvenimui.

Valdžia laikosi to, kad for
maliai karė nėra pasibaigus ir 
visi įstatymai tebėra galėję. 
Gi angliakasiai buvo sutarę 
dirbti dabartinėmis išlygomis 
iki karės pabaigos, bet neil
giau, kaip iki bal. 1, 1920.

Minkštąją anglių per metus 
esti prikasama 500.000.000 to
nų.

Kas bus?
Kaip tas streikas galės baig

tis? Kadangi valdžia jam pa
griebė už gerklės, tai ir strei
kininkai liko be vadą, tai tur
būt jis turės baigtis kaipo ne
buvęs. Angliakasiai, pasi
džiaugę kelią dieną vakacijo- 
mis, turbūt pradės grįžti dar
ban.

KARĖS UŽBAIGIMO 
DIENOS ŠVENTĖ.
War Camp Community 

Service pradeda visa-šalinę 
kampaniją tarp visą Ameri
kos gyventoją parodyti savo 
patriotiškumą ir švęsti, lapkr. 
11 dieną pagerbimui karės už
baigimo dienos. Patarimai 
liečiantįs tos dienos programą 
jau yna surengti ir siuntinėja
mi War Camp Community 
Service viršininką, New 
Yorke. Tie patarimai visiems

dieną švęsti. *
Parodos, iškilmės, koncer

tai, šokiai, atletiški žaislai ir 
vakarienės yra tik keletą iš 
daug kitą patarimą, kuriuos 
War Camp Community Ser
vice duoda. Žymią vietą už
ims sugrįžę kareiviai ir nauji 
piliečiai Suvienytą Valstiją, 
kurie išsiėmė popierus ir kurie 
paliko piliečiais.

Yra patartina, kad sykiu su 
parodomis, veteranai Nami
nės ir Ispaną-Amerikos karią 
•būtą kviečiamt^ttelyvatifi sy- 
kiu su tais, kurie kariavo 
prieš Vokietiją. Yra taip-pat 
patariama, kad kareivių mo
tinos; Raudonojo Kryžiaus ir 
War Camp Community Ser
vice darbininkai; miestą de- 
partmentą atstovai, civilės ir 
bažnytinės organizacijos; in- 
dustrialės grupos ir Ameriko- 
je esantįs svetimtaučiai būtą 
pakviesti dalyvauti parodoje, 
pasirėdę tautiškuose rūbuose.

Demobilizacija tamystos vė
liavą ir pašventimas miestą 
vėliavų taip-pat patariama, 
kaip ir specialės pilietybės ce
remonijos. Muzikališki prog
ramai, sykiu su žaislais galėtų 
būti teikiami tą dieną.

Vietiniai skyriai gali turėti 
vakarienes pagerbimui sugrį- 
žusiąją kareivių. Tas tik gali 
būti apielinkės dalykas, arba 
po miesto priežiūra.

Patariant turėti muzikališ- 
kus programus pagerbimui 
“ Armistięijos” dienos, dai
nos turėti) užimti svarbiausią 
vietą. Dainavimas tautišką 
dainų visą tautą yra ragina
ma.

Muzika turės daug svarbos 
apvaikščiojimui lapkr. 11 die
ną, sulyg pienų War Camp 
Community Service sudarytą. 
Galima turėti muzikališkus 
kontestus dainininką draugiją 
arba beną ir orkestrą. Ypač 
patriotiškos dainos turėtą bū
ti dainuojamos visą tautą, ku
rios turi priežastį džiaugsmo 
iš to kad tą dieną taika prasi
dėjo.

Tautiški rūbai, įvairią ats
tovaujančią tautų priduos 
daug margumo dienos progra
mų i, visiems chorams daly
vaujant ir šokant tautiškus šo
kius. Dalyvavimas šitą tautą 
tos dienos apvaikščiojime ne
bus tik joms pačioms garbė, 
bet atneš ir daug naudos Ame
rikiečiams, kurie girdės dai
nuojant dainas atvežtas iš už
mario.

kinusi bažnyčios kanonus ir 
piliečio teises, areštavo visus 
kunigą seminarijos profeso
rius ir auklėtinius (klerikus) 
ir nakčia iš Seinų išvežė už de
markacijos linijos ties Tumpe- 
liais Punsko par.

ROKIŠKIS.
Rokišky jau antri metai gy

vuoja gimnazija. Iš karto bu
vo tik trys klasės, bet dabar 
jau yra penkios klasės. Moki
nių lankosi apie 200. Mokslas 
prasidėjo rugsėjo 9 d. Gimna
zijos vedėjas A. Purenąs. Mo
kytojai visi lietuviai, tik vie
nas vokietvs, kuris dėsto vo
kiečių kalbą. Mokytojai visi 
sąžiningai atlieka savo darbą. 
Kaip kitose gimnazijose, taip 
ir čia mokiniai steigia lavini- 
mos kuopeles: aušrininkij ir a- 
teitininką. Pirma buvo mano
ma sukurti bendra lavinimos 
kuopelė, kurioj galima būtą 
visiems dalyvauti, lavintis. 
Sunku yra pagaminti tokia ko
šė, kad visiems būtą skani. 
Vieni nori tokiu, o kiti 
nišku būdu lavintis.

Važiuodamas per Skaudvilę 
užėjau į taikos teismą kur tuo 
kart nagrinėjo bylą apie iškir
timą uosių pagal kelio. Len
kas dvarininkas iš dvaro Pa- 
gojaus netoli Kelmės kaltino 
Kelmės vaistininką B. Budvi- 
čią ir ūkininką Kivilį už nu
kirtimą uosių ant savo kelio. 
Teisme buvo išaiškinta, kad 
B. pirko 30 deš, o K. 10 dešim
tinių iš dvaro Ivanav. per Vil
niaus Žemės Banką ir viešo 
pardavimo (licitacijos) dėl to, 
kad Iv., turėdamas daugiau 
skolų kaip turtas išneša ir la
bai daug uždraudimą ant tos 
žemės kitaip negalėjo parduo
ti tos žemės, o bankas, kur bu
vo užstatyta žemė tur būt su 
keliais, mišku ir viską, parda
vė nieko nepalikdamas nei sau 
nei Ivanaičiui, bet lenkas dva
rininkas norėjo tik pasinaudo
ti dabar medžiais augančiais 
ant parduotų žemių. Taikos 
teisėjas sutiko su dvarponiu, 
kad galima parduoti žemę be 
kelių. Išeidamas iš teismo su
pratau, dėl ko paskutinis 
Skaudvilės Seimelis nuspren
dė prašyti Valdžios, kad pa
šalintų taikos teisėją.

|ti, nes dabar jau regulingai 
ateina korespondencija, net į 
antrą dieną iš Kauno. Gali
ma ir laikraščių įstaigoje nusi
pirkti. Tik vienas dalykas ne
aišku, kodėl ne visą laikraščių 
yra. Be “Lietuvos,” “Garso” 
ir “L'udo,” — jokią. Nemalo
nu!

Turime ir valsčiaus raštinę. 
Tik jąja, matyti, žmonės ne 
labai tesirūpina. Langai iš
daužyti, išrodytą lyg smuklė 
būtą. Raštininkas — sėdi vy
rukas į kuprinę susimetęs ir 
dejuoja. Ir kaip nedejuos, kad 
lietus liejasi ant rašomojo sta
lo. Už tai gėda nemakštie- 
Čiams. Buvo pradėta organi
zuoti Kooperacijos Bendrovė 
vardu “Kardas,” bet ir tam, 
matyti, tur būt bus “amžiną 
atilsį.” Rengėją kuopelė jau 
ir pinigą buvo susirinkusi, ro
dos apie 3000 auks. Tik iš
rinktoji Valdyba, matyti, bus 
pamiršusi savo uždavinį, 
jau ir kalbėti apie 
nustojo.

Turime 
Vaikučių, 
ne mažas 
dar, kad vietinis jaunimas ir 
vakarą rengia, tik ką vaidins 
ir kaip greit — neteko sužino
ti. Ko ko, ale bajorėlių len
ką tai Nemakščiuose netrūks
ta. Yra ponių, panelių ir vi
sokio amžiaus ponų: vedusią, 
našlių ir “kavalierių.” Beje, 
dar yra ir tokią, kurie savo 
pačias palikę yra Varšuvos 
karalystėje. Taigi beveža ve
žimais maistą iš tos “pšeklen- 
tos Litvos.” Karats ir veži
mus su arkliais palieka tenai, • 
o grįžta pėsčiomis. Bet kad 
jūs žinotute, ką jie kalba susi
ėję šventadieniais ir trečiadie- 
nias (čia tomis dienomis esti 
turgai), tai net šiurpas pakra
tytą. Aimanuoja, dejuoja, kar
ščiuojasi, ginčijasi, mužikus 
ir valdžią keikia ir tt. ir tt.

Nemakščiuose dar daug ir 
kitą yra išgamą, kurie ne tik 
patys neklauso valdžios įsaky
mą. bet ir kitus prikalbinėja 
neklausyti, bet ir tą šmėklą, 
tikiuos sugebės pašalinti.

skutimus Francįjoj esančius 
Amerikos kareivius.



pa-

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post offlce at 

Boston, Mass., under 
the Act of Mareh

3, 1879.”

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
tais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
kų tr. Juozapo Darbininkų Są- 
Inga.
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.kurie prie kraujo praliejimo Į 
prives. 1 ; ,

Kraujas pralietas kovos 
lauke ar tai karėse, ar tai vi
dujinėse kovose visuomet gim
do keršto jausmą ir gimdo 
keršintojų ir atmonitojų eiles. 
Jau nuo amžių žmonijos istori-

‘ i yra žinomas obalsis 
• kraujas už kraujų.” Keršin- 
tojai nevisuomet mato, arba 
geriaus sakant nevisuomet no
ri matyt priežastis iššaukusias 
kraujo praliejimų — jiems už-' 
tenka fakto, kad jų ar idėjos, 
ar luomo draugo kraujas tapo 
pralietas, ir jų nuomone tas 
keno kraujas pralietas ar pa
plūdo yra.kankinis ir už jo 
kraujų reikia atkeršyti. Jie 
mano vientik aukas žiauraus 
išnaudojimo ar netikusio surė
dymo, pralietų kraujų kovoje 
už dolerio varžytines.

