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Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00

Boston, Mass120 Tremont St

Organizuokite Paskolos 
Platinimo KOMITETUS.

Vokietijoj metalo darbinin
kai buvo paskelbę generalį 
streiką. Bet mažai kas atsilie
pt

Suv. Valstijų valdžia naujų 
kelių pastatymui 1920 m. ski
ria $600.000.000.

$10.00
$50.00
$100.00

Londono Taryba nutarė pa
skirti $175.000.000 pataisymui 
strytkarių sistemos.

Konstantinopolyje ketinama 
nugriauti senovišką sieną. Me
džiagą ir vietą ketinama par
duoti.

Serbijoj panaikinta politiš 
ka cenzūra.

Gen. Judeničo armija, kuri 
jau buvo arti Petrogrado da
bar atsirado visai rustame pa
dėjime. Kaikurios jo armijos 
dalys jau bolševiką apsuptos. 
Kitos yra pavojuje.

Francijos milijonierius Cog- 
nacq paskelbė, jog duosiąs pa
šalpą tiems tėvams, kurie turi 
vaiki) virš 9. Tai jau atsišau
kė 12.000 tėvų. Kaikurie turi 
po 20 vaikų.

ir su šiuo laišku

Paryžiuje taip pritrūko 
druskos, jog daugelis turi ap- 
seiti be jos.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės su
kėlime $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5| nuoš.”

Lietuvos Bonų iždas

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų

Rezoliucija priimta Amerikos Lietuvių Tarybos ir Amerikos 
Tautinės Tarybos posėdžiuose Fort Pitt Hotel, Pittsburgh, Pa. 
Lapkr. 3, 1919.

Iš Berlino turtuoliai kraus
tosi į Daniją ir Holandiją dėl 
stokos anglių ir kitokių reik
menų.

• Iš Varšuvos pusiau oficia
liai pranešama, būk Amerikos 
finansistai sutikę Lenkijai pa
skolinti $250.000.000 už 6 nuoš.

prasižengimą nu-

Airijos respublikos valdžia 
užgynė broliavimąsi su prieši
ninku,

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lietuvių kuo- 
greičiausiai paskolint jai vieną milijoną dolerių 
ant dviejų metų ir dar prižada mokėt 5 ir pusę proc. j metus

ma agituoti už išvyto 
liaus sugrąžinimą.

New Yorke aptiekų darbi
ninkai sudarė uniją. Prisirašė 
4.000 narių. Bet New Yorke y- 
ra apie 3.500 aptiekų ir dirba 
ten apie 7.000 darbininkų. Ne 
visi teišėjo streikan ir vargu 
bus kas laimėta. Reikalauja 
algų pakėlimo ir valandų su
trumpinimo.

Francijos prez. Poincare 
lapkr. 10 d. važiuos į Angliją.

Vienas Vokietijos laikraštis 
skelbia, būk esąs susektas 
spartakinių suokalbis nuversti 
dabartinę Vokietijos valdžią.

Austrijos socijalistai šuva 
žiavime išnešė rezoliuciją, ku 
rioj išreiškiama užuojauta bol 
šcvilcišk&i Rusijai

Kolčakas su savo valdžia 
jau pradėjo kraustytis iš Oms
ko toliau į rytus. Pirmu daly
ku kraustoma Amerikos ligo
ninė. Kolčakas matyt nesiti
ki atsilaikyti prieš bolševikus.

TT TA T reikia sukelti
1 U v J LIETUVOS PASKOLĄ!

Šveicarijos socijalistai ren
gė generalį streiką lapkričio 7 
d. paminėjimui dviejų metų 
sukaktuvių Rusijos bolševikų 
valdžios.

Rygoj latviai organizuoja 
komitetą, kurs rūpinsis palen
gvinti vaikų ir moterų padėji
mą Latvijoj.

Portugalijoj prasidėjo mo- 
narchiškas judėjimas. Bando- 

kara-

Vokietijos prez. Ebert ir 
premieras Bauer atsišaukė į 
angliakasius, ūkių darbinin
kus, kad uoliau dirbtų, kad 
geriau būtų išnaudota trans- 
portacijos embargo, kad bul
vių ir anglių būtų išgabenta 
po visą Vokietiją. Silezijoj 
ketinama priverstinai varyti 
bulvių kasti, nes pradeda šal
ti, o bulvės dar nenukąstos.

Laivų liuoduotojų streikas 
New Yorke pasibaigė. Per pa
starąsias kelias savaites strei
kavo apie 40.000 darbininkų ir 
šimtus laivų sulaikė nuo iš
plaukimo. Dabar streikinin
kai žadėjo grįžti darban ir pa
sitikėti mokesties reikale tre
čiųjų teismu.

Ateinančią savaitę Dorpate 
atsinaujys taikos derybos tarp 
Rusijos bolševikų ir Baltiškų 
valstybių. Dalyvausią ir Len
kijos atstovai.

Iš Berlino pranešama, kad 
Vokietijos valdžia aštriai per
sekioja rekrutavimą į Pabal- 
tiko vokišką kariuomenę. Val
džia konfiskuoja amuniciją ir 
kitokias reikmenas, gabena
mas’Kuršan ir Lietuvon. Bet 
tų daiktų kontrabanda eina 
smarkiai. Rekrutavimas ka
reivių taip-gi eina. Tą visą 
darbą remia Vokietijos mo- 
narchistai. Jie nori atsteigti 
monarchiją Rusijoj, o paskui 
su Rusijos pagelba atsteigti 
kaizerio sostą Vokietijoj.

Vokiečių kariuomenė perei
tą utarninką buvo užpuolus 
Liepoją. Bet latvių kariuome
nė, remiama Anglijos artile
rijos atmušė antpuolius.

Paryžiuj įvesta cukraus kor 
teles.

Kovai prieš Rusijos bolše
vizmą Anglija išleido $500.- 
XX).000. Vienas Francijos ra
šytojas sako, jog geriausias 
būdas pergalėti Rusijoj bolše
vizmą yra palikti jį sau.

KARĖS NUOSTOLIAI.
Louis Marin, Francijos par

lamento narys, paskelbė pati
krinta statistiką karės nuosto
lių. Francijos armija iki ar- 
misticijos dienos (lapkr. 11, 
1918) neteko nukautais 1.334.- 
400 kareivių. Po armisticijos 
sužeistų ligoninėse mirė 600 
oficierių ir 28.000 kareivių. 
Tas sudaro 16.44 nuoš. visų 
sumobilizuotų jėgų.

Sužeistų aprūpinta ligoninė
se 4.103.981, susirgusių 4.988.- 
213. Kadangi kaikurie buvo 
sužeisti ir apsirgę po kelis kar
tus, tai aprokuota, kad sužeis
tų buvo 2.800.000, o apsirgu
sių 1.383.000.

Francūzų nelaisvėn pateko 
485.000.

Laivvne francūzų dingo 10.- 
525.

Alijantų nuostoliai, kaip 
Marin paduoda nukautais ir 
nežinia, kaip dingusiais yra 
Belgijos 14.000, Suv. Valstijų 
114.000, Anglijos 869.000, 
Graikjios 12.000, Italijos 490.- 
000, Rumunijos 400.000, Ru
sijos 1.290.000.

Vokietijos nuostoliai nu
kautais ir dingusiais nežinia 
kaip yra 2.041.000, Austro- 
Vengrijos 1.542.817, Bulgari
jos 101.224. Turkijos vien nu
kautais 325.000.

Taikos sutartys, kaip Pary
žiuje diplomatiniuose rateliuo
se kalbama, tai ineis galėn 
lapkr. 28 d.

” $100.00
” $500.00
” $1000.00

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes- 
Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei.

Matas Jakštas iš Lietuvos 
rašo broliui Vladui Jakštui į 
So. Bostoną. Laiškas rašytas 
spalių 4 dieną 
Mylimas Broleli:-^-

Parašysiu kaijx mes pergv- 
venom tuos penkfe baisios ka
rės metus. Spaudė mus kas 
tik norėjo. 1915 metais kaip 
užėjo vokiečiai, matėme ne
apsakomų baisumų. Padarė 
vokiečiai ant Šėtos antpuolį. 
Pradėjo leisti šūkius iš arro- 
tų iš mūsų sodžižftfs. Setą vi
sai sudegino, sodžius išliko 
sveikas. Nors daug granatų 
krito, bet likom gyvi.

