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Lenkij okupantų kariuome
nė užėmė Punską ir sako no
rinti pasiekti Virbaliu.

Kopenhagoj streikuoja lai
vų liuoduotojai. Dėl tos prie
žasties maisto pūva už milijo
nus dolerių.

Iš Kubos Bostonan atplaukė 
du laivu su 13.000.000 svarų 
cukraus.

Grasiutė ir Fran- 
' Mamytė ir- * 

Nenusimink

Francijos laikraštis Petit 
Parisien rašo, jog Latvijos ar
mija neturi tiek jėgų, kad at
silaikyti Rygoj prieš vokiečių 
ir rustj jėgas.

Iki kovo 1 d. š. m. Ameri
kos Raudonasis Kryžius Fran- 
cijoj išleido $95.000.000.
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PLIENO DARBININKAS 
BRIGHTONE.

Gen. Denikino kariuomenė 
atėmė iš bolševikų Kievą.IŠ KOVOS PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Rusijoj bolševikų komisijo- 
nieriai atvyko į Ekaterinbur- 
gą prirengti vietą valdžiai, 
kuomet jai reikės kraustytis 
iš Maskvos.

BANDYS KITUR SPAUS
DINTI.

BONAI GREIT ATEIS.
Lietuvių Prekybos Bendrovė gavo iš Kauno šitokią

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams.......................... $3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams..........$4^5

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

■f
M

L _• •

A. Juška,
'’ B. PI. K. Sekrttbrius. 

P. S. Vien Ramygalos para
pijoj šiandien yra išparduota 
už 50,000 auk. A. J.

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

mitingų, 
Aučiškv

Iš Revelio pranešama, būk 
Petrograde esą girdima dide
lės ekspliozijos. Petrogrado 
puolimo laukiama kas valan
da.
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KIA NUSIMINTI.
Kuomet atėjo gandas būk 

lenkai paėmę Kauną, tai te
ko patirti, kad tūli paėmė 
tą gandą už faktą ir įpuolė 
nusiminimam Tie mažati
kiai, silpnadvasiai sakė, būk 
jau neužsimoką aukuoti, 
būk jau viskas pralaimėta.

Kiekvienas katalikas iš 
mažatvės yra mokinamas, 
kad yra nuodėmė nusiminti 
išganyme dūšios arba turėti 
viltį į išganymą be gerų dar
bų. Šita pamoka pritaikin- 
tina ir prie pasaulinių rei
kalų ir prie išgavimo Lietu
vai neprigulmybės. Nei jo
kiame atsitikime neprivalo
me nusiminti išgavime Lie
tuvai neprigulmybės ir ne
privalome viltis ją išgauti 
be prideramų pastangų.

SVEIKINA IŠ LIETUVOS.
Kun. Tarnas Žilinskas, bu- 

vusis Bostono lietuviij klebo
nas, jau Lietuvoj. Iš Kauno 
siunčia “Darbininkui“ ir 
Bostono lietuviams pasveiki
nimą.

Pramoninė konferencija, ku
ri pradėjo savo posėdžius spa
lio 6 Washingtone, dar nieko 
nenuveikė. Tik eina ginčai. 
Darbininkų atstovai reikalau
ja kad pirmiausia būtų pripa
žinta teisė sujungtų derybų, 
tai yra kad darbininkai turėtų 
teisę vesti derybas su kompa
nijomis per savo atstovus. 
Kompanijos purtosi nuo to. 
Prez. Wilson buvo informuo
tas, jog Konferencija arti pa
krikimo. Tai nors sirgdamas 
padiktavo konferencijai 
nešimą iš 600 žodžių.

Streikuojantieji New Yorke 
laivų liuoduotojai turėjo susi
rinkimą, kur jų unijos prez. 
O’Connor paskelbė, jog strei
kas pasibaigė ir ragino strei
kininkus grįžti darban. Kilo 
triukšmas. Pasigirdo šauks- 
mai “nulinčiuoti jį.” Pasi-

r girdo šūviai. Keli tapo sužeis
ti. Policija suareštavo ketu- 

_ ris žmones.

Spalio 8 d. buvo padarytas 
Berline cenzas. Pasirodė, kad 
gyventojų tame mieste yra 1.- 
987.000. Tai mažiau ant 178.- 

, negu buvo gruodyj 1910.
y' ------------

Viena, Austrijos sostinė 
turbūt yra labiausia kenčian
tis miestas Europoj. Su mais
tu ir drabužiais gyva bėda. 
Ligoninės ir mokyklos 
užsidaryti dėl ištekliaus 
kos.