Apie tai kaip mes, krik
ščionys demokratai žiūrime į 
streikų mes jau nekartų “Dar
bininke” rašėme ir dar prie 
progos ne kartų parašysime, o 
dabar paveizėkime kas yra A- 
merikos Federalės valdžios 
streiko prašalinimui daroma.

Prez. IVilsonas šį angleka
sių streikų .pavadino “neteisė
tu.” Žadama skaudžiai nu
bausti anglekasių vadus, ku
rie organizavo streikų ir jam 
vadovauti išdrįso. i

Streikas yra kriminalis pra
sižengimas prieš visuomenę, 
bet klausimas kįla kas yra kal
tesnis ar darbininkas, kurs ka
pitalistų nepakeliamais išnau
dojimais priverstas yra strei
kuoti ar kapitalistų trustui, 
kurie darbininkų išnaudodami 
prie to dalykus priveda, kad 
darbininkams kito išėjimo ne
lieka, kaip tik vien streikas?

Nekalta yra gyvatė jei iner- 
zinta dovvtojui įkerta. Nekal
tas šuva, jeigu užpultas besi
gindamas išdykėliui perplėšia 
blauzdų, nekalta bitė, jei jos 
medų vagiančiam įgelia, ar 
taip lygiai nekalti darbinin
kai, kurie streikuot eina — 
jeigu nėra kitokio būdo su sa
vo išnaudotojais susiderėti.

Žinoma, mes neturime Ame
rikoje kų nors kurstyti val
džios neklausyti, mes esrųne 
šalininkais tvarkos ir teisėtos 
valdžios ne tik klausymo, bet 
ir pagerbimo. Pirm visoko vie
nok turime atsižvelgti į Dievo 
teisybę, ir dalykus taip įvertin
ti kaip jie yra. Labai gerai 
valdžia daro kad griebiasi 
priemonių streiko prašalinimo 
ir jam už akių užbėgimo, tik 
negerai daro, kad ne tenai ieš
ko kaltininkų, kur jie ištikrų- 
jų yra.

Kodėl kapitalistams valia y- 
ra tverti trustus ir trustų susi
vienijimus o paskui su tų trus
tų pagelba monopoli zuot viskų 
ir laikyti savo vergi joje visų 
šalį? — Ar ne mėsos trustas 
marina badu darbininkus? Ar 
kiti trustai nedaro tų patį?

Kokias valdžia prieš tai 
priemones vartoja — ogi tyri
nėja. .. tyrinėja... ir vėl tyri
nėja. .. taip be galo ir be kraš
to — o tie tyrinėtojai tie pats 
iš to paties kapitalistų abazo 
kapitalistų šalininkai.

Kodelgi taip dvejopa teisy
bė? Kodelgi darbininkams 
nevalia susivienyti, nevalia 
streikuoti?

Jeigu valia kapitalistams 
jungtis j trustus, tai turi būt 
valia ir darbinįnkams jungtis 
į unijas, o reikalui priėjus tu
ri būt valia unijos vadams iš
vesti darbininkus į streikų.

Kas vieniems yra valia tas 
turi būt ir kitiems valia. Prieš 
įstatymus visi dygūs ir valdžia 
yra lygiai visiems ir kapita
listams ir darbininkams.

Pamatysime kas iš to išeis. 
Dabar mes tik tiek žinome, 
kad kova darbo su kapitalu 
kasdien aštrėja ir ateina lai
kai kuomet darbo žmogus su 
savo žingsniai sir žodžiais tu
rės daugiau skaityties demo
kratiškoje šalyje, negu kaip 
kuriose autokratijose.

joje 
; * ‘ V’’1

PREZIDENTO ŽODŽIAI.
Kai buvo paskelbta, jog 

Anglija pripažino Lietuvos ne
priklausomybę, tai Kaune bu
vo surengta didžiausia de
monstracija. Demonstrantai, 
atsilankė prie prez. Smetonos 
rūmų. Prezidentas -savo kal
boj be kito ko pasakė:

Nepriklausomi mes būsim, 
mes tai tikrai žinome, bet pir
ma kiekvienas mūsą turi būti 
pats nepriklausomas.

UŽ BURNOJIMĄ.
Dienraščiui Boston Ameri- 

can nuolatai rašinėja . Artliur 
Brisbane. Jis ypatingu būdu 
paliečia dienos klausimus, api
budina kaikurius įvykius ir 
dažnai rašo apie mokslo pa
žangą. Kartais viską supina. 
Spalio 29 jis rašė apie kelionę 
orlaiviais aplink žemę ir prie 
to primena apie bausmę už 
burnojimą. Rašė taip:

Ateinantį liepos mėnesį la
kiojanti žmonės leisis aplink 
žemę, kad laimėti dovanas ar
ti milijono dolerių vertės.

Už 50 ar 100 metų nuo atei
nančio liepos mėnesio už kelio
nę oru aplink žemę kainuos 
mažiau, negu dabar kainuoja 
kelionė per Atlantiką ir ta ke
lionė užims mažiau, negu sa
vaitės laiko.

Žmogus tapo nubaustas 
dviem metam kalėjimo’ už 
burnojimą, kas reiškia sakyti 
nepadoriai apie tikybinius 
daiktus. Daugokai laiko turė
tų praeiti tarp lėkimo aplink 
pasaulį ir bylą už burnojimą. 
Tiedu dalyku tikrai nepriguli 
prie to paties amžiaus.

Yra sunku suprasti kaltini
mą ir bausmę už burnojimą 
ant grynai legalių pamatų. 
Juk Thomas Jefferson rašė 
Morokos sultanuį, jog šita ša
lis oficialiai neturi jokios re
ligijos — gali tikėti į ką no
ri.

Bet faktas vra, jog baudi
mas už burnojimą patinka pi
liečių didžiumai. Jei ką sakai 
nemalonaus apie krikščionybę, 
tai tuomi įžeidi jausmus dau
gelio gerų piliečių. Yra geru 
daiktu uždaryti į kalėjimą 
tuos, kurie iš liuosos valios į- 
žeidžia jausmus kitų.”

Kiekvienam aišku, jog au
torius turėjo omenyje Moc
kaus nubaudimą už burnojimą 
Maine valstijoj.

VILKO TEISYBĖ.
Streikai dauginasi, didėja, 

aršėja ir stiprėja. Su pirmu 
lapkričio prasideda strl&ikas 
anglekasių. Jeigu sutartinai 
išeitų streikan anglekasiai — 
tai beabejonės gali ir dauginus 
dabininkų patraukti į streiką.

Dabar šešta savaitė einantis 
plieno išdirbystės darbininkų 
streikas prarijo jau gana daug 
aukų: gana d&ug pinigų išeik
vota, daug nuostolių padary
ta, daug vargo iškentėta, 
kraujo pralieta įvairiose vie
tose ir dar ir dabar liejama. 
Jeigu prie to streiko dar prisi
deda nauji, tai be abejo ir tie 
neapsieis be aukų ir gal be 
darbininkų kraujo praliejimo. 
Visuomet atsiras karštagal-

IŠTRAUKA IŠ KUNIGO 
P. SAURUSAIČIO LAIŠKO.

Rašytas Rugsėjo 25, 1919, 
Kaune.

Turbūt, kad tik neprisieis 
man sugrįžti į Ameriką dar 
pirma žiemos, nes mūsų bran
gioji Tėvynė dar randasi pasi
baisėtiname pavojuje. Jei nu- 
svarstysiu sugrįžti duosiu ži
nią vėliaus, tuom tarpu'pats 
nesumanau ką daryti. Laišku 
aprašyti tiesiog negalimas 
daiktas; tiek tik galiu pasa
kyti, kad tiesa ką kunigas 
Laukaitis nupiešė, kad bado 
jau nėra, tik visoki vargai ir 
skurdas.

Kaip lenkai įsiveržė į Sei
nus, tai pirmiausiai ieškojo ir 
klausinėjo kunigo Laukaičio, 
kad būtų jį radę, tai be abe
jonės būtų jį pakorę. Taip bu
vo lenkai įtūžę.

Tris lietuvių kunigus paėmė 
į nelaisvę: kun. Savicką, kun. 
Dvaranauską ir kun. Lastaus- 
ką. Melskitės už tuos vargšus 
kad liktų be pavojaus liuosi, 
melskitės ir už manę karštai, 
kad man Dievas suteiktų iš
mintį ką turiu daryti, ar tuo
jau grįžti, ar ilgiau pasidar
buoti Lietuvoje. Labij dienų 

I visiems.,
Kun. P. Saurusaitis.

I

Marcelė Palaikiutė, Dayton, 
Ohio. gavo laišką nuo tėvų Mari
jampolės apskr., Suvalkų gub., 
Igliaukos par., Gabavos kaimo. 
Išskyrus įpatiškus dalykus štai ką 
rašo: *

Savo vargų ir nelaimių nega
lim aprašyt tik mažai ką parašy
siu. Vienuolika nedėlių buvom 
išvaryti iš savo namų, tris nedė- 
lias gyvenom girioj (miške), aš- 
tuonias už Šešupės vokiečiai išva
rė. Kaip girioj buvom vokie
čiai užtikę viską atėmė: arklius, 
karves, avis nei vienas gyvulys 
mums neliko išskyrus vieną katę. 
Užmokėj botagais. Maistą ka- 
sėm į žemę. Dabar jau turim 
vieną karvę, porą arklių, prade
dam prasigyventi, bet sunku' gy
vent, viskas labai brangu. Iš 
laiško matosi, kad visi gyvi. Mel
džia kuodaugiausia rašyti.

Laiškas rašytas 9 d. rūgs. 1919.