Spaudė mus vokietis, spau
dė bolševikai, bet viis mūsų ir 
Lietuvos priešai išnyko, bet 
dar vieną priešą turim lenkus. 
Lenkai mums yra niekas. Nors 
mūsų posai pritaria lenkams, 
bet vistiek mes juos pergalė- 
sim. Dabar pas mumis kas tik 
gyvas ima ginklus ir muša 
lenkus. Po Ukmerge baisiai 
sumušėm lenkus. Patį jų va
dą užmušė.

Lietuviai nesigaili gyvas
ties, kad tik lenkus sumušus.

Jei būtų kam žemę dirbti ei
čiau ir aš lenkų mušti.

Lai gyvuoja Lietuva mūsų 
brangioji tėvynė! Lai gyvuo
ja mūsų narsingoji kariuome
nė.

Kada jūs mums padėsit gin
ti savo tėvynę nuo visų Lietu
vos priešų.

Matas Jakštas

“1. Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendrovė priima Amerikos Lietu
vių Tarybos Finansinės Komisijos sustatytąjį pro
jektą Lietuvos Paskolos reikale; kelti paskolą $3,- 
300,000.00; steigti po kolonijas tam reikale stotis, 
parūpinti intensyvią publikaciją, sutvarkyti tinka
mas kvitų sistemas ir tt.

2. Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir ap
siima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Ameri
kos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime $1,000,- 
000.00 paskolos dvejiems metams ant 5^ nuoš.

3. Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lie
tuvių PrekybosBendrovė paduoda sumanymą Lietu
vos valdžiai išleisti vienkart antrą paskolos seriją 
$2,300,000.00; dešimčiai metų, kas sudarytų išviso 
$3,300,000.00

4. Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendrovė prašo Lietuvos ministeri
jos gauti abiem paskolom Lietuvos Valstybės Tary
bos sankciją.

5. Amerikos Lietuvių Taryba prašo Lietuvos
valdžios apsiimti padengti iškaščius kampanijos pa
skolos reikale. '

6. Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendrovė sutinka pavesti rūpinties 
paskolų sukėlimu tam tyčiai sudarytai komisijai, su
sidedančiai iš Amerikos Lietuvių Egzekutvvio Ko
miteto ir ekonominių organizacijų atstovi) ir prašo 
Lietuvos valdžios pripažinti tą komisiją; iki kol ne
atvažiuos į Ameriką teisėtas Lietuvos valdžios inga- 
liotinis.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
PASKOLOS BONAI.

So. Bostono ir apielinkės lie
tuviai Lietuvos Valstybės bo
nų pirkime pralenkė, kaip ma
tyti, visas kitas Amerikos lie
tuvių kolionijas. Su ginklu 
rankose jie neturi progos gin
ti Lietuvos nuo užpuolikų, už
tai rengiasi bonais lenkams 
plėšikams, rusams kolčaki- 
niams ir kitiems mūsų tautos 
engėjams taip smarkiai per 
kulnis uždrožti, kad tie grobi
kai iš mūsų tėvynės kuogrei- 
čiausia išsineštų kur pipirai 
auga.

Amerikos lietuvių paskolin
ti Lietuvai pinigai sustiprins 
pačią valstybę ir parems mūsų 
tautos narsią kariuomenę, ku- 

Laivų liuoduotojų streiką.; 'riai Pnseina kauties net su ke- 
New Yorke atsėjo $2o.000.- liais pnešais’ lš kurių leilkai' 
(XX). nelyginant vokiečių kryžei

viai, ugnimi ir kardu stengiasi 
mums varu inbrukti lenkiškos 
ponijos vergiją, nuo kurios 
kiekvienas susipratęs lietuvis 
kaip nuo didžiausio blogumo 
kratosi.

Skaičius lietuvių tėvynainių 
Amerikoje, kovojančių su Lie
tuvos priešais auga. Čia pa
duodama nauja eilė žmonių 
pirkusių Lietuvos Valstybės 
paskolos bonų:
Kun. K. Urboną vyčius 200.00 
Pranas Gudas ................ 100.00
Jonas E. Karosas .. ..100.00 
Antanas F. Kneižis .... 100.00 
Juozas Mockevičius... .100.00 
Jonas Červokas......... .100.00
Juozas Meškauskas .... 100.00 
Juozas Guzevičia........... 100.00
Pranas Virakas .................50.00
Kazys Jonaitis ..................50.00
Zigmas Klapatauskas... 50.00 

kerpama plaukai. Dvi mergi-į Juozapas Šveistys........... 50.00
nos jau nukirpta. 'Paulina Giedraitaitė ... .50.00

Damas Antanavičius .... 50.00 
Emilija Vielavičiutė .... 50.00 
Valerija Varžinskaitė

pasipirko sau už........... 50.00
Broliui Lietuvoje karei

viui Petrui Varžinskui ; 
už.......................... ..... 50.00

ir motinai Anavatai Var-
žinskienei už ..................50.00

Pažymėtos ypatos beveik vi
sos prie Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos priklauso. Pirmieji 
Lietuvai į talką stoja katali
kai krikščiosys demokratai. 
Tai tik pradžia. Iš Amerikos 
lietuvių krikščionių demokra
tų tarpo susidarys ilga Lietu
vos rėmėjų eilė.

Stokite visi į tą gražią eilę 
ir pirkite tuojaus Lietuvos 
Valstybės paskolos bonų, ku
rie Lietuvą nuo priešų apgins 
ir mūsų tėvynei laisvę atneš.

Lietuvos Valstybės Pasko
los bonų galima užsirašyll pas 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administrato
rių Antaną F. Kneižį ir Joną 
E. Karosą 244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

James N. Keyes 
Advokatas

“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.

REIKALAUJA PANAIKIN
TI INJUNCTIONĄ.

Mainierių pirmas žingsnis 
kovoje prieš injunctioną yra 
pareikalavimas, kad valdžia 
atšauktų injunctioną.

PAVEIKSLŲ.
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.

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ 
prisiunčiu pirmą mokestį $..................

Lai gyvuoja Lietuva! —

Mano vardas................................
Gatvė...............................-..............

Mįestas............................................
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Keturių Aktų Dramų

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

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

“VALKATĄ"

IŠ DARBININKĮIJUDĖJMO.
ŠV. PRANCIŠKAUS SALĖJ, 
Bradford St., Lawrence, Mass 

Bus tveriama Lietuvos Liuo- 
sybės Sargai.

Kviečia Rengėjai.

—• v

' V ”

rence pirma ka-1 Kad r ų\
Valstijose streiko metu, tai 
laivams plaukiantiems anapus 
vandenyno nebus duodama an
glių.

U.

Sana ii So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

8%ką Juozapo Darbininkų

‘DARBININKAS” 
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES- 
fearly.......................................$3.00
Boston and suburbs...............4.00
Foreign eountries yearly ... .4.25

stengti vietų veikėjams pri
kalbinti dėties į Federacijų 
draugijas dar neprigulinčias 
prie jos ir sudaryti savo kolo
nijose vietinius centrus — Fe
deracijos skyrius, prisitai
kant prie viršminėtų konstitu
cijų.

Prie šios progos vėl 
name, kad ' sausio 
1920-tų metų įvyks 
suvažiavimas Am. L. 
FeH. Tarybos jos naujoje sų- 
statoje.

Visi Federacijos skyriai 
(“Katalikų Vienybės”) gali

rinkti į Tarybų savo atstovus. 
Skyriai, turintieji mažiau, 
kaip 2000 organizuotų narių 
— rinks po vienų atstovų, gi 
nuo 2000 ir daugiau organi
zuotų narių — galės rinkti po 
2 atstovu. Tarybos narių, su- 
važiavimačbus daromi 2 sykiu 
į metus; atstovų kelionės lė
šos apmokamos pačių Federa
cijos skyrių.