Vokietijoj rengiamasi pami
nėti metines respublikos su
kaktuves. Tas įvyks lapkr. 9. 
Eina gandai, būk tą dieną lai
ke apvaikščiojimų kaizerio ša
lininkai bandysią,nuversti res-

_ publikonišką valdžią.

Bradocke, Pa. buvo ištikę 
riaušių. Buvo susikirtę strei
kininkai su streiklaužiais, 
kuomet šie ėjo iš darbo. Susi
kirtimo vieton atvyko karei
viai ir žiauriai vaikė žmones. 
Daug buvo sužeistų.

Gary, Ind. federalė kariuo
menė matyt gerai elgiasi, jog 
streikininkij vadai paprašė 
Washingtono valdžios atsiųsti 
jos Pittsburgan ir į kitus plie
no centrus. Fitzpatrick, strei
ko komiteto pirm., sako, jog 
federalė kariuomenė Garyje 
sugrąžino žodžio ir susirinki
mų laisvę. Toliau Fitzpatrick 
skelbia, jog kompanijų agen
tai prasimanė, būk tarp strei
kininkų vedama raudona pro
paganda. Sako, jog tuomi no
rėta suteršti streikininkus.

Į Brighton, Mass. atvyko 
vienas darbininkas iš Duąues- 
ne, Pa. iš plieno 38-tos dirb
tuvės. ' Jis buvo atstatytas iš 
darbo už tai, kad nepasirašė, 
jog nestreikuos ir nesides prie 
unijos. Pasakoja jog prieš 
streiką to miesto plieno darbi
ninkai turėjo mitingą už mies
to. Mitingas buvo išvaikytas. 
Po to bosai norėjo išgauti iš 
darbininkų pasirašymus, jog 
nestreikuos ir neprigulės prie 
unijos. Nesirašė nei vienas. 
Tuomet atėjo kompanijos vir
šininkai ir pasakė, jog kas 
nesirašys, bus iš darbo atsta
tytas. Tai didžiuma pasirašė 
čia pat. Iš lietuvių pirmiau
sia pasirašė raudonieji. Vie
tos lietuvių socijalistų veikė
jas B. BaČkis pirmas pasirašė 
kaip sako anas Brightonan at
vykęs darbininkas. Prieš strei
ką mažiausia alga buvus 42c. 
valandoj už 8 vai. darbo. Už 
viršlaikį po 63c. vai. Reikėjo 
dirbti dienomis 12 vai., o nak
tiniai 13. Prie vidutiniškai 
karštos ugnies gaudavo dirbti 
pusvalandį ir ilsėtis 1 valan
dą Šiaip vidutiniško darbi
ninko alga prieš streiką būda
vo $90 iki $100 už dvi savai- 
ti.

Jau kelios savaitės,
New Yorke streikuoja spaus
tuvių darbininkai. Tas sulai
kė išleidimą apie 150 įvairių 
laikraščių — daugiausia sa
vaitraščių ir mėnraščių. Lei
dėjai buvo ketinę laukti iki 
streikas pasibaigs. Bet strei
ko galo nesimato ir leidėjai 
ryžosi bandyti kitur spausdin
ti savo leidinius.

MOKYTOJŲ STREIKAS.

Panamoj buvo įvykęs moky
tojų streikas. Po dviejų die
nų streiko vėl atsidarė mokyk-, 
los, nes valdžia prižadėjo pa
gerinti algas.

• — ... ——
Portugalijai kariuomenės už

laikymas Francijoj atsiėjo 
$140.000.000. 

BONŲ PLATINIMAS.
Ramygala. Kaikurie švie

sesni asmens, matydami dide
lį bonų praplatinimo reikalą, 
susirinkę Išrinko Bonų plati
nimo Komitetą, į kurį įėjo V. 
Kuodytė, kun. J. Gudonis, V. 
Kaupas, M. Kapulnikas ir A. 
Juška. Tasai komitetas vė
liau kooptavo dar A. Grabytę 
ir Br. Liesį.

Komitetas nutarė pirmiau
sia suruošti keletą 
būtent Ramygaloje,
ir Truskavoj. Mitingas tuo- 
jaus pradėta ruošti Ramyga
loj. Mitingas įvyko rugpiūčio 
m. 17 d. “Pavasarninkės” ir 
pavasarninkai pripynė vaini
kų, papuošė mitingo vietą, iš
kėlė vėliavą, kurios vienoj pu
sėj buvo vytis su parašu ^‘Va
lio Lietuva!”, kitoje — para
šas “Lietuvą mylėk, pinigų 
negailėk, pirk bonų!” Mitin
gas prasidėjo pasibaigus pa
maldoms bažnyčioj. Žmonėms 
viskas buvo nepaprasta, todėl 
visi, kas tik buvo tuo metu 
Ramygaloje susikimšo apie 
vietą, kur turėjo kalbėti.