Dabar eina tik

J. Mockus (Mockevičius) “Dar
bininko” spaustuvės darbininkas 
29 d. spalio gavo įdomų laišką iš 
Lietuvos Suvalkų gub., Punsko 
parap., Vidugirių kaimo nuo bro
lio mokytojo Petro Mockevičiaus.

štai ištrauka iš jo laiško:
Pas mus dabar tvarka (politiška) 
yra gera, geresnė negu prie caro 
kad buvo. Nėra jokios abejonės 
ar Lietuva bus. tikrai nuo nieko 
nepriklausoma laisva respublika 
su renkamuoju prazidentu kaip 
kad Amerikoje.
kova su lenkais už Suv. ir Seinų 
apskrięius. Už Seinų miestą bu
vo jau net keli mūšiai Lietuvos 
kareivijos su lenkais. Daug len
kų išmušė, lietuvių nuostoliai ma
ži. Prie progos pasakysiu, kad 
lietuviška kariuomenė puikiai at
rodo ir narsiai kovdja, vienas 
lietuvis nuveikia lengvai penkis 
lenkus. Prieš užgrebiamus lenkų 
siekius mes rašom karštus protes
tus savo ir užrubežio laikraščiuo
se. Jeigu Amerikoje dar nebuvo 
prieš tai protestuojama tai jtfs 
visi (Amerikos lietuviai) imkit ir 
užprotestuokit lietuviškuose ir an
gliškuose laikraščiuose. Ir kiek 
galėdami gelbėkit mums laisvos 
neprumlmingos Lietuvos kūrimo 
darbe o ateiis laikas, kad iš to 
pasidžiaugsit, pas mus viskas ei
na gerai ir tikrai bus Lietuva NE- 
PRIGULMINGA.

Laiškas rašytas 24 d Rūgs. 1919.

KAREIVIO LAIŽKAS IŠ 
LIETUVOS.

r. v.
Nuo lapkričio 5 d. per 10 

dieną bus sustabdyta pasažie- 
riniai traukiniai, kad šutau*

Rašytas kareivio Karolio Lee- 
ko draugui Vincui Širkai į Cam
bridge, Mass.
Rugsėjo 13 d. 1919 m.

Suradęs liuosą valandą 
pasirižau parašyti keletą žodelių į 
savo mylimą draugą Vincą...........

Dekavoju tamstai už laišką, ku
ri man prisiuntė iš namų, nes aš 
dabar tarnauju kareivijoj savano
riu. Mus privertė taip padaryti 
bolševikų įsiveržusios minios,. ku-

jos viską naikino ir plėšė be pasi- j 
gailėjimo. B j

Tai mes susitarę Pagirių jau- 1 
nimas ir visos apielinkės kaip Še- i 
tų, Ramigalos, Šilų, Raguvos ir i 
Truskavos paėmėm ginklus į ran- ] 
kas ir su vokiečių pagelba pradė
jom toms plėšikų gaujoms prie- ; 
štarauti. Paskiau prisidėjo ir j 
daugiau ir juos atremėm, o da- 1 
bar išvarėm iš Lietuvos.

Dabar aprašysiu naujienas ir : 
atsitikimus, kurie įvyko mjsų ša- i 
lvje nuo 1914 metų. 1918 metais 
mes labai sirgom šiltinėmis. Vi
sa mūsų šeimyna sirgo ir mama 
pasimirė, o sesuo vos išgijo. Daug 
tvirtų vj^rų pasimirė, iš kurių 
tarpo ir tamstos brolis Kazimie
ras pasimirė pernai rudenį susir
gęs išpana.

Pagirių merginų dar tuom lai
ku tebera visos neženotos, tik Ka
stancija Vaičiūnaitė žada apsiže- 
nyt su Juozapu Danilu, kurį va
dinam liudvikėliu, o Ermalaičiu- 
kė, mūų Jagnutė tebera neženo- 

Itos. Motiejuniukė ir Paliniukė 
apsiženijo su Jakiuku iš Kamėnų. 
Taipgi pasimirė šiltine, Jonas Ka
rėta iš Vaivadiškių, o Stanislovą 
Žliubą užmušė karėje su bolševi
kais prie Dinaburgo rugpiučio 27 
dieną šių metų. Kur ir aš buvau 
ir jau maniau, kad nei vienas ne- 
liksim iš mūsų kuopos, bet Die
vas sergėjo ir likau sveikas, nors 
bolševikų granatos ir kulipkos 
kaip lietus krito ant mūsų, bet 
mes išlaikėm.

Priešas turėjo lėkti palikęs 
daugelį negyvais ir sužeistais iš 
savo šono.......

O kaip draugas klausi apie 
merginas, tai jų pas mumis ne 
badas. Per tuos penkis metus 
gal apsiženijo klkios 20, o kiek 
priaugo, tai ant vieno vaikino 
bus po kokias septynes merginas, 
o gal ir daugiau.

Nuo pradžios karės mums te
ko pernešti visokių vargų ir ne
laimių. Karės šmėkla visus su
drebino, turbūt nujautė žmonės, 
kad bus daug vargų. Kaip ap
skelbė mobilizaciją — kiek ašarų 
buvo .išlieta.

Paskui pradėjo imti gyvulius 
ir taip visokius padargus. Kur 
ėmė, kur neėmė, o pas mus Lie
tuvoj daugiausia. Kiekvienas 
gali suprasti kas arčiausia prie 
fronto, tas daugiausia kenčia. 
1915 metais kaip pradėjo vokiečiai 
eiti į Rusiją, o rusai trauktis, tai 
rusų valdžia įsakė visiems t auk- 
ties nieko nepaliekant. Kas ga
lima" išvežti, o kas negalima -- 
sudeginti. Gali suprasti, mielas 
drauge, koks buvo širdies skaus
mas, nes buvo pati rugpiutė. 
Man»i» liūs kazokai degino, vasa
roją įsakė piauti, bet žmonės vis 
laukė ir įsakymų nepildė. Biro 
įsakymas visiems vyriškiams iki 
45 metų išvažiuoti, tik moterys 
ir seniai galėjo likti ,ir duonos 
ant trijų mėnesių jiems palikti...

Jauni vyrai slėpėsi po miškus, 
kuriuos sugaudavo, tai varydavo 
akopų kasti, su padvadomis va
žiuoti. Seniai ir moterys laukė, 
kad vokiečiai kuogreičiausia atei
tų ir manė, kad bus lengviau ir 
duonos bus daugiau.

Kaip atėjo vokiečiai taipgi ne
paglostė. Ėmė gyvulius, kurie 
buvo likę nuo rusų iškavoti. Pa
likdavo kai kur po vieną karvę ir 
vieną arklį, o keno geresnis, tai 
paskutinį atimdavo. Mokėjo vi
sai mažai. O kam likdavo viena 
karvė, tai reikėdavo duoti po li
trą pieno, o vasaros laiku po dvi 
litri.

Kaip pradėjo žmonės šiltinė
mis sirgti, tai ko ne visa parapi
ja susirgo ir daug pasimirė. Bu
vo susilpę dėl valgio stokos. Bu
vo sunku gaut nusipirkti.

Rusai išvažiuodami ir varpus 
išvežė. Mūsų naujus paėmė. La
bai gailėjomės ir laiką ilgą buvo
me be varpų, bet mūsų klebonui 
dėkui, kad užslėpė vieną seną 
varpą ir naują cignaturką, tai 
dabar nors-už dūšią paskambina 
ir į bažnyčią sušaukia, kitose ba
žnyčiose to nėra.

Dabar parašysiu apie Lietuvos 
atgijimą. 1917 metais kaip Ru
suose pasidarė suirutė ir vokiečiai 
nugalėjo rusus, tai mūsų inteli
gentija pradėjo daugiau darbuo- 
ties apie Lietuvos atstatymą. Su
darė Tarybą, kuri pradėjo tartis

tymo ir išgavo teises apsispręsti 
Lietuvai būti laisva ir neprigul- 

Į minga. Traukiantis vokiečiams 
gavo pavelijimą organizuoti ka
riuomenę ir rinkti miliciją tvar
kos palaikymui. Tik ta milicija 
neilgai buvo. Atėjo bolševikai 
ir išrinko kitą saviškę. Pas mus 
liko ta pati.

Kai užėjo bolševikai, tai išsyk 1 
žmonės juos priėmė su džiaugsmu, ] 
ihanė, kad biedniems žmonėms 
bus gerai, nes jie skelbė, kad už 
biednus stovi. Bet kaip patirė 
ir pamatė jų darbus, tai neliko 
nei vieno žmogaus, kuri jų norė
tų. Nes visa kas žmonių, tai ir 
jų, o kas jų tai ne žmonių. Jų 
komisarai kaip kokie ponai vis
ką suėmė ir sako, kad komuna to 
reikalauja, kad žmonės nieko ne
turėtų, o viskas būtų pas komi
sarus ir jie išduos kam ko reikią. 
Gali suprasti, koks gali būti gy
venimas žiūrint iš svetimų rankų, 
o savo nieko neturint. Jų pro
grama skelbia mažai reikės dirb
ti, bet jeigu savo nuosavybės 
nieko neturėsi ir iš kiti} rankų 
žiūrėsi, tai bus ne gyvenimas.

Lietuvos žmonės pradėjo prieš 
tai protestuoti ir griebėsi ginklų 
ir pradėjo gintis nuo bolševikų 
arba komunistų ir varyt juos iš 
Lietuvos. Suorganizavo kariuo-

- menę, daug ėjo savanoriais, o ki
tus sumobilizavo.