Galime drųsiai tvirtinti, kad 
nuo gero susiorganizavimo 
Am. Liet, katalikų labiausia 
priklauso šviesi Lietuvos atei
tis. Todėl kas gyvas į darbų.

Fed. Sekr.

UŽGYRĖ.
Prieš apie porų mėnesių iš 

Lietuvos sugrįžusieji Jonas 
E. Karosas ir J. J. Romanas 
paskelbė, jog turi Lietuvių 
Prekybos Bendrovei ingalioji- 
mų parduoti Amerike Lietu
vos Valstybės bonų už milijo
nų dolerių. Lietuvos paskola 
tarp Amerikos lietuvių yra 
vienas svarbiausių ir remti- 
niausių darbų. Šitai pirmuti
nei paskolai ikšiol nelabai te
pritarė laikraščiai ir veikėjai. 
Bet štai šiomis dienomis Pitts- 
burge buvo Tarybų suvažiavi
mas. Ten dalyvavo ir Lietu
vių Prekybos B-vės atstovai— 
P. Virakas ir Romanas. Tary
bos pilnai užgyrė šitų paskolų 
ir užgyrė pradėtų darbų.

Be to Tarybos paskirs pini
gų kontrolės komisijų..

Dabar negali būti neprita
riančių ir nepasitikėjimo ši
tam darbui. Kas nerems šios 
paskolos tas nerems Lietuvos 
valdžios. Kas nepasitikės pa
skolos kėlimo būdu, tas nepa
sitikės Lietuvos valdžia ir Ta
rybomis.

Prieš Naujus Metus už visų 
milijonų dolerių bonų turi būt 
parduota.

IR GI SUKAKTUVĖS.

Lapkričio 7 d. sukako du me
tu, kaip Rusijoj bolševikai 
pradėjo revoliucijų ir paėmė 
valdžių į savo rankas. Dauge
lis tuomet netikėjo, kad bol
ševikų valdžia užsiliks du me
tu. Išrodė, kad Judeničo pas
tarasis ofensvvas prieš Petro
gradu pasiseks ir jos bolševi
kai ten negalės minėti antrų 
metų sukaktuves. Jau buvo 
paskelbta, jog Petrogradas pa
imtas. Bet dar nelemta buvo 
bolševikams griūti. Jie užsi
liko.

Mums lietuviams ne kiek te- 
apeina kas Rusijoj turės viršų. 
Mums rūpi tik kad iš tos pu
sės neatsirastų pavojaus Lie
tuvos neprigulmybei. Nuo bol
ševikų lietuviai atsigynė. Jei- 
gi būtų ėmę viršų Judenič ir 
Co., kurie nepripažįsta Lietu
vai neprigulmybės, tai pavo
jus būt buvęs didesnis, negu 
nuo bolševikų.

Todėl į Lietuvos neprigul
mybės reikalus atsižvelgiant 
dar geriau, kad kolčakininkai, 
denikininkai ir Co. neįveikia 
bolševikų.

Kadangi kolčakininkai, de
nikininkai ir kiti nenori pripa
žinti Lietuvos, tai mes sulau
kę dviejų metų Rusijoj bolše
vizmo gyvenimo, palinkėsime 
pasitųsyti Leninui su Torckiu 
iš vienos pusės ir Kolčakui su 
Judeniču iš kitos tol, kol ne- 
prigulmingai Lietuvai jie visi 
taps visai nepavojingi.

FEDERACIJOS VEIKĖ
JAMS.

Malonu mums pranešti, jog 
naujos konstitucijos Federaci
jos ir Katalikų Vienybės šio
mis dienomis yra gautos iš 
“Draugo” spaustuvės ir jau 
išsiuntinėjamos visiems kata
likų veikėjams, kaip dvasiš
kiams, taip ir svietiškiams, y- 
pač gi sekretoriams visų drau
gijų, kuopų ir skyrių, esan
čių vienybėje su Katalikų Fe
deracija. Dabar beliko pasi-

PIRMAS PERIODAS ’ 

1800-1861.

Kaip ankščiau matėme dar
bininkų unijos nuo pirmo ber- 
tainio devyniolikto šimtmečio 
vis tankiau ir tankiau pradėjo 
rastis. Kartais susitverdavo 
tik vienų amatninkų, visokių 
skyrių, unija. Tai vėl kaip 
kur susijungė su darbininkais. 
Darbininkai arčiau amatnin- 
kams prisižiūrėję patys orga
nizavimosi darbe pradėjo la
biau judėti, — tverti taip va
dinamas tautiškas unijas. Tas 
nors skirstydavo darbininkus 
į įvairas unijas, bet vienybei 
užstojus tų unijų tarpe, pasi-. 
didino -bei pasigerino darbi
ninkų dirva. Pergabenimo 
daiktij būdas pagerėjo. Amat- 
ninkij tarpe jokios kompetici- 
jos nebuvo. Pranykus santai
kai amatninkų ir unijų tarpe, 
dingo geri norai.

Kaip jau matėme pradžioje 
šios šalies istorijos, keliavimo 
ir pergabenimo būdai buvo la
bai prasti ir sunkūs. Pašta vi
sai primityvė buvo. Nebuvo 
gelžkelių... Todėl susisieki
mas darbininkams bei darbi
ninkų unijoms buvo kebliau
sia užduotis.

Iš pirmųjų šioje šalyje mies
tų kurie svarbiausių rolę lošė 
organizuotame darbininkų ju
dėjime nuo 1825 iki 1861 m., 
buvo tai Bostonas ir New 
York. Tuodu miestu buvo tuo
met net didžiausiu centru ta
me klausime nuo pat prodžios. 
1820 m. du vyrai atvykę iš An
glijos apsistojo New York’e. 
Tuojaus juodu pradėjo veikti 
darbininkų tarpe. Jiedu buvo 
tai Jurgis Henry Evans ir 
Frederikas W. Evans. Pirmas, 
ypač skleidė savo, idėjas apie 
žemės valdymų, žemės vaisių 
prigulėjimo teisę. Abu agita
vo už panaikinimų rendų ir tt. 
Jųdviejų agitacija ir kiti dar
bininkų judėjime veikimai la
biau buvo linkę prie radikaliz
mo. Jie būdami New York’e 
išleisdavo laikraštukų “Darbi
ninkų Užtarėjas.’’ Vėliaus jis 
persimainė į “Dieninį Sargų” 
ir galiausiai į “Jaunoji Ame
rika.” Tie laikraščiai kaip ir 
patįs rašė jai buvo ir-gi radi- 
kališki. Tai buvo galėt pirmi 
jaunoje Amerikoje socialistai, 
nors jie save tuomi vardu ne- 
sivadino. Jų visas mokslas 
trumpai paduotas sekančiuose 
punktuose.

Žmogaus teisė prie že
mės. Balsuok sau ūkę. 
Šalin su monopoliais, y- 
pač Suv. Valstijų Banka. 
Viešų žemių pilna liuosy- 
bė.

4. Tėviškės niekeno negal 
būt atimtos.
Panaikinimas tiesų link 
skolų išrinkimo. 
Abelna bankrupto tiesa. 
Darbininko areštavimai, 
jei jis nenor dirbti už al-

Panaikinimas įmetimo 
kalėjiman už skolų 
Lygios tiesos moterims 
su vyrais visame kame. 
Vergų savasčių ir jų al
gų panaikinimas. 
Žemės valdyme apribavi- 
mas. Niekas negal dau
giau kaip 160 akrų turė
ti.

12. Laiškai Suv. Valst. turi 
būt nešiojami ir sekma
dieniais.”

- Tokį tai mokslų tie Evansai 
darbininkų tarpe skleidė. Ra- visko ganėtinai, ale neteisiu-

do tai vienur tai kitur pasekė
jų kaip nelyginant mūsų lai
kuose cicilikėliai rasdavo. Bet 
prigyt jų mokslas neprigijo 
niekur.