Mitingą atidengė kun. Gu
donis, kurs ir buvo išrinktas 
mitingo pirmininku. Pirmuti
nis kalbėjo irgi kun. Gudonis, 
nurodydamas, kad mums ne
buvo ir nebus gera nei ponų 
lenkų rankose, nei plėšikų bol
ševikų, nei vokiečių apgavi
kų. Vienas tik kelias — Ne
priklausoma Lietuva. Toliau 
A. Juška nurodė, kad Lietuvos 
vidaus, karo ir užsienio padė
tis tvirta ir, tokiu būdu, visu 
Lietuvos valdžios turtu garan
tuotas bonas vertas didžiausio 
pasitikėjimo — žmonių pini
gai nežus.

Daroma pertrauka ir vi
siems nusiėmus kepures gieda
ma Lietuvos himnas. Chorą 
vedė varg. J. Pečiukas. To
liaus kalba progimnazijos ve
dėjas B. Liesis, nurodydamas, 
kad ir patiems žmonėms yra 
išrokavimo grynai ekonomi
nio, pirkti bonus. Klebonas
M. Lumbis dar kartą pabrėžė, 
kad reikia ir kodėl reikia 
pirkti bonų. Jis kreipėsi ir į 
žydus, kad jie norėdami tu
rėti lygių teisių neatsisakytų 
nešti ir lygių pareigų. Paga
lios priminė, kad ir tikybiniu 
žvilgsniu reikia pirkti bonų ir 
čia pat perskaitė Vyskupo ap
linkraštį dvasiškijai, dėl bonų 
platinimo. Kalbą baigia ga
lingu “Valio”!

Vėl daroma pertrauka ir 
giedama himnas. Kun. J. Gu
donis pasiūlo mitingui “Va
lio!” fronto kareiviams pa
gerbti. Susirinkę vėl nema
žiau galingu balsu šaukia 
“Valio!”

Galų gale kalba mok. K.

DARBININKŲ REIKALAI.

Šiauliai. Miestas turi ne
mažai darbininkų kurie prieš 
karą rado sau uždarbio, ” bet 
dabar kitaip čia yra. Daugu
ma jų skundžiasi bedarbe, ne
rasdami kur rankų pridėti. 
Pernai prie vokiečių dar šiek 
tiek buvo galima gauti darbo, 
nors viskas buvo brangu ir jie 
kiek norėjo tiek ir temokėjo. 
Vokiečiams pasitraukus, ačiū 
smarkiai bolševikų agitacijai 
ir bedarbei, čia įsigyveno bol
ševizmas stipriau negu kitur. 
Bet ir tie geradariai, kurie sa
kyti sakosi kad darbininkams 
gerą daro, bet tik žodžiuose, 
o darbo dar mažai tepagami- 
no. Žmogus gi nelysi gyvas 
žemėn. Darbininkai kito išė
jimo neturėdami pradėjo įsi- 
rašynėt į raudonąją armiją ir 
tada jau plėšimais uždarbiauti 
duonos kąsnį sau ir šeimynai. 
Maisto produktai pabrango 
nesvietiškai, nes jų ir būti 
nečia bebuvo. Kaimiečiai į 
turgų nieko nebevežė. Nes kas 
gj tau gali vežti, jei čia bol
ševikai ir išalkę bėdnesnieji 
gyventojai atiminėjo veltui, 
ar pirko už niekam nevertas 
kerenkas. Bolševikai Lietuvos 
kariuomenės vejami išsinešdi
no, bet vargai, bedarbė ir 
skurdas pasiliko tas pats. Čia 
vėl darbininkas mato tuos pa
čius ponus sėdinčius valdžios 
įstaigose, kurie buvo prie bol
ševikų ir sėdėjo jų črezvyčai- 
koje, ar kitas žymias vietas 
užiminėjo, sakydami, kad mus 
būvį nori pagerinti. Nebeklau- 
sysim mes jūsų. Nes jūs turit 
vietas, turit uždarbius ir ge
ra jums mus suvedžioti. Bet 
pagyvenkite, poneliai, mūsų 
lindynėse ir be duonos kąsnio,' 
tada suprasite mus. Bet vis- 
tik gražūs žodžiai. O darbi
ninkas nešk sunkų vargą ir 
krimsk plutą kietą. Nękalti- 

w v nam mes visai Lietuvos val-
Balčikonytė. Ji atsiliepia y- džios, čia kaltas mūsų pačių

KETVERGAS, SPALIO 23 U., 1919.
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kreipdama akį į tai, kad Lie
tuvoje moterys turės lygias 
teises, kviečia jas pačias pirk
ti bonų ir raginti prie to vy
rus.