Susidarė daug kariuomenės, 
turi išvijo bolševikus iš Lietuvos. 
Bet vieną varant, inlindo antras 
enkai, kuriuos mūsų poneliai už

prašė jų ponystę apginti, nes jie 
suprato, kad demokratinėje Lie
tuvoje jiems taip nebesi gyvens ir 
kad gali prieiti galas ponavimams 
ir norams sulenkinti Lietuvą. 
Nors jiems pasisekė daug sulen
kinti tai yra nukirsti medį, bet 
šaknys liko ir atžalos pradėjo 
austi ir šiandien gali lygintis su 
mišku. Nors jis jaunas, bet la
bai diržingas ir vargiai ponams 
lenkams pavyks nulaužti, nors 
jie deda visas pajėgas.

Negana to, kad jie paėmė 
Vilnių, mūsų sostinę, bet jie no
ri užimti visą Lietuvą, nors San
tarvė buvo nustačiusi demarkaci- 
jinę liniją. Lenkai tos linijos ne
silaikė ir pradėjo užiminėti naujas 
vietas ir siūlyt kitas demarkaci- 
jines linijas, kas mėnuo naujas 
ir naujas, prancūzai jiems prita
rė. Lenkams to ir reikėjo. Mū
sų poneliai užprašė kolčakinius į 
kuršą ten organizuoti kariuomenę, 
kuri patarnautų senajai valdžiai 
ir buržuažams. Jie moka bran
giai, kurie eina jų kariuomenėn. 
Ir mūsų lietuvių yra tokių, kurie 

Yra ten 
rusų

Lietuvių Sąnryšio Prakalbos.
Šiame mieste buvo trečios Lie

tuvių Mechanikų Sąnryšio prakal
bos.

Pirmos prakalbos buvo subatos 
vakare, spalio 25 d., Lietuvių 
Kliubo svetainėje, Frankford, 
Pa. Vakarą atidarė ir vedė A. L. 
Reikovas iš Phila. Pa. Kalbėjo 
Inžinierius V. Vaitkus ir New 
York’o, Liet. Mechanikų Sanry- 
šio pirm. Savo kalboje nušvietė 
Mechanikų-Amatininkų organiza
vimo reikalą ir pilnai supažindino 
su mieriais ir tikslais Lietuvių 
Mechanikų Sanrvšio. Būrelis pri
sirašė į Liet. Mechanikų Sanryšį 
ir sutvėrė ten Liet. Mech. Sanry- 
šio kuopą.

Antros prakalbos įvyko nedė
lioję, 3 vai. po pietų, spalio 26 
d. Lietuvių Tautiškoje svetainėje. 
Kalbėjo Inž. V. Vaitkus, taip-gi 
kalbėjo J. Kripaitis, L. Mech. San- 
ryšio raštininkas ir S. Dragunai- 
tis, L. M. Sąnryšio iždininkas, a- 
bu iš New Yorko.

Trečios prakalbos įvyko nedė
lios vakare, Lietuvių Muzikališ- 
koje svetainėje, (Richmond daly
je). Pirmininkavo Al. L. Reiko
vas, kalbėjo Inž. V. Vaitkus, J. 
Kripaitis ir S. Dragunaitis.

Žmonių susirinko nemažaas bū
relis. Kalbėtojai aiškino, 
Lietuvių Mechanikų Sanryšis 
sais atžvilgiais yra mums 
svarbus, 
ir abelnai 
apšvieta, 
vėlius bei
Steigs reikalingiausias dirbtuves 
Lietuvoje kur patys lietuviai tu
rės sau darbo taipgi apsaugos Lie
tuvos industriją nuo užgrobimo 
per svetimtaučius.

Dalyvavęs Mechanikas.

kad 
Įsi- 
Ga-

parsiduoda už pinigus, 
vokiečių, bet visi nešioja 
senojo režimo uniformas, kaip 
buvo prie caro valdžios.

Kad ne tos kliūtys mūsų kraš
te būtų neperblogas gyvenimas, 
tik didelis visokių daiktų truku
mas.

Duonos šimet pakaktų, 
neišgabentų į kitus kraštus, 
kerėjo didelė spekuliacija,
bena grudus į Rusiją, Lenkiją ir 
Vokietiją. Užtai viskas pabran
go kokius trisdešimts kartų, o ki
tas daiktas šimtą kartų, kaip pir
miau kad buvo.

Kuris arklys pirmiau kaštavo 
šimtą rublių,; dabar du tūkstan
čiu ir daugiau. Drabužių ką pir
miau už gamitorą kainavo 20 ru
blių, tai dabar 500 rublių. Ki
to daikto negalima Kauti.......
I Apie namus nedaug ką galiu 
parašyti, nes tarnauju kariuome
nėj ir nuo kovos mėnesio nebu
vau namie.

Vis kariauju su bolševikais. 
Kaip susiorganizavome Šėtoj, iš
varėm iš Keidainių, o prie pagel
bos Kauno Tarybos suorganizuo
tos kariuomenės iš Pagirių išva
rėm, paskiau iš Sesikų ir Ukmer
gės. Sugrįžom Ramigalon ir Pa
nevėžį, o iš ten ėjom iki Daugu
vos, kur dabar dar tebestovim 
už trijų verstų nuo Dinaburgo. 
Gali suprasti kiek mums vargo 
buvo. Bet mes nesigailim kad 
ir galvas tektų padėti, kad tik 
Lietuvą atgavus, ■ mūsų ainiams 
gyvenimą pagerinus. Kad mūs 
kitataučiai nespaustų ir jiems tar
nauti nereiktų.......

Karolis Lieckaa,

4 kuopa, Panevėžio batalijonas,
LIETUVA.

Per vieną mėnesį Maskvoje

60 ir 75c. Streiką tikimasi lai
mėti, nes skebų arba streiklau
žių neatsiranda, o mėsos jau su
gedo už kelis tūkstančius dol. 
Kompanijos siūlo streiklaužiams 
$15 ant dienos, bet niekas neina.

Iš streikuojančių yra apie 12 
L. D. S. narių. Vienas negeras 
apsireiškimas yra, kad tūlas lie
tuvis, kuris taip kaštai už darbi
ninkus stojo, bet dabar bardo 
streiklaužius vežti. Bet tapo per
sergėtas ir gal liausis.

* Streikieris.

LEWIST0N, ME.

Liet. R. Kr. Rėmėjų dr-ja spa- 
28 d. laikė savo susirinkimą.

jogei
vi- 

labai 
Sanryšis rūpinsis narių
amatininkų techniška 
leidžiant amato vado- 
reikalingą literatūrą.

lio
tarp svarbesnių nutarimų buvo 
šie: Kadangi Tautos Fondo 99 
skyr. surengė vakarą 13 rugp. kur 
buvo sulošta veikalas: “Ameri
kos Demokratijos Istorija” ir val
džia davė dykai Citv Hali (miesto 
salę) vien dėl to, kad visas pel
nas eis sušelpimui Lietuvos I***

Taigi gerb. L. R. Kr. nariai ir 
išrinko kolektorius, kurie eis 
rinkdami. Laukite jų. Turėki
te viską gatava ką manote atiduo
ti Lietuvos nuskriaustiems lietu
viams. Pasitaikydavo ir taip: 
kad nekurie atiduodavo tokius, 
kad nei žydui į “reksus” netinka. 
Turėkite širdį, juk siuntimas 
brangiai kaštuoja, na. o Lietu
voje prie darbo, apsivilkęs pus
antros dienps tėpadėvės. Taigi 
visai seni nebus imami, bet tik 
tie, kurie yra pusnauji. Butų 
labai malonu, kad nesirastij nei 
vieno, kuris ką nepadovanotų, 
nors ir mažą dalykėlį.

' Bronė I-tė.

CAMBRIDGE, MASS.
! Spalio 25 d. sub. vak. Thorn- 
dike School salėje bažnytinis cho
ras turėjo surengęs koncertą, va
dovaujant vargon. p. J. A. Rekie- 
čiui, programą išpildė croras ir 
solistė p-lė O. M. šimbalaitė. Dai
nos išėjo gerai, nors nekurios < 
kiek silpniau tai kaltė tų daini
ninkų. kurie nesilanko ant repe
ticijų.

Programą paivairino ir pagra
žino svečiai Norivood’iečiai p. Sta- 
siavičius, vargoninkas su savo iš
lavintais solistais, duetais ir kvar
tetais žavėte žavėjo publiką, už 
tai Cambridge lietuviai atsidėka- 
vojo svečiams garsiu delnų ploji
mu, iššaukė po antrą kartą at
kartoti. Geistina būtų, kad Nor- 
wood’o jaunimas nenustotų lavin
tis ir tankiau su savo žavėjan- 
čioms dainomis atsilankytų Carn- 
bridgeus lietuvius palinksminti.
. Žmonių šį vakarą buvo nedau- 
giausia, gal iš priežasties, kad 
kitoje salėje.

Lietuvių Jaunuomenės Dr-ja 
turėjo savo pramogą, lošė teat
rą. Šelpimui nuteriotos Lietuvos 
čia yra nusitvėręs taip vadinamas 
14 dr-jų komitetas, kuris jau 
daug pasidarbavo ir deda visas ga
limas pastangas, kad parėmus 
Lietuvos valdžią. Tam tikslui 
jau buvo surengtos 2 prakalbos 
ir koncertas, ant kurių pasisekė 
surinkti nemažai aukų, antros 
prakalbos įvyko spalio 26 d. Thor- 
ndike School salėje, kalbėjo adv. 
F. J. Bagočius apie Lietuvos da
bartinį padėjimą, kad dabar Lie
tuvai priseina kariauti net su ke
turiais priešais t. y. su bolševikais, 
vokiečiais, lenkais ir su kolčaki- 
nių gaujomis, kurie išdryso pa
siryžti nuversti Lietuvos valdžią 
o lietuvius prijungti prie senos su
griuvusios Rusijos.

Pagalinus prasidėjo aukų rin
kimas, su keliom minutom su au
kota be pasižadėjusių $342,48. Va
lio Cambridge lietuviai, ginkite 
tėvynės rubežius.