Eidami toliau per šios šalies 
istorijos lapus randame jog 
1833 gruodžio 2 “Abelnos Pre
kybos Unijos” New York’o 
mieste turėjo susivažiavimų. 
Tuomet unijos pirmininkas 
Ely Moore karštoje kalboje 
ragino prie centralio veikimo 
bei visų ir visokių unijų su
jungimo. Iš dalies pavyko. 
Nes daugelyje vietų Suv. Val
stijų buvo einama prie vieny
bės. Tų vienybę dažniausiai 
vadindavo Darbo Federacija 
arba Centralėmis Uunijomis ir 
tt. Tai buvo galėt pirmas žin
gsnis prie ėjimo nūnlaikinės 
Amerikos Darbo Federacijos 
(American Federation of La- 
bor). Jungdamosi unijos į 
krūvų turėjo sau už tikslų ge
riau saugotis prieš aristokra
tijų, apginti savo naturales ir 
politines tiesas, padėti pakilti 
darbininkams moralėje, ap- 
š vietoj e, pagerinti finansiškų 
stovį, lavinti pagarbų tarp į- 
vairių pašaukimų ir pagelbėti 
prispaustiems, suvargusiems 
ir negalintiems gaut užsiėmi
mo.

Netrukus darbininkai, nors 
ir nedideliuose būriuose bū
dami, pamatė naudų iš susi
organizavimo, tvirtai laikėsi. 
Jugtomis spėkomis geriau ga
lėjo savo tiesas apginti, savo 
reikalavimus prieš darbdavius 
pastatyti ir be streikų nesvkį 
apseiti. Tada centralės orga
nizacijos be streikų darbda
vius prispirdavo mokėti dides
nes algas, duoti geresnį, sau
gesnį užlaikymų. Ir be leidi
mo centro nevalia buvo strei
kuoti. Jų įstatai sako: Nei 
jokia prekyba a/ba dailinin- 
kystė negal streikuoti delei 
didesnių algų, kurias gauna, 
be leidimo bei užtvirtinimo 
konvencijos.”

Šiame laike (1831) Phila- 
delphijoje pasirodė knygelė: 
“Darbininkų Rankvedys,” pa
rašyta Stepono Simpson’o. Jo
je buvo išdėstyta tdiį> vadina
ma nauja teorija Politiškos E- 
konomijos, principai išdirbys- 
tės, turto šaltinių, palietė ir 
pinigus, algas, turtų produk
cijų, distribucijų ir konsump-' 
ei ja; populiarį mokslų ir daug 
kitų dalykų. Jos moto buvo 
“Valdžia įsteigta dėl daugelio 
labo, o ne delei kelių nau
dos.”

Tasai rašėjas, nelyginant 
Jeffersonas “Neprigulmybės 
Deklaracijoje,” šaukė panai
kinti netikusias tiesas ir visas 
neva gerovės svajones, kurios 
nori visus sulyginti, visiems 
lygiai turtus išdalinti... Bet 
nekurie sakė kad esu “Nepri
gulmybės Deklaracija” tėra 
tik teoretiškų principu kūnas- 
-skeletas, nes feudalės tiesos, 
papročiai ir Europeiškos ma
dos, sentimentai ir literatūra 
ant galo ir senovės suktybės 
pilniausiai užlaikomos mūsų 
tarpe, taip ir darbininkų pa
gerinimuose tik esu teorijoje. 
Tiesos išleistos prieš monopo
lius, bet a ružlaikomos? Dar
bininkai, kurie sunkiai dirba, 
neturtingai gyvena, ir dar tei
singai dirbdamas turi panešti 
daug visokių nemalonumų, 
nedateklių ir kartais bado. 
“Gamta juk suteikia visiems

PHILADELPHIA, PA.
Dirbantieji dėl Lietuvos su

tinka visokių trukdymų, ku
rių begalės randasi. O labiau
siai iš tų, kurie nieko nėra da
vę arba visai mažai. Arba tų, 
kurių negalima nei su saldai
nių dėžute privilioti kad nors 
kų pasidarbuotų dėl tėvynės 
labo. O nuo tų daugiausia iš
girsi visokių išmetinėjimų, 
kad rodos pasirodo jis ko daug 
nuveikęs, tarpe savo tokių 
pat draugų. Kaip naujų kų 
pamato arba išgirsta atlikta 
naudingų darbų dėl Lietuvos 
labo, tai išgirsi tokių kalbų, 
kad ausis turi užsikimšti, arba 
turi nešintis visai į šalį. Būk 
visi tokie darbai nereikalingi, 
tik žmones išnaudoja. O jeigu 
tik kokį naujų pranešimų iš 
Lietuvos išgirsta, tai nėra ki
tos kalbos, tik kalbų ir visas 
mintis atkreipia į Lietuvų. 
Mat visi nori grįžti į tėvynę, į 
laisvų respublikos šalį, o su 
darbu tai nieku nenor prisidė
ti. Jau nesakysiu kad nepri
sidėtų, bet, kad nors nekenk
toj tiems, kurie darbuojasi. To
kių ypatų yra, jie nori kad, 
kepti paršiukai su visa uode
gėle įlystų į gerklę. Bet tik-, 
rieji lietuviai to visai nežiūri, 
ale patys storojas. Šitai Liet. 
Raud. Kryžiaus skyrius taip 
storojas, ir vis geros pasek
mės. Buvo prakalbos 26 d. 
spalio. Kalbėjo Šv. Kazimie
ro mokslainės svetainėj ir 
taip-gi ant 12 ir Springarden 
St. airių svetainėj vakare. 
Kalbėtojas buvo vietos para
pijos kun. Česna ir moksleivis 
p. Montvilas, kurie nurodė 
visų naudų, reikalingumų L. 
R. Kryžiaus. Kalbėtojai taip 
sujudino publikų, kad net ki
tam ašaros riedėjo. Aukų su
rinkta $115.25. Tariam ačiū 
tiems, kurie aukavo. O la
biausia komisijai, kuri pasi
darbavo tam tikslui. Labiau
siai tariame ačiū kun. Česnai, 
kuris ne tik darbavosi tame 
reikale ale da pats aukavo $10. 
Vedėjai prakalbų: K. Miklas, 
J: Poškienė, A. Norkus, J. Ber- 
žietis.

Laike patepimo choras visų 
laikų giedojo giesmę į Dvasių 
Švenčiausių. Bažnyčia tinka
mai buvo išpuošta gyvomis 
gėlėmis kas matyt Jo Malony
bei labai patiko, nes klebonas 
kun. M. Durys gavo padėkos 
■žodį, kad viskas geroje tvar
koje pas jį esama. Prie to Jo 
Mal. gerai išsireiškė ir apie 
chorų kad čia “turite gražų ir 
gerai sutvarkytų chorų.” Tų 
Jo Malonybės padėkos žodį, 
kun. M. Durys 2 Lapkričio 
viešai pagarsino bažnyčidje. 
Smagu yra girdėti pagyrimo 
ir užganėdinimų tokio augšto 
asmens kaip yra Jo Malonybė 
Arcivyskupas. Negana to. 
Kadangi 1 Lapkričio Jo Mal. 
turėjo suteikti patepimo Sak
ramentų St. Clair, Pa. Lietu
vių parap. tai tos parapijos 
klebonas kun. Raštutis užkvie
tė New Philadelphijos chorų 
kad ir jų bažnytėlę pagražintų 
savo giesmėmis. Girdėjau, kad 
choras užkvietimų priėmė ir 
kad savo užduotį atliks kopui- 
kiausiai.

ro sustojimo metinę dienų jie 
šauniai apvaikščios, lapkr. 11, 
1919.

Jų iškilmėn pribus ir kiti 
vyčiai. Cambridge’o vyčių 
darbšti kuopa perstatys labai 
gražų ir įdomų teatrų “Val
katų.” Bus vyčių ir iš kitur.

Pageidaujama kad kodau- 
giausiai vyčių suplauktų į 
Lawrenceų — ypač tų, kurie 
jau yra ar bus Lietuvos Sar
gais. Tai gal susitvers jų sky
rius ir Lawrence. Tai bus ne 
tik pasigerėjimas užbaigimu 
Europos karo, bet sykiu ir pa
sirūpinimas kaip laimėti karų 
ir Lietuvai.