WATERBURY, CONN.

i L. D. S. 5-ta kp. laikvdama* 
savo mėnesinį susirinkimą nutarė 
viešai tarti širdingą ačių vieti
niam šv. Juozapo parap. chorui ir 
jo vedėjui p. J. Sauriui už išpil
dymą programo per Conn. Apskr. 
suvažiavimą 5 d. spalio ir taip-pat 
taria ačių J. B. Šaliunui, kuris 
pasakė įdomią prakalbą nupieš- 
damas apie mūsų Lietuvos padė
jimą.

• L. D. S. 5-tos kp. valdyba: 
Kun. J. J. Valantiejus Dvas. vad.
T. J. Tutoraitis, pirm., 
Antanas Mažeika, rast.
A. J. Orantas, iždininkas.

W. LYNN, MASS.
Prakalbos

Lapkričio 4 d. Lietuvių Klubo 
svetainėje, 25 Camden St., 7:30 
vai. vakare bus prakalbos su pui
kiu programų. Kalbės J. E. Ka
rosas, nesenai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jis aiškins apie Lietuvos padėji
mą ir jos reikalus.

Lynniečiams dar nebuvo tokios 
geros progos, kaip kad dabar yra, 
išgirsti Lietuvos balsą ir tikriau
siu žinių. Beabejonės, kad Lynn- 
iečiai skaitlingai bus tose prakal
bose.

Dėl pamarginimo programo, 
ir dėl palinksminimo publikos, 
bus keletas iš So. Boston’o dai
nininkų. Todėl meldžiame visų 
atsilankyti, nes tokių prakalbų 
Lynn’e dar nėra niekad buvę.

Rengėjai.

1

1
CHICAGO, ILL.

Spalio 21 d. š. m. L. D. S. 25 
kuopos krautuvę jauni vagiliai 
apiplėšė ir nuostolių padarė ant
$25.00. Laimė, kad vagiliai pa- J 
teko poliemonams į rankas. Taijg 
nespėjo padaryti dvdelės blėdie^^. 
Labai nemalonu paminėti jaunų V 
^arilių pavardes ir amžių. BĮ. t 
Cibulskis 13 metų amžiaus, A. 
Jakščinavičius 10 metą, lenkutis 
Hinker 12 metų. Vagiliai pate 
į policmonų rankas pirma vala 
nakties.

Prisipažino, kad jie daug riet 
apvagę, net ir Salaveišių bažnyčią 
apvogę. Dabar vagiliai sėdi šal
tojoj iki teismui. Žinoma, tėve
liams skaudu, kad jų vaikeliai 
nuo pat mažystės pradėjo žmones 
rubaųoti.

Vyti*.

SOMERVILLE, MASS.

Prieš dvi savaiti sustreikavo 
pakauninkai. Streikierių priskai- 
toma apie 3,000, tarp kurių yra 
apie 700 ar 800 lietuvių.

General iškas darbininkų reika
lavimas yra: Pripažinti uniją, pa
kelti mokestį nuo 47e. į vai iki

P. V.

Petrograde gyventojų beli
ko apie 400.000. Prie caro bu
vo 2.000.000.

J
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LIETUVAI DUONOS.PIRK BONŲ BUS

pa-

1

la-

npkiijuotose

47,96

J.

*

■

ant kelio, 
laukelio, 
mūsų;

pa-
ge-

UŽLAIKO MAMOS 
ĮSAKYMĄ.

dar nesibaigia, aukų 
daug mums reikia, 
ir sesutės, kas gyvas 
Aukaukime patys, rin-

350,00 
kel.

Paieškau brolio Jono Greičiaus, 
Kauno gub., Jurbarko par., Greičių 
kaimo. Pirmiau gyveno. Edgemant 
Station, East St. Louis, III.' Dabar 
nežinau, jei kas žinote arba pats at
sišauk tuojaus, nes aš neužilgo išva
žiuoju į Lietuvą.

M. Stravinskienė,
704 Housatonic Avė., 

Bridgeport, Conn.

sutikimas 
pagelbės 

pristatyti 
reikalams.

Lai
Bet
Nedirba su mumis draug,

-------------- •
AR INFLUENZA SUGRĮŽ.
Gal būti, kad influenza ir su

grįš, bet negalima užtvirtinti, 
kad atsinaujins šiais metais influ- 
enzos epidemija.

Išrodo, kad jeigu ir atsinau
jintų, nebus taip aštri, kaip kad 
buvo pereitą žiemą.

Miesto viršininkai, valstijų ir 
miestų sveikatos bordai turėtų 
būti prisirengę jeigu ji atsikarto
tų.

Kad žmogus jau sirgęs ta liga 
yra liuosas nuo jos, turėtų nura
minti tuos kurie pereitų metą sir
go-

Paieškau brolio Kazimiero, Kauno 
gub. ir pavieto., Veliuonos miestelio. 
Pirmiau gyveno Southfield, Mass. da
bar nežinau kur. Atsiliepk brolau, tu
riu svarbų reikalų. Atėjo laiškas iš 
Letuvos. Kas žinote, meldžiu pranešti.

Ona šviderskienė,
266 Fairvievv St., 

Kete Britain, Conn.

Paieškau savo brolio Petro Globa, 
Kauno gub., Raseinių pav., Adekavo 
par. Taip-gi paieškau savo vyro An
tano Katkuškos, kuris vadinas Anthony 
Smith. Vilniaus gub., Trakų pav. Žiz- 
marių vaiš. Paliko mane 9 metai at
gal, girdėjau, kad jis gyvena Wor- 
cester, Mass. ar tVorcesterio apielin- 
kėj. Kas pirmiausia praneš, gaus do
vanų §5.00.

Pranciška Katkauskienė,
16 Atlantic St.,

Hartford, Conn.

valdinin- 
ir klausia: “iš 
Na ir aiškink 

Lietuvos vardo

5000,00 
$41,229,82 
$21,426,50

6,507,21
41,229.82

ar 
ir dėlto dar nėra kito 

kaip tik užlaikymas

Suv.
498,37

5,25
1,85

46,50
37,80

200,00

“Išsirašykite iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Už doleri gausite gerą 
jų pluoštą.

ir
• v
1S-

DAINA.

Paieškau savo pusbrolio Stanulavo 
Kemros. Pirmiau gyveno Cliieago, 
III. Turiu svarbų reikalą. Jei kas 
žinote arba pats atsišauk:

M. Saunoris.
4763 Melrose St.,

F. K. D. Ph.Ualelph.ia, Pa.

Paieškau”brolio Simo Drūčio ir švo
gerio Teodoro Rastigaivo. Pirmiau gy
veno Highland, Park, Detroit, Mich. 
švogeris turėjo bučernę. Taipgi pa
ieškau švogerio Jono Grazeno pirmiau 
gyveno Tariffille, Conn., ir Juozo Dau
kšo, kuris gyveno Kinpston, Pa. Mel
džiu visų atsišaukti, nes aš gavau 
laišką iš Lietuvos. Atsišaukite:

W. Paulauskas,
134 Bowen St.,

• So. Boston, Mass.

Paieškau Vinco Pečiulio Vilniaus 

gub., Trakų apskr. Nemunaičio par. 
Vigelonių kaimo. Pirmiau gyveno 
Pittsburgh, Pa. Aš gavau laišką iš 
Lietuvos nuo savo ir nuo jo tėvų. Jei 
kas žinote arba pats pranešk.

V. ZALECKIUTĖ,
1444 So. 50-th St.

Cicero, III.

COMPANY.

Daug gerų val
gomų dalykų atsirado New

bet nieko geres-England
nio kaip ROYAL LUNCH džiovinė-
liai (Biscuit), kurie randasi ant sta
lų visoj Naujoj Anglijoj. Jų grietinė
spalva, tvirtas ir puikus sudėjimas. Pri
imnus saldumas yra nepergalimas.
das ROYAL LUNCH parašytas ant kiek
vieno džiovmėlio.

Parsiduoda svarais puikiose 
vaizbaženkliais skrynutėse.

Dėl maitingumo ir stiprumo
C. GRAHAM CRACKERS. 
taip geri, kaip ir jų puiku

valgiui- N. B.kvepėjimas,

Tautos Fondo Reikalai.
>

Puikiai pasidarbavo.
Šv. Jurgio Dr-ja Thompson- 

ville, Conn. surengė balių 22 d. va
sario Tautos Fondui Laisvės rei
kalams, iš kurio gryno pelno li
ko $17.09. P. Jonas Jakaitis pa
aukavo paauksuotą laikrodėlį tai 
pačiai naudai, kurį šv. Jurgio 
■dr-ja išleido ant lioterijos, kuri 
■davė pelno $56.75.

Laikrodėlį laimėjo p-ni M. Če
pulienė. Laike “Labor day” 
parodos buvo padaryta kolekta 
padengimui parodos lėšų, viso su
rinkta $202.40, išlaidų buvo $174. 
90. Atliko $27.50, kuriuos su
sirinkimas nuskyrė į T. F. taip, 
kad viso pasidaro $101.24 kuriuos 
pasiuntėme T. Fondui.

K. Miglinas.
Money orderys $101.25 yra 

gautas už ką širdingiausia ačių.
K. J. Krušinskas,

T. Fondo sekretorius,
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

TAUTOS FONDO ATSKAITA 
UŽ LIEPOS, RUGPIUTĮ IR 

RUGSĖJO MĖNESIUS.
Liepos mėn. išlaidos.

A. E. Petrauskaitei, kelio
nės lėšos į A. L. Tarybos su
sirinkimą. "VVashington, D.C. 50.89

Kun. F. Kemėšis, kelio
nės lėšos j A. L. Tarybos su
sir. "VVashington, D. C. 40.30

Kun. Alšauskui, “Saulės” 
gimnazijoms 5000.00

K. Česnuliui kelionės lėšos 
važinėjant su T. F. prak. 202.48

Kun. Prof. P. Bučys, kel. 
lėšos į A. L. Tarybos susir. 
VVashington, D. C. 51.72

M. Šimonis, kel. lėšos į A.
L. Tarybos susirinkimą, 
VVashington, D. C. 51.00

Byoir’o Biurui publikaci
jos reik. New York’e 500.00

Kun. F. Kemėšis, kelionės 
lėšos, 48.00

Kun. Alšauskui “Saulės” 
gimnazijoms antru kartu, 5000.00

B. Mastauskas, kelionės,
lėšos į Europą, 982.11

Byoir’o Biuro reikalams 5000.00 
Viso $21.426.50

Rugpiučio mėnesio išlaidos.
Lietuvių Inform. Biurui 

"VVashington, D. C. 2000.00
Sekret. alga už liepos mėn. 

200,00, plakatai dėl Bronx, 
N. Y. 3,00, už 500 ruled bills 
4,25, už veliavelias 52,00 kra- 
sos ženk. 13,75, viso 272,98

Už protestuotas A. Anta
naičio čekis, 25,00 už protes
tą 2,25, 27,25

Už protestuotas J. J. Mitc- 
hel čekis, New Haven, Conn. 
18,75, už protestą 2,66 21,41

Prapuolęs čekis W. J. Sa
vickio iš Schenectady, N. Y. 10.00

Iš Kingston, Pa. prisiųstas 
registruotas L. Bond’as, ku
ris T. F. netinka 50,00

Už parduotus 15,000, L.
Bonds nuostolio 775,11

Kun. J. Žiliui kelionė ir
alga, 523,15

T. F. sekr. ant rankų 200,00
Už parduotus 2000,00 L.

Bonds nuostolio 102,78
Nuostolio už parduotus

30,000,00 L., Bondsų 1569,47
B. Vaškevičiutei už kelio

nę "VVashington, D. C. T. F. 
reikalais, 17,00

B. Vaišnoras, už kelionę
seiman, Worcester, Mass. 65.42 

B. Vaišnoras, už kableg- 
ramą Paryžiun ir Pittsbur- 
ghan 25,13

B. Vaišnoras, išlaidos 1918
ir 1919 metų 25,00

B. F. Mastauskui už ke
lionę su prakalb. po 
Valstijas

Už 3000 plakatų 
Už 300 plakatų
Už 1000 vėliavėlių
L. Šimučiui kel. išlaid.
Sekretoriaus alga f
fž telegramą kun. Urbo

nui • 1.24
Už kelionę seiman L. Ši

mučiui 31,50
Viso $6,507,21

Rugsėjo mėn. išlaidos.
Kun. J. J. Jakaitis, kelio

nės lėšos Washingtonan dėl 
senatorių paskirtos lietu
viams “hearingo”

P. Molis, kelionės lėšos A. 
L. , T. susirinkimas Worces- 
ter* Mass, 26,50

P. Šivickis, kelionės lėšos

lA. L. T. Worcester, Mass. 26,50
A. J. Staknys kelionės lė

šos A L. T. susir. "VVorces- 
ter, Mass. 57.50

Kun. F. Kemėšis, kel. lėšos 
A. L. T. Woreester, Mass. 49,50

J. B. Kaupas, kel. lėšos 
A. L. T. susirinkiman Wor- 
cester, Mass. 30,00

r Kun. M. Pankus, kelionės 
lėšos A L. T. susir. "VVorces- 
ter, Mass. 20,36

Kun. Dr. Palmeri, auka 
kun. Židanavičiaus

Kun. Prof. Bučys, 
išlaidos Washington, D. C. ir 
Worcester, Mass. 121,80

Dr. J. J. Bielskis, L. Sar
gų reikalams 500.00

Prof. Aug. Valdemaras, 
Paris, by cable 233,800 f r. 
pasiusta rugp. 19, 1919 30,000,00

J. Tamošaitis, Šveicarija.
Seimo paskirta paskola mok
slai via ms, 5000,00

Kun. M. Krupavičius, Kau
ne. Seimo paskirta apšvietos 
reikalams,

Viso
Liepos mėn. išleista 
Rugpiučio mėn. išleista 
Rugsėjo mėn. išl.

Iš viso per tris mėne
sius išmokėta $69,163,53

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

DANIJOS LAIVAI VEŽA 
ANGLIS IŠ AMERIKOS 

Į DANIJĄ.
Rugsėjo 29g d. Pirklybos 

kordas pranešė, kad Europa, 
nežiūrint ant didelio anglių 
rūkumo, savo anglis siunčia į 
eitas šalis, o iš Amerikos pri
statoma anglįs jos naminiam 
vartojimui. Danijos legacija 
spalio 9 d. pranešė, kad 16 
laivų galinčių vežti 61,000 to
nų, bus tuojaus vartojami 
vežti anglis iš Amerikos į Da
niją.

Danijos greitas 
duoti alivus daug 
Pirklybos Bordui 
anglis Europon jos

Iš Švedijos gauta žinių, kad 
ir ji rengiasi priduoti savo lai
vus Pirklybos Bordui vežti 
anglis iš Amerikos į Švediją.

Pirklybos Bordui Italijos 
Komisija šioje šalyje taip-pat 
praneša, kad Italijos laivai 
vežantįs anglis iš Suvienytų 
Valstijų į Gibraltarį ištiesų 
veža anglis į Italiją. Šita ži
nia patvirtinta Pirklybos Bor
do pranešimą, kad italai deda 
visas pastangas, kad pasigel- 
bėjus anglių krizije.

Politikos veikimo pulsas.
Sulaikyk maistą, kuriuo pa

laikoma gyvybė kūno, sustabdy
si gyvam kunui pulso plakimą, 
tuo pačiu sustabdysi ir kūno gy
vybę.

Jeigu mes, lietuviai, norime, 
kad Lietuvos neprigulmybės rei
kalai eiti} priderama vaga, mes 
turime žiūrėti, kad šaltinis, iš 
kurio palaikoma mūsų politiška- 
sai veikimas, turėtų užtektinai 
maisto, kad pulso plakimas visa
da bus normalis.

Tuo šaltiniu, iš kurio išplau
kia visokis mūsų politiškasai vei
kimas, yra ne kas kitas, kaip 
tik Tautos Fondas. Uždaryk T. 
F., uždarysi visokį veikimą, kas 
tik prisideda prie paliuosavimo 
Lietuvos, ir paskleidimo jos var
do po platųjį pasaulį.

Pirma, būdavo, nueini kur 
į valdišką ar šiaip kokią įstaigą, 
pasisakyk esąs lietuvis, 
kas pastatys akis 
kur, kas esi?” 
visą istoriją, nes 
niekas nežinojo.

Padėkuojant T. Fondo veiki
mui, palaikant jį Gausiomis au
komis galima buvo išgarsinti Lie
tuvos vardą, nusamdant tam tik
ras įstaigas kad paskleidus ži
nias apie lietuvius ir Lietuvą. Tas 
visas darbas atsiėjo šimtus tūks
tančių dolerių Tautos Fondui. 
Bet darbas dar neužbaigtas. Dar 
Lietuva nėra pripažinta neprigul- 
minga valstija, dar ant Lietuvos 
laukų liejasi Lietuvos sūnų krau
jas už Lietuvos neprigulmybę. 
Taigi ir Tautos Fondo veikimas 
toli gražu 
dar daug,

. Broliai 
į darbą, 
kime aukas nuo kitų, apsėdėki
me tam tikrais mokesčiais kas 
mėnuo į T. Fondą, nes nuo mū
sų pasiaukavimo priguli Lietuvos 
neprigulmybė.

K. J. Krušinskas,

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Viee prez.,

71 Warwick St., 
Newark, N. J. 

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St.,

Athol,.Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

K. J. Krušinskas, sekret.,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Čun. F. Kemėšis, kasos globėjas,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Midi. 

Grajauskas, kasos globėjas,
2016 Sarah St.,

FibtSDTirgn, Jra.

AMERIKOS DELEGATĖS Į 
TARPTAUTIŠKĄ DARBI

NINKŲ MOTERŲ 
KONGRESĄ.

Washington, D. C. Vardai 
Amerikos delegačių į Tarp- 
tautišką Kongresą, kuris pra
sidėjo lVasliingtone, spalio 28 
d. buvo pranešti šiandieną A- 
merikos Tautiškos Moterų A- 
mato Unijos Sąjungos, kuri tą 
Kongresą šaukia. Amerikos 
delegatės, (dešimtis iš viso) 
yra poni Ravmond Robins iš 
Cliioagos, Sąjungos pirminin
kė, p-lė Rose Scheidermann, įš 
New York, Sąjungos ivce-pir- 
mininkė, kepurių dirbėja; p-lė 
Mary Anderson, iš Tarptautiš- 
kos Ceverykų Darbininkų li
nijos Ekzekutyvio Bordo; po
ni Louis B. Fantoul, iš Bosto
no Moterų Amato Unijos Są
jungos Egzekutyvio Bordo, ir 
Federalės Darbininkų Unijos 
narė; p-lė Leonoar O’Reilly 
iš New Yorko Moterų Amato 
Unijos Sąjungos; p-lė Fannia 
Colin, iš New Yorkos Tarp- 
tautiškos Moterų Rūbsiuvių 
Unijos vice-pirmininkė; poni 
Maud Swartz iš New Yorko, 
Typografiškos unijos ' narė; 
p-lė Julia O’Connor iš Bosto
no, Tarptautiškos elektros 
darbininkij Brolijos telefono 
departmento narė; p-lė Agnės 
Nestor, iš Chieagos, Tarptau
tiškos pirštinių siuvėjų Unijos 
pirmininkė, ir p-lė Elisabeth 
Christman iš Chieagos, tos pa
čios organizacijos raštininkė. 
Visos delegatės yra Amerikos 
Tautiškos Moterų Amatų U- 
nijų Sąjungos tautiškų ir vie
tinių bordų valdybos narės. 
Tos sąjungos jos buvo išrink
tos delegatėmis į Kongresą.

Kiekviena atstovaujanti ša
lis Kongrese gali turėti dešimt 
narių su pilnomis balsavimo 
teisėmis, arba, jeigu visos de
legatės negali dalyvauti, tos 
kurios bus gali turėti 10 balsų.