Svečiuosna į Lawrencų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ. 
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius, 

177 New York Avė., 
Newark, N. J.

Karės sustojimo metų dienoje

LAPKRIČIO 11 DIENį
6 vai. vakare.

ST. LOUIS, MO.
Vietinė Vyčių 80 kp. gerai 

gyvuoja. Turi apie 40 narių. 
Kasoje pinigų turi arti $100. 
Lapkr. 6 d. turėjo susirinkimų. 
Padaryta įvairių nutarimų. 
Buvo užsiminta apie tikybines 
pareigas. Išreikšta pageida
vimas, kad išpažinties eiti 
bent 4 kartus per metus.

Kadugėlis.

W. LYNN, MASS.
Lapkričio 4 d. Lietuvių Kliu- 

bo svetainėj buvo prakalbos. 
Kalbėjo J. E. Karosas. Jisai 
kalbėjo apie patyrimus savo 
kelionėj ir apie dabartinį pa
dėjimų Lietuvos. Išaiškino 
kokia vienybė dabar yra Lie
tuvoje, kaip ten partijos vei
kia išvien ir koks didelis pas 
juos patrijotizmas. Publika 
atidžiai klausės ir Karoso kal
ba begalo patiko.

Oras buvo blogas, smarkiai 
lijo, bet žmonių buvo pilna 
svetainė. Tas parodo, kad 
žmonės laukė Karoso atva
žiuojant. Pageidaujama, kad 
Karosas vėl mus greit aplan
kytų su prakalbomis.

Taip-gi dainavo D. Antana
vičius ir J. Varaitis.

Ten. buvęs.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Birmavonės Sakramento 
Iškilmės.

30 Spalio Jo Malonybė Phi- 
ladelphijos Arcivyskupas ap
lankydamas' mūsų bažnyčių 
teikėsi patept patvirtinimo sa
kramentu 106 asmenis t. y. 14 
suaugusių ir 92 mažučius. 
Drauge su Jo Malonybe atvy
ko 3 airių kunigai. Ant vietos 
gi patiko vietinis klebonas 
kun. M. Durys, kun. J. Dum
čius, kun. Raštutis ir kun. 
Strimas. Kuomet Jo Malony
bė peržengė slenkstį bažny
čios, vietinis choras pasveiki
no savo Ganytojų užgiedoda
mi “Ecee Sacerdos Magnus.” 
Po tam prasidėjo procesija ir 
galop ceremonijos patepimo, 
gas sutvarkymas privedė prie 
tokio dalykų stovio kad vieni 
randas per turtingi o kiti per 
biedni.”

MONTELLO, MASS.

Lapkr. 2 d. buvo Moterų Są
jungos 15 kuopos mass-mitin- 
gas ir prakalbos šv. Roko' sve
tainėj. Žmonių prisirinko ne- 
perdaugiausia, nors buvo tikė
tasi daugiau, bet kadangi tų 
dienų buvo “Uždūšinė’ ’ir 
bažnyčioj buvo pamaldos, ku
rios užėmė didumų dienos, to
dėl iš priežasties pavargimo 
žmonių mažai teatsilankė ant 
prakalbų. Atsilankė tik tie 
kuriems rūpi apšvieta ir ku
rie interesuojasi moterų klau
simu.

Vakaro vedėja buvo p-lė O. 
E. Samsoniutė, kuri perstatė 
kalbėt p-nių V. Liutkienę, M. 
Sųj. centro pirm. Kalba buvo 
aiški, suprantama ir moterims 
užjaučianti, todėl moterims 
labai patiko ir labai yra dėkin
gos minėtai kalbėtojai už to
kių prakalbų.

Kun. J. Švagždis, vietinis 
klebonas buvo antras kalbėto
jas. Jojo1 kalba ir-gi buvo a- 
pie moteris, bet buvo iš gilu
mo ir iš mokslo. Kad suprast 
reikšmę gerb. kalbėtojo kalbos 
reikėjo pavartot protas ir min
tis, gi kurie to nepadarė jų su
prato kitaip.

Tų vakarų buvo ir dainų, 
kurias dainavo p-lės O. Dobo- 
siutė, M. Šilkauskaitė ir sese
rys Jarmalavičiutės.

Nors tų vakarų buvo ir ma
žai žmonių, bet kuopa laimėjo 
15 naujų narių. Moterys su
prato kaip tai blogai yra be 
vienybės su moterimis..

Solus Puella.

LAWRENCE, MASS.
Jonas Žakas lietuvys 31 me

tų dirbo naktimis dirbtuvėje 
Kunhardt susiginčijo su seri- 
jonu ir pabaigę darbų ėjo į na
mus ir tuomet jį serijonas pa
sigriebė įtempė į tarpdurį ir 
smarkiai supjaustė. Vargiai 
išliks gyvas. Jis yra vedęs. 
Viena 7 metų mergaitė.

LAWRENCE, MASS. 
Kaip Vyčiai kovojo 
Ir karas sustojo.

Lawrenceo Vyčiai Europos 
didžiųjų karę rėmė ir prijautė 
jai ir jos kareiviams. Vieni jų 
ėjo kariauti, kiti namuose ka
ro ir kareivių labui darbavosi. 
Vyčiai šio miesto tankiai ka
reiviams iškeldavo ir puotų. 
Daugelis kareivių iš Camp 
Devens yra šiems Vyčiams dė
kingi už vaišingumų.

Dabar kad didžiulė karė su
stojo vyčiai džiaugiasi daug

Trumpais žodžiais aprašysiu 
Netikusį būdų,
Kaip tautiečiai ištautėja 
Ir laimę pražudo.

Kreipsiu domų aš į vyrus 
Galvomis vadintus, 
Prakilniais ir rimto proto, 
Žmonių pripažintus.

Daugel tarė: ‘ ‘ Kas ? aš vyras, 
Tai mano didybė
Bet pakaušyj štai kur tūno 
Vaikiška silpnybė.

Gyvų pavyzdžiu daug turim 
Jei įsivaizdinsim 
Tuomet pilno vyriškumo 
Jiems nepripažinsim.

Vyrai baigia štai jau mokslų, 
Paskutinis metas
Gal bus daktars, inžinierius 
Arba advokatas.

Pagaliaus viskų pabaigęs 
Sumano jau vesti. 
Nesistengia lietuvaitės 
Už draugę sau rasti.

Ima švedę arba prūsę, 
Rusę ar lenkutę,
Jankę, anglę, kartais tenka 
Net ir žydelkutė.

Apie skaisčių lietuvaitę 
Nenor nei sapnuoti,
Kad toks vyras dar mokytas 
Turėt duonų duoti.

Per prasta j am‘lietuvaitė — 
Paniekint išdrįso.
Tad iš tarpo svetimtaučių
Sau pačių iškniso.

Bet pažvelgkim kokie vaisiai 
Tarp jųjų įvyksta.
Kartais laimė ir linksmybė 
Amžinai pranyksta.

Jų šeimyna ištautėja 
Nežinia, kur linksta.
Ir to vyro lietuvystė 
It puta pradingsta.

—Vėda švedę nemokėdams
Jis švedų liežuvio.
Taip-gi švedė nesupranta 
Nei žodžio lietuvio.

Štai kaip staiga, kaip bematant 
Tautystė išgaišo.
Visai svetimas liežuvis 
Tarp jų Įsimaišo.

Nepataisoma čion klaida, 
Brolau, padaryta.
Tvaksi siela it paukštelė 
Narve uždaryta.

Nes tu brangiai lietuvystei 
Prapuolimų rengi.
Tad prieš tautų ir tėvynę 
Sunkiai prasižengi.

Jau nesitiki tėvynė 
Iš ta v’ gero nieko, 
Nes jau pinklės apsipynę 
Ir nustojai vieko.

Tavo ainiai gal būt tapo 
Didvyriais tėvynės, 
Bet šiandiena jiems vaidinas 
Vien tik pakasynos.