Delegatės laukiamos iš.Bel
gijos, Kanados, Britanijos, 
Čeko-Slovakijos, Francijos, I- 
talijos, Šveicarijos, Lenkijos 
Švedijos, Norvegijos, Argen
tinos, Uruguay, Suvienytų 
Valstijų ir kitų šalių.

Kongresas prasidėjo spalio 
28 d. ir tęsis iki lapkr. 4 d. 
New National Museum Audi
torijoje.

Influenza plečiasi tiesiu ir ne
tiesiu keliu.

Dar nėradikrai žinoma, ar tos 
ligos bakterijos yra atskirtos 
atrastos,
tikro vaisto, 
aštrių sanitarijos regulų ir ven
giant susieiti su ypatomis sergan
čiomis taja liga.

Artimas ryšis tarp, influenzos 
ir kas kart didėjančių mirčių skai
čiaus nuo plaučių uždegimo prieš 
1918 m. yra matomas.

Dabar yra tikima, kad ta li
ga jau buvo gana daug prasipla
tinus po visą šalį, kol buvo atras
ta, kad ji yra epidemija. Šis 
nepasisekimas ją pažinti gali bū
ti dėlto, kad visi tuo laiku buvo 
užinteresuoti kare.

Viršminėti faktai yra surinkti 
Suvienytų Valstijų Sveikatos Biu
ro po ištyrinėjimo influenzos, ku
ri siautė per 1918-19 m. kiekvie
noje valstijoje ir svarbesniame 
mieste, ir net svetimose šalyse.

“Nei vienas iš Biuro ekspertų 
netvirtina, kad ta liga neatsi
kartos, ir dėlto reikia būti kiek
vienam prisirengusiam ją sutikti.

Kada influenzos epidemija pir
mą sykį pasirodė, nuomonė bu
vo, kad tai nauja liga atvežta iš 
užmario. Bet tyrinėjimas paro
dė, kad prieš trejus ir ketverius 
metus, žmonės labai mirdavo nuo 
plaučių uždegimo. . Raportai Su
vienytų Valstijų Sveikatos. Biuro 
už sausio mėn. 1916 m. rodo, kad 
influenza veikė 22 valstijas apim
dama beveik visas dalis Suvieny
tų Valstijų.

Pavasaryje 1918 m. mirtingu
mas žmonių nuo plaučių uždegimo 
žymiai padidėjo. Dauginimas 
taip urnai prasidėjo, kad parodė 
didį atsitolinimą nuo normalio.

Tas atsitikimas buvo tikru žen
klu ir pradžia influenzos epidemi
jos, kuri siautė per visą rudenį 
1918 metų.

Nors dar nėra žinoma koks 
mikrobas yra priežastimi influen
zos, bet tikrai žinoma, kad ji 
lengvai plečiasi nuo vieno žmo
gaus ant kito. Ir ne vien ser
gantieji gali kitus užkrėsti, bet 
ir tie, kurie tos ligos neturi, ga
li ją išnešioti.

Atrodo, kad mes galime tikė
tis influenzos atsikartojimo, ir 
todėl reikia kiekvienam būti pri
sirengus ją sulaikyti nuo plėti- 
mos.

Ne turėtų būti tokio vargo ir 
kentėjimo, kuris buvo pereitą 
rudenį. Ypatą kuri apserga rei
kia tuojaus atskirti nuo kitų. Kar
tais atrodo, kad tiktai menkas 
“šaltis.” Peoria, III. nesenai 
buvo išsiplėtus liga, kurią skai- 
jė už ‘vasarines slogas,” bet ti- 
rinėjimai parodė, kad tai buvo 
influenza. Patyrimas parodo, 
kad tokios menkos “slogos” yra 
pamatai žiaurių ligų. Ir gavus 
slogas reikia nuo jų atsikratyti 
kaip galima greičiau.

Geriausis būdas išvengti negei
stinos influenzos, yra, būti 
sirengusiems, ir dabar yra 
riausi rengimos laikas.

Taip vaikeli. Tyčiomis 
kam rodyti liežuvį, o ypač ki
tą pašiepus, tai yra negražu, 
ir labai gera mama daro, kad 
vaikučius už tai baudžia, bet 
gydytojui parodyti liežuvį rei
kia, tik tuomet kada jis pra- 

nes pažiūrėjus ant liežu
vio lengviau yra svarstyti ir 
pažinti pavojingumą ilgos.

— Na, jeigu taip, tai galiu 
parodyti — atsakė vaikas.

J. V. Kovas.

Už vienų sykį ........50c.
Už tris sykius.......... $1.00
Paieškau savo švogerio Ka

zimiero Jočio. Kauno gub., 
Seredžių par., Papartinių kai
mo. Apie 5 metus atgal jis gy
veno Westfield, Mass. Kas ži
note arba pats praneškite.

Julius Špokas,
27 -Tariff St., 

Thompsonville, Conn.
(U-8)

NAUJA KNYGA.
NAUJA KNYGA.

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

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland; Ohio. -
(12-2)

REIKALINGA dvi lietuvi 
dirbti prie seno krašto audimo 
darbo. Darbas lengvas ir ne- 
reikalaujųs phyziškos jėgos.

Atsišaukite:
P. Orchanian & Co., 

42 Dover St., Boston, Mass. 
(11-15)

Pasilik sesute sveika, pabučiuok 
Gal sugrįšiu nenumiręs nuo karės 
Atsirado didi priešai ant Lietuvos 
Josiu greitai su kaimynais mušt nedorų prūsų.
Savo krauju plaušini žemę, vaduosim tėvynę, 
Kurią Rimgaudas ir kiti nuo vokiečių gynė. 
Kaip nujojom į paprūsę radom daug maskolių, 
Ir užgirdom didį trenksmą, kriokimą kanuolių. 
Krinta kūnai kareivėlių, kaip rudenyj lapai, 
Ant Lietuvos kūno sunaus ten ant vietos kapai. 
Kraujais mūsų brolužėlių Nemunas dabinas; 
Palaiduoti ramiai ilsis ant dugno kapinės. 
Narsiai kovojom už laisvę, nors kiti ir kritom, 
Betgi carus, kaip kopūstus nuo sostų nuritom. 
Dabar tikimės liuosybės užtekės saulelė, 
Apšvies mūsų suvargintą Lietuvos šalelę..

Jokūbas Varaitis.

Va bitys vienam avilyje darbuojas iš vien;
Jos triūsia dėl savo maisto, skrajodamos šen ir ten. 

Iš lauko žiedų 
Jos renka medų,

Neša, gamina dėl žiemos laiko prisitaupina.
Bet jos turi kovą vest su priešais tranais,
Deda jėgas juos išmest,. negyvent su dykūnais: 

Susidaro didi talka,
Meta tranus, laukan velka,

Savo skriaudėjus.
Lietuviai ir mes kaip tos bitys į darbą stokim;
Dėl laisvės, Lietuvos naudos ištikimai mes dirbkim,

Lietuvių tautoj, 
Dirbkim apšvietoj;

bujoja Lietuva ir žydi, išsiplėtoja.
mes turim priešų daug Lietuvos tautos,

tik mums kliudo nuolatos,
Kurs nenor bendrai darbauti,
Lai ein šunims šėko rauti,

Tautos išgama. *
Lietuvos žemę valdė rusai, vokiečiai, lenkai;
Mes skurdom dėl duonos kąsnio, jiems platus miškai, laukai. 

Per šimtmečius mus. 
Skriaudė lietuvius.

Lai pranyksta vergijos ir visos dvarų ponijos.
Daug mes turim Lietuvoj tranų dvarponių,
Juos prašalint turim tuoj, nelaikvkim dykduonių;

Gana mums lenkams bernauti, 
Juos varykim grybų rauti 

Į lenkų miškus.
, Jokūbas Varaitis.

PLAUKAU
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimų galvos odos, 
pleiskanas, puolimų ir žilumų 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašų ir 2c. štampų.

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

Sobonių šeimynoje buvo 
bai gražiai auklėjami vaiku
čiai. Sykį, vyresnysis sūnus 
Jonukas apsirgo; tėvai mylė
dami savo sūnelį, kuogreičiau- 
sia pasirūpino pakviesti gydy
toją. Gydytojas atėjo; iškvo
tęs priežastį vaiko ligos, liepė 
Jonukui iškišus parodyti lie
žuvį, ir sako:

— Noriu, vaikeli, kad man 
iškišęs parodytum liežuvį.

Vaikelis pradėjo verkti ir 
nei kokiu būdu nenorėjo liežu
vio parodyti. Gydytojas užsi
spyręs klausė:

— Kodel-gi nenori parody
ti liežuvį.

O vaikas atsakė.
— Liežuvį parodyti nei ko

kiu būdu negaliu, nes jau ke
lis kartus gavau skaudžiai nuo 
mamos plakti, už ką liežuvį bi- 
le kam parodydavau, ir mane 
įgrąsino, kad niekam, o nie
kam, daugiau liežuvio nepa- 
rodyčia, nes tai yra labai ne
gražus priprotys iškišus liežu
vį rodyti.

Gydytojas suprato apie ką 
vaikas kalbėjo, ir sako.

NATIONAL BISCUIT
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VIETINĖS ŽINIOS.!
Atsiliepkite į Trečiąjį

G. Gedminas,

Trečias Raudonojo Kryžiaus Vardošaukis, nuo Lapkričio 2-11 dd

PIRMOS KLESOS

S ERGANTI ŽMONES!

mašinų

ESPERIMENTUOJU.

Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechaniką ir Mašinistę Bendrove, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo Šerus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šerus 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
na kas šeši mėnesiai.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-M.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Norintieji gerų .atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
So. Bostono lietuviams.