Gana, baigkim, kas paklydo 
Ne laikas taisyti, 
Bet daugesniai pasistengkit 
To nepadaryti.

Nevisiems juk mūsų vyrams 
Vyriškumo stoka. 
Kiti tautų, lietuvystę 
Palaikyti moka.

Tokie vyrai savo protų 
Vyriškai nešioja.
Prie taip vaikiškos silpnybės 

. Visai nepristoja.
Visuomet prie lietuvaites 
Jie rankų ištiesia.
Užtai ateitį sulaukia 
Ypatingai šviesių.

Tenai laimė, kur dvi širdįs 
Vienokiai alsuoja.
Ir kur tautiškas vien kraujas 
Gįslose banguoja.



mašinų — įran-

ir
Širdingai kviečiame visus 

vietos ir apylinkės lietuvius ir 
lietuvaites į šią pramogą.

Rengia
Lietuvos Liuosybes Sargai

NEDALIOJE,
ULPKRIČIO-NOV. 9, 1919 
BAŽNYTINĖJE SALEJE,

815 ParKAve., Ratine, Wis. 
Pradžia 2:30 vai. po pietą 

trauksis iki vėlumos.

Ur’cM

i* zŠV**

Lietuvos Atstatymo Bendrove
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija Amerikoje.
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 Ąra 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.

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

VILTUS 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 Institutų. 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.

Laiko paliko labai mažai įstojimui 
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 *ŪRŲ.

t
Lietuvos Atstatymo Bendrove turi viso 50 narui Lietuvoje. 
Ar Tamstos nenorėtumėt ir-gi rastis tarpe ju ir veikti Lie
tuvai naudingą darbą?

Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad bus galima ir dau
giau išmokėti dividendų. Už pirmų pusmetį išmokėta 4 nuoš. 
už Įdėtus pinigus į Lietuvos Aatstatvmo Bendrovę.

Už antrą pusmeti bus išmokėta daugiau negu 4 nuošim
čiai. Ir dividendai augs kitais metais greičiau kaip pusmečiais. 
- ŠĖRAI $10.

Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus.
Jei.' U norite savo draugui padaryti tiek gero, kad jis gau

tų už savo pinigus kas pusmetis didelius dividendus, prikalbi
nkite ji įdėti pinigus i LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ.

Įgaliotiniai ir nariai darbuokitės: juo bus greičiau užbaigtas pardavinėjimas serų tuo didesnis pelnas liks.
visais reikalais kreipiaus Lithuanian Development Corporation

320 FIFTH AVĖ. NEW YORK, N. YLietuvos Atstatymo Bendrove
A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ

KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. J. J. Jakaitis, 

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

Pirmininkas —

Kun. P. Juškaitis, 
40 York St., 

Cambridge, Mass.

Raštininkas —

V. Bacevičius,
St. Laurent College, 

Montreal, Canada.

Iždininkė —
V. Shea, 21 Acton St., 

TVorcester, Mass. /
Kasos Globėjai —

V. Damašas ir J. Bakšys.
PIRKITE “

LIETUVOS 
VALSTYBES

B O

ATVIRAS LAIŠKAS Į LIETUVIU VISUOMENĘ
Šiuomi laikome sau už pareigą atkreipti lietuvių visuomenės atydą tan 

faktan, kad Centralis Bendras Lietuvią Bankas, visiems jau gerai žinomas kai
po vienintelis ir tikriausias Naujosios Anglijos lietuvių visuomenės bankas, ir 
kad jis tarnauja vien tik lietuvių tautos labui. Todėl jis — Centr. Bendr. Liet. 
Bankas ir ragina Jumis, broliai lietuviai, kelti lietuvių tautos komerciją-biz- 
nį; burti savo kapitalą krūvon ir remti vien tik savo įstaigą.

Jūs matydami ir žinodami kaip svetimtaučiai Jus ilgus amžius išnaudo
jo ir dar tebeišnaudoja ; žinodami, kaip jie mumis nori visiškai prapuldyti, to
dėl ir turite visi lig vienam spiestis vienon krūvon, kad-kartu visiems dirbus. 
Nes būdami pasklaidyti iš senovės ir, besklaidydami savo smulkųjį kapitalą 
svetimųjų tarpe, Jūs kasate savo tautai mirties duobę.

Imkime pavyzdį iš pačių svetimtaučių darbų. Štai kaip svetimtaučiai 
daro: jie krauja savo kapitalą krūvon; jie savo gražiais prisikalbėjimais prie 
Jumis, prijungė dar ir Jūsų kapitalą ir tuo būdu kraujasi sau milijonus, o 
Jūs broliai lietuviai, kaip buvote vargšais taip ir paliekate.

Tai kodel-gi Jūs iš jųjų to nesimokinate ? Kodėl Jūs negalite savo kapi
talo palaikyti savytarpyje? Tas pagerintų jūsų pačių būvį, pakeltų mūs vi
sų vardą ir mūsų tautai priduotų daugiaus reikšmės viso pasaulio akįse.

Imkime, pavyzdžiui, dabartinį skurdų Lietuvos padėjimą ir pasiklaus- 
kime, patįs savęs: ar nors viena iš tų naujųjų bei mažųjų tautelių ar šalelių, 
kurių žmonių turtai sutraukti krūvon, ir jųjų pačių rankomis bei valia kontro
liuojami, valdomi vargsta taip kaip kad mūsoji Lietuva? Ar su jųjų šalimi 
yra toki keblumai diplomatijos, politikos ar ekonomijos žvilgsniais, kaip kad 
sumusąja Lietuva? Ne! Kodėl? Todėl, kad jųjų kapitalas buvo jųjų pačių 
rankose; kad jųjų turtai yr sukrauti savose įstaigose ir todėl pasaulis buvo pri
verstas su jais kitaip skaityties. Nesą pinigai šiandien yra didžiausia pasau
lio valdymosi gale ir toji gale buvo jųjų pačių rankose. Jie buvo ir tebėra pa
tįs savęs gaspadoriais, o mes gi maldininkais-ubagautojais ir kaip nieko netu
rėjome, taip ir nebeturime, nes mes atidavinėjame savo pinigus svetimiems ir 
patįs paskui iš jųjų rankų laukiame trupinio nukrintant

Susipraskite, broliai lietuviai, ir tai bent vieną kartą ant visuomet! Mes 
šito nerašome Jums kaip kad Jūs galite sau įsivaizdinti, idant įkalbėjus Jums 
bereikalingą ligą, o tik iš visos širdies betrokštą Jums ir visai lietuvių tautai 
labo, statydami priešais Jūsų pačių akis nesumušamus dalykų faktus. Tad 
pastokite kožnas iš visa širdžia atsidavusiais krovikais - organizatoriais savo 
turto vienon krūvon ir savon įstaigon! Tuomet nereikės Jums taip vargti ir 
pas svetimuosius ubagauti Lietuvos reikalams, bet turėdami savo tikrą ir di
delį banką, Jūs galėsite patįs savo tėvynę išgelbėti iš vargo ir nelaisvės. Krau- 
kite-dėkite savo pinigus vien tik savo bankoj, Centralyj Bendram Lietuvią 
Banke ir uždirbkite didelius'procentus. Remkite savo įstaigą visokiais bū
dais: depozitais, Šerais, pinigą siuntimu ir tt. kad mes galėtume išbudavoti 
sau didžiausią bankinę tvirtovę visam pasaulyje!

Pinigus Lietuvon jau siunčiame. Markes po $6 už šimtą, o rublius $12 
už šimtą. Už pinigus mes pilnai atsakome.

Siąskite savo giminėms pinigus dabar! Neduokite jiems per Kalėdą 
šventes badauti! •

Centr. Bendr. Liet.

Su visais reikalais kreipkitės tik į savo įstaigą, t. y. — į —

GENTRALĮ BENDRI LIETUVIŲ BANKĄ,
32-34 CR0S8 ST BOSTON, MASS.

a+a. a+a. a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a

| LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-Vė|
T

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechaniką ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tuksiančią dolerią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šėrai yra po $50.00 kiekvienas ir ją ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerią. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
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 
šėrininku.

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 
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 koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

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

Lietuvią Mechaniką ir
Mašinistą Bendrovės VALDYBA.

Ankštai gruduotas su žir- 
nių pavydalu, biskį sal

dus ROYAL LUNCH džiovinėlis (Biscuit) 
puikiai tinka su pienu. Daugumos namuose 

.jie randasi ant stalų prie kiekvieno valgio.
Jų sudėjimas ir skonis pa 
padarė juos pageidaujan- -Y'-"'
čiais prie kiekvieno vai- "
gio. Vardas Royal Lunch 
yra ant kiekvieno džio- 
vmellO. P&mduoda s arais puikiose 

apklijuotos vaizbaženkliu skrinutėse
NATIuriAL B1JCU1T 

COMFANY
Btecatf

T f 
T
X

TEATRAS IR BALIUS.
Bus pastayta “Pirmi žings- 

sniąi,” drama 4 veiksmą.
Šis veikalas perstata kaip 

mūsą protėviai buvo kankina
mi “poną.” Apart to veika
lo bus daug komišką perstaty- 
mėlią iš ko turėsite nemažai 
juoką. Bus sudainuota gražią 
lietuvišką karišką dainelių ir 
pasakyta daug jausmingą ei
lių.

Įžanga 35 centai.

Vaikams 10c.

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

RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

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

baigtas artistiškais pagražinimais, tu- 
-upud suųjua ’hsiiBui tuSuoa os^ny siinjj 
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis. delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik
rodį, jus niekados negausite geresnio net Ir 
už $30.60. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 Ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kilnos už $12.95 ir 
priedo mes dar duosime šj viršuj paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomis Ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABAšis pasiulijlmas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džio. k:dp viena už kainą $12.95. Gramafo

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

EUROPEAN WATCH OO.,
1065 Milvaukee Avs^ Chicago, HL Dept. 201Komitetas.



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
L. D. S. SPAUDOS 

SAVAITĖ.
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

Fifth St., So. Boston, Mass.

Nedėlioję, Lapkričio 9,
7:30 vai. vakare.

L. D. S. 1 kp. artistai loš 
puikų veikalą

“GYVENIMO VERPETE.”
Ateiikte visi.

Apart veikalo bus pamar- 
ginimų. Be to bus žymūs 
kalbėtojai, kurie aiškins a- 
pie darbininkų reikalus.

Įžanga 35c., 25c. ir 15c.
Širdingai kviečia

Rengėjai.

PRAKTIKA.
Subatoj Lapkr. 8 d. 7 vai. 

vakare bus praktika “Gyveni
mo Verpete.” Visi' artistai 
neatbūtinai turi ateiti, nes tai 
paskutinė praktika.

J. Glineckis.

Lapkričio 1 d. apsilankė 
“Darbininke” p. Jonas Vait
kus LDS. 7 kp. pirmininkas iš 
Worcester, Mass. Jisai atva
žiavo užsakyti amunicijos iš 
“Darbininko” knygyno L. D. 
S. Spaudos Savaitei. Užsisa
kė už $100 suvirš dolerių. Sa
vaitė prasidės nuo lapkričio 9 
d. ir tęsis per visą savaitę iki 
lapkričio 16 d.
L

«

plačiai nupiešė svarbą šios konfe- I 
rencijos iš politiško atžvilgio. ' 

Nurodė, kaip Ali jautai nenori. - 
pripažinti Lietuvos, bet nori pri
jungti prie Lenkijos, kad suda
rius tvirtą valstiją tarpu Vokieti
jos ir Rusijos ir kad tą pavoju 
prašalinus lietuviai patys turi 
stengtis prie to neprileisti,

Po Ivaškevičiaus kalbėjo L. 
Jankauskas, plačiai nurodė daly
kus taip kad Lietuvos niekas ki
tas negali išgelbėti, kaip tik pa
tys lietuviai.

4. A. Ivaškevičius įneša, kad 
surengti “Lietuvių Dieną” Mass. 
valstijoj (Tas Day) rinkiniui a"U- 
ki} Lietuvai. Apsvarsčius, vien
balsiai nutarta kad aukos butu 
renkamos.

5. M. Venis Įnešė, kad išrinkus 
komisiją išgavimui Lietuvių Die
nos ir kad dabar ekzistuojantis 
komitetas tą padarytų. Komite
tas susideda iš:
Ivaškevičius, Ant. Pirmininkas, 
Maynard Juozas A., Kasierius, 
Aiken Alfredas L.
Billings Edmund Hon. 
Hon. Macomber, R.
Hon. Peters, Andrew J. 
Phelan, James J.
Remick Frank W. 
Weed, Charles T.
Kun. Twomey, Mortimer E. 
Bagočius F. J. Tiesų patarėjas, 
Daktaras Jakimavičius Povilas, 
Kun. Urbanavičius K.
Gaidys Kaz. fin. raštininkas, 
Gudas Pranas,
Karosas Jonas, Vice pirmininkas, 
Lekavičius Juozas,
Norkus Kastantas, Sekretorius, 
Prof. Petrauskas M.,
Petrauskas Povilas, 
Šokas Juozas,
Venis Mikolas, 
Zokaitis Pranas.

F. J. Žiuris įnešė, kad kolo
nijos surinktus pinigus gali siųsti

PAIEŠKOJIMAI IR I
<

REIKALAVIMAI.
Už vieną sykį 
-Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau savo švogerio Ka
zimiero Jočio. Kauno gub., 
Seredžių par., Papartinių kai
mo. Apie 5 metus atgal jis gy
veno AVestfield, Mass. Kas 
note arba pats praneškite.

Julius Špokas, 
27 Tariff St.,

_ Thompsonville, Conn.
(11-8)

v • 
Zl-

I
REIKALINGA dvi lietuvi 

dirbti prie seno krašto audimo 
darbo. Darbas lengvas ir ne
reikalaująs phyziškos jėgos.

Atsišaukite:
P. Orchanian & Co., 

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

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

M. Saunoris,
4763 Melrose St.,

F. K. D: Philalelphia, Pa.

Paieškau brolio Kazimiero 
Brinžuvaičio Kauno gub. ir 
aavieto, 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 Fairview SL,

New Britain, Conn.

NETIKĖTA NAUJIENA!
L D. S. 12-ta Kuopa

Parengė 
BALIŲ 

Kuris atsibus 
SUBATOJ E, 

8 D. LAPKRIČIO (1919 
Apreiškimo P. Š. par. salėje 

Havemeyer ir North
5-tos gatvės. 

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Įžanga 30 centų ypatai. 

Taksų nebus.
Muzika po vadovyste
p. C. B r u s o k o.

Kad linksmiau praleidus lai
ką, bus skrajojanti krasa ir 
ypata daugiausia gavusi atvi
ručių gaus dovaną.

Kviečia visus atsilankyti

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — l£ar. Brikaitė,

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

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

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

trečią nedčldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 3130 vai. po pietų.

VAINI BALIUS!
Rengiamas Lietuvių Moterų Apšvietos Draugijos 

PANEDELYJE, 10.D. LAPKRIČIO, 1919 
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pelnas skiriamas sušelpimui Lietuvos. Orches
tra griežš visokius šokius. Bus skanių užkandžių 
ir gėralų. Beto draugija skiria 3 prizus už puikiau
si vainiką. Užkviečia visus atsilankyti Komitetas.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

1
i

APSIGYVENO.
Daktaras Juozapas Seymour 

(Landžius), kuris dabar nese
niai užbaigė 2 metų tarnystės 
New Yorke miesto ligonbutyje į Lietuvą atskirai ar sykiu su Bo- 
sugrįžo į South Bostoną, lap- stonu, bet atskaitas turi prisiųs- 
kričio 3 d.

Būrelis South. Bostono lietu-! vienbalsiai priimtas.
• 6. Nutarta kad kolonijos pa
duotų reikalavimą Centrui kiek 
reikalinga skrynučių (baksiukų) 
ir kad kolonijos pačios apmokėti} 
išlaidas.