Atsiimkite iš “Darbininko.”
1. Marcelė Jakštienė
2 Juozas Meškauskas
3. Uršulė Puišiutė
4. Ona Paulaičiutė
5. Marcelė Jakutienė
6. Petronėlė Motikaitienė
7. S. Samuilis
8. Marcelė Rusaitė
9. Kazimieras Niauronis

10. Juozapas Šveistys
11. Ona Romikaičiukė
12. Mataušas Norbutas
13. Anupras Bartuška
14. Kazimira Petrauskytė
15. Vincas Stankus
16. Kazimieras Prunskis
17. Uršulė Stelingaitė
18. Juozas Seliukas
19. J. Brazys
20. Ona Romikaičiutė
21. AValient Cepulionis
22. Draugijai Šv. Kazimiero 

R. K.

Tai So. Boeton270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.,

Po pietŲ 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRK BONUS 
Bus 

LIETUVAI DUONOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
i Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

didelė nuolaida.
DARBININKAS,”

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 “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė
kinto skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų 
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerų pelnų šė
rininkams o podraug ir naudų visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

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

SVEČIAS.
Seržantas Vaškas tik kų su

grįžęs iš Lietuvos vieši So. 
Bostone. Nedėlios vakare bu
vo vyčių surengtame vakare 
Pobažnytinėj salėj.

Aukos Liet. R. Kr. surinktos p. 
J. B. šaliuno prakalbose 16 d. spa
lio 1919, So. Boston, Mass.

Kun. K. Urbanavičius $6.00, po 
$5: J. Gudaitė, J. L. Petrauskas 
ir P. Petrauskas, po $2.00: A. Mu- 
levieienė, K. Pet raitė, A. Vilki- 
šienė, A. Kuzmienė, P. Barise- 
viče, J. Varaitis.

Po $1.00: P. Markevičienė, B. 
Beleckienė, J. Šaparnis, A. Sli- 
cis, J. Kudereviče, D. Zabalonis, 
A. Morkeviče, A. Lingvinas, J. 
Povilaitis, J. Datmonas, M. Šei- 
kis, K. Rakauskas, A. Dagis, P. 
Matulonis, Al. Gedarts, A. Me
škauskas, J. Puzinas, A. Zalec- 
kas, A. Kairys, A. Bueaitė, U. 
Paulikaitė, R. Jankunevice, J. 
Staniuliutė, A. Ivanauskas, M. 
Kavaliauskas, K. Urbonas, P. 
Markelionienė, K. Deduloniukė, 
F. Žukauskas, M. Kučinskaitė, S. 
Smigelskienė, V. Grudžinskas, J. 
Zagurskis, A. Vasiliauskienė, M. 
Virbaliutė, M. Zalaitė, A. Rez- 
geviče, A. Babravičiukė, T. Ti- 
raviče, A. B. Mūras, J. Kukis, 
T. Jakavonis, J. Varaitis, K. 
Vastwel, J. Šilinis, K Antana- 
viče, J. Barisas, J. Tuleikis, A. 
Taunis, O. Sangailienė, K. Kar- 
buzas, K. Daniulaitis, S. Klepe- 
ckas, A. Duseviee, J. Derinsaitė, 
O. Staniuliutė, M. Savilonis, P. 
Baltrušaitis, V. Andruseviče, A. 
Saulis, J. Stankus, K. Kiškis, J. 
Norkaitis, Ed. Mažeika, U. Miz- 
girdaitė, P. Peleckienė.

Smulkiu $35., viso $122.00.

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.

Štai čia keletą neužbaigtų užsibrėžtų darbų Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ir turi užbaigti tų darbų iki kokių laikų karės nuteriotose šalyse.

Aprengkime moteris ir vaikus. (Delei neturto, šiltų apsirengimui dra
bužių, gimstantieji kūdikiai yra suvyniojami į laikraščių popierų. Tūkstan
čiai moterų ir paaugusių vaikų šaltame klimate neturi apatinių drabužių.)

Atkrepikite domų į sužeistus ir senus kareivius ir jų šeimynas. (Belgra
de, traukiniai sužeistų kareivių visiškai būtų išmesti iš karti. Bet dėl Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, visi gal turėtų mirti.)

Išvalykite karės-ligas siaučiančias šalyse tarpe žmonių. Palaikykite li- 
gonbučius. Siųskite medikališkus ir chirurgiškus daiktus į apylinkes kuriose 
nėra daktarų, chirurgų ir nursių ir taip-gi nėra ligonbučių. ((Serbijoje, ten y- 
ra tik 100 vietinių daktarų globojimui visos tautos. Kitose šalyse, taip-pat sto
ka daktarų.)

Palaikykite našlaičių ir motinystės ligonbučius. (Ten nėra motinystės 
ligonbučių tose šalyse. Du trečdaliu iš Žemesniųjų Raudonojo Kryžiaus nari
nių mokesčių eina palaikymui našlaičių nuo karės nukentėjusių Jeruzolime. 
Taip-pat verkiant reikia tokių institucijų ir kitose šalyse.).

Vienas iš dešimties gimstančių kūdikių į vienus metus Amerikoje miršta. 
Jeigu toks skaitlius mirštančių pasirodo šioje šalyje, kur didžiausia priežiūra 
ir patogumai, kas turi atsitikti ten?

Tai tik su tuo reikalu “Didžiausia Motina Pasaulyje” atsišaukia į Jū
sų širdis ir Jūsų dolerius. Ji prašo Amerikos žmonių $15,600,000 apart jų 
1920 Raudonojo Kryžiaus narinių dolerių. Sulyginant kaip Jūs duosite, jie 
ten gaus priežiūrų ir patogumus nuo Amerikos Raudonojo Kryžiaus ant kiek 
bus galima.

Jūs niekados dar neatsikreipiate į gilų verksmų kenčiančių kūdikių ir 
motinų ir nusilpnintų vyrų jūsų tautos užjūryje. Mes žinome, kad jūs atsaky
site tų dabar.

Jei kenti pilvo, 
mo, dispepsijos, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
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 kraujovandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbnčiai čia ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgfjoj, 
gydyme kronišku, nervų ir užtrauktų ligų. Jbi ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums pelėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

LEISKIT MAN Į JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus RUONIŠKOMIS NER

VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metų praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kronišku, 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 patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerų gydymų. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGU 

ENPERIMENTUODAMI.
vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

remus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
skausmus 

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Rašytas Pov. Petrauskui, 

So. Boston, Mass.
Jurbarkas, 19-9-19. 

Gerbiamasis Tamsta!
Sužinojus nuo klebono kad 

tamsta ant tiek esi geras kad 
prižadi suieškot nekuriu ypa
tų, tai-gi ir aš kreipiuosi prie 
Tamstos. Ar negalėtumei tam
sta rasti mano brolį Julijonų 
Bugenį, jisai gyveno ankščiau 
Dearbom Avė., Konkakee. 
Būk tamsta toksai geras ir pa
skelbk laikraščiuose už kų bū
siu tamstai labai dėkinga.

Su pagarba,
Ona Bugenytė.

Mano antrašas: Jurbarkas, 
Kauno gub., Dragūnų gat. No. 
6, Jonui Basčiui, perduot Onai 
Bugėnytei.

PUIKUS

TEATRAS IR BALIUS.
Rengia

Lietuvos Liuosybės Sargai 
NEDĖLIOJĘ, 

LAPKRIČIO-NOV. 9, 1919 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

815 Park Avė., Racine, Wis. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų ir 

trauksis* iki vėlumos.
Įžanga 35 centai. 

Vaikams 10c.
Bus pastayta “Pirmi žings- 

sniai,” drama 4 veiksmų.
Šis veikalas perstato kaip 

mūsų protėviai buvo kankina
mi “ponų.” Apart to veika
lo bus daug komiškų perstaty- 
mėlių iš ko turėsite nemažai 
juokų. Bus sudainuota gražių 
lietuviškų kariškų dainelių ir 
pasakyta daug jausmingų ei
lių.

Tai-gi nepamirškite šios 
puikios pramogos, ateikite vi
si.

Likusis pelnas skiriamas 
Lietuvių Raudonajam Kry- v*_•
Z1U1.

Širdingai kviečiame visus 
vietos ir apylinkės lietuvius ir 
lietuvaites į šių pramogų.

Komitetas.

Bell Phone Dicktaean 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bread St., PUaddpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

N»a«Ksn»fe iki 4 ne pilta. r>

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

kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

D. F. RYAN,
DOCTOR MORONEY

673 WASHINGTON, ST. (arti Boyfeton St) BOSTON, MASS. i 
Tftoo v*L: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliotais nuo 10 A. M. iki 2 P. N. A

l .llL ., x *

i»JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS £ 
i! GYDUOLES. ĮA • " *! • Jums reikalinga gyduo- j j 
! -lės, eurios geriausiai gydo $' 
! ;šias ligas kaip tai: ji
! • Užkietėjimų vidurių $ .50 J Į 
, Galvos skaudėjimo ... .50 Ų 

Kosulio ir krutinės j Į
! • skaudėjimo............... 1.00 jĮ
! - Dėl gero apetito prie i ’ 
! ; valgio........................ 2.00 j [
! Taip-gi užlaikome ano- iĮ 
! J dijų Europiško sti- i Į 

prumo.......................1.00i!
! • Nuo peršalimo............. 50 i!
! • Visokias gydančias žoles i! 
įgalima gauti pas mus. Jūs j! 
įgalite gauti vaistų kokie tiki! 
^pasaulyje vartojama. Rei- Į' 
įkalė tamista su orderiu i! 
! siųsk pinigus money or-
ideriu arba registruotame i Į 
'laiške, Taip-gi reikalauja- i! 
me agentų ir duodame ge- i! 
rų atlyginimų. i (

P. A. JATUL, i! 
(Jatnlevičius) į

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai e< Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12^x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais

| RAUDONOJO KRYŽIAUS |
Vardošaukį: Lapkričio 2 iki 11 dienose, f

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

L Priėmimo valandos:
| Nno2iki8 popiet. Noo 7 Iki 8 vakare 
CROA.DWA.Y Cor. ST SO. BOSTON

Tel 502 S. B.