7. Ant įnešimo' F. J. Žitfrio kad 
visi pinigai surinkti butų siunčia
mi vien tik Lietuvos valdžiai su 
pažymėjimu, kad jie butų varto
jami ten kur būtinai reikalinga, j

8. Nutarta kad surinktos dra
panos butų visuomeniškai pasiųs
tos į Kauną ir. kad biedniems bu
tų dykai išdalintos.

9. Venis ir Ivaškevičius įnešė, 
kad padalyti Mass valstiją į 4 ap- 
skričius, kaip tai: Bostoną, Wor- 
cesterį, Lawrencą ir Brocktoną 
dėl surengimo protesto parodos 
prieš Rusus, Lenkus ir Vokiečius. 
Įnešimas vienbalsiai priimtas. Pa
rodą surengti ir su apskričiais 
susinešti palikta C. Komitetui.

10. Nutarta kad paroda butų 
surengta subatos dieną.

11. A. Ivaškevičius įnešė, kad 
pakviesti gyventojus Eabaltijos 
kraštų, kaip tai: Latvius, Es- 
tonus, Ukrainus, Žydus ir Balt- 
gudžiųs. Nutarta atspauzdinti 
agitatyviškus plakatus dėl visų 
kolonijų. Tą atliks Centr. Ko
mitetas.

Konferencija uždaryta 6 vai. 
vakare.

Raštininkas, A. Denbinas.

vių pagerbimui mūsų jauno 
daktaro surengė vakarienę A- 
merican House. Pokilyje da
lyvavo adv. F. J. Bagočius, F. 
J. Kalinauskas, A. J. Kupstis, 
J. J3. Mikalauskas, Kazimie
ras Trasas ir Vincas Jankaus
kas.

Daktaras Seymour buvo vy
riausiu daktaru New Yorko li
gonbutyje laike epidemijos in- 
fluenzos. Taip-gi ilgai prakti
kavo Carney ligonbutyje, So. 
Bostone ir Bostono miesto li
gonbutyje.

Daktaras Seymour nors yra 
tik apie 25 metų amžiaus, jis 
4 metai atgal baigė aptieko- 
riaus mokslą ir šiomis dieno
mis gavo teisę praktikuoti.

Be abejonės jaunas dakta
ras pagelbės daug savo vien
genčiams ir mes nuo savęs ve
lijame kuogeriausio pasiseki
mo. Girdėjome kad ofisą ati
darys South Bostone.

Lietuvis.

ti j Centralį Komitetą. Įnešimas

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

M. Stravinskienė,
704 Housatonic Avė., 

Bridgeport, Conn.

išva-

Paieškau brolio Simo Drūčio ir švo- 
gerio Teodoro Rastigaivo. Pirmiau gy
veno Highland, Park. Detroit, Midi, 
švogeris turėjo bučernę. Taipgi pa
ieškau švogerio Jono Grazeno pirmiau 

gyveno Tarrville, Ct. ir J. Dau- j fcio, kuris gyveno Kingston, Pa. Mel
džiu visų atsišaukti, nes aš gavau 
laiškų iš Lietuvos. Atsišaukite:

W. Paplauskas,
134 Bowen st., S. Boston, Mass

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

Pranciška Katkauskienė,
16 Atlantic St.,

Hartford, Conn.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
180 Bowen St, So. Boston, Mass 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

PROTOKOLAS.
Lapkričio 2, 1919 m.

Massachusetts lietuvių, prijau
čiančių Nuteriotai Lietuvai, kon
ferencijos, kuri atsibuvo 2-rą d. 
lapkričio, 1919 m. Lietuvių Tau
tiškame Name, 305-309 E. gatvė, 
South Boston, Mass.

1. Konferenciją atidarė Anta
nas Ivaškevičius, 3 vai. po pietų 
ir perstatė tikslą šios konferenci
jos, kuris skamba sekančiai: —

(a) Išgauti “Lietuvių Dieną” 
Massachusetts valstijoj dėl rinki
mo aukų Nuteriotai Lietuvai;

(b) Išnešti protestus prieš len
kus, Kolčakus rusus ir Vokiečius 
už teriojimą Lietuvos.

(c) Kad pasekmingai užbaigti 
užsibriežtą tikslą, surinkti Bosto
ne $100.000.

2. Dienos pirm, išrinktas Z. Jan
kauskas, 71 balsų, prieš 25 bal
sais J. P. Tuinila ir 21 Neviac- 
fcas. J. P. Tuinila išrinktas pirm, 
pagelb., raštininkų A. Dembinas 
57 balsais prieš 34 balsus F. J. 
Žiurio ir 18 P. Pečiulio. F. J. 
Žiuris liko rast, pagelb. Maršal
koms išrinkta: — D. Šapalis ir P. 
Stanis. !

3. Valdyba užimė savo tietas.
Pirm, perstatė M. Venį kad paaiš
kintų plačiau svarbą šios konfe
rencijos. M. Venis kalba reika
le šelpimo Lietuvos ir paaiškina 
kas dabar yra daroma dėl šelpimo 
Lietuvos. v į

Kalba A. Ivaškevičius, kuris

Paieškau Vinco Pečiulio Vilniaus 
gub., Trakų apskr. Nemunaičio par. 
Vigelonių kaimo. Pirmiau gyveno 
Pittsburgh, Pa. Aš gavau laiškų Iš 
Lietuvos nuo savo ir nuo jo tėvų. Jei 
kas žinote arba pats pranešk.

V. ZALECKIUTĖ, 
1444 So. 50-th St.

Cicero, III.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VEN0.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. Markunintė 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St., 

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 

135 C Str.

GERIAUSIS KRIAUŠIUS
BOSTONE.

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

i

■a
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo TaJandoo:

Nuo 2 iki S po plot. Nuo 7 iki 8 vakare 
B09W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.

Tel 502 S. B.

m
Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus

******Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.

Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-' 
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju smogu! Devynes iš dežimtes visu žmogaus ligų' 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. Štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna. dalis kūno ir kožna jo veikme remiase uit nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo’, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. 
. Nuga-Tone priduoda, gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regmlariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno ,■ 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas (>1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.OO) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
sėkmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
NationaI Laboratory, L. 22—537 South Dearborn St., Chicago, UI.

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

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas................... Valstija

bonkl*

1

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Narin&oa gauti preke® pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

( Henry J. Schnitzer Statė Bank k
141 Waahington Street, New York, N, Y.

SERGANTI ŽMONES!

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

Telefon: So. Boston 253-JI.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadtcay, 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.

♦

«

Tel. S. B. 1771

DR. J. J0NIKAIT1S
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.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Į Nuo 9 vai. ryta
į iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel. So. Boeton 270

DR. JOBN MacDONNELL, N. D.
Go/.ma msikalbeti ir listuoitrkai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER

VŲ arba kitokią UŽSISENEJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi. kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metų praktikos 
medicinoje. ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų 
ligu_— jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jns kiekvieną sykj. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. T.igos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

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

skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

Bell Phone Dickineen 3995 MPLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

ORIS & CO.. B
Haymarket Sq. 

kampas Cross St., 
arba 28 Chandler St, 

netoli Castle Sq.

4

DYKAI!
Prlsiųsklte savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų Ir monų. Galėsite išmok
ti Ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGUOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI 

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str. 
Chicago, UI.

•9

NAUJA KNYGA.
NAUJA KNYGA. ?

Visiems instrumentams ir U 
dainavimui 8 lekcijos notų iš- x 
simokinimui be mokytojo, y 
Naujos dainos ant 4 balsų kny- x 
ga $1.50 parduodu už $1.00, y
viena daina 10 centų. *

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

sciaticą, 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.

AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE
Kada reikalinga Išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 

visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalų, var
toju elektrikos įtaisus {Teisti | kraujų {vairių kraujovandenių ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučial čia Ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegijų Ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje Ir syrurgljoj, 
gydyme kroniškų. nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

DOCTOR MORONEY
673 WASHINGTON. ST. (arti Boylston St) BOSTONr MASS. 

Ofiso vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Pkiladelpkia, Pi.

Liituvii Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso ValanJaa;

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

ESPERIMENTUOJU.