Tuojaus po mitingo čia pat 
pardavinėjami bonai. Žmonės 
karštai pritaria ir kas tuojaus 
neturi pinigų pasižada kitą 
kartą atsinešti.

Bonų platinimo Komitetas 
mano griebtis ir kitokhj plati
nimo būdų ir tikisi surinksiąs 
keletą dešimčių tūkstančių 
auksinų.

likimas. Dabar kur kas ge
riau, negu prie bolševikų bu- 

Maistas atpigo. Turgai 
palaidi. Cukraus, net ir laši
nių iš Amerikos pristatė. Bet 
nusipirk tu žmogus, kad nėr 
kur pinigų uždirbti. O čia dar 
reikia apsiauti ir apsivilkti. 
Kitų miestų darbininkai, ro
dos, yra laimingesni ir darbu 
labiau aprūpinti. Čia pagei
daujama Darbininkij Sąjunga 
įkurti, gal mes patįs sumažin
sime tą skurdą ir vargą kuris 
mus jau kelinti metai slegia.

Šiaulių vargdienis.

ŽINIOS-ŽINELĖS.
Vyriausis Vadas gen. 

kauskas už Dauguvos pergalę 
liko paženklintas antro ir rte- 
čio laipsnio Lietuvos Karžy- 
giij kryžiais.

Amerikos lietuviij tftsovas 
kun. J. Žilius pareiškė, kad 
Amerikos lietuviai, neapkęs
dami lenkus yra nusistatę, 
kad Lietuvos dvarai kuovei- 
kiausiai būttj padalinti.

DRAUGIJŲ VEIKIMAS.

Vabalninkas. Bolševiktj su
griautasis visuomeninis gyve
nimas pamaži vėl atgyja. At
naujino savo veikimą jaunimo 
organizacija, pradėjo veikti 
Vab. Uk. Ratelis, kurio tiks
lu bus kova su įsikerojusia pa- 
kuršėj spekuliacija. Vietiniai 
bežemiai dėl spekuliantų dar
bų nerymastauja, bet valdžia 
nesirūpina apginti visuomenės 
nuo mūsų krašto naudotojų - 
-šmuklerių. Taip pat pradėjo 
veikti Vabalninko Vartotojų 
Bendrovė, 10-V1II išrinkta 
nauja valdyba. Pereitais me
tais bendrovė davė apie 16,000 
gryno pelno. Apyvarta siekė 
pusantro šimto tūkstančių 
rub. Draugija pasistatė už 
tuos pinigus naujus namus 
(vietoj sudegusių karo metu) 
ir davė nariams 4 nuoš. divi- 
dento.

(Kauno “Laisvė”)

Iš Kopenhageno pranešama, 
būk von der Goltz, vadas vo
kiečių kariuomenės Pabaltike 
padavę? rezignaciją Berlino 
valdžiai. Rezignacija būsian
ti priimta.

Petrogradas dar nepaimtas. 
Kronštadtas, tebėra bolševikų 
rankose. Anglijos admiralite
tas paskelbė, jog Anglijos lai
vai nepuls ant Kronštadto. Iš 
Helsingforso ateina gandai, 
būk apie Petrogradą bolševi
kų kariuomenėj įvykę buntų. 
Kitos žinios skelbia, jog bol
ševikai turi stiprių jėgų ir be 
finų pagelbos anti-bolševikiš- 
ki rusai nepaimsiu Petrogra
do. Būk kaikurios anti-bolše- 
vikų kariuomenės dalys esą 
pavojuje. Pietinėj Rusijoj 
bolševikų jėgos atsiėmė Ore- 
lą.

Anglijos geležinkelhj darbi
ninkų unijos sekretorius J. H. 
Thomas savo prakalboj mieste 
Derby pasakė, jog geležinke
lhj darbininkai reikalaują bal
so geležinkelhj vedime. Kom
panijos ketiną reikalavimą ap
svarstyti.

Didysis kunigaikštis Nika- 
lojus atvyko į Principo salą, 
netoli Konstantinopolio. Ant 
tos salos buvo alijantų suma
nyta sušaukti visų Rusijos 
partijij konferencija.

SUSIDARO PARTIZANŲ 
BŪRIAI PRIEŠ 

LENKUS.
Mokytojas Jonas Puodžiū

nas iš Anykščių rašo Jonui 
Karosui:

“Labai gaila, kad aš jūs 
Kaune neberadau. Kai nuva
žiavau Kaunan, tai jūsų tik 
būta išvažiuota. Kada vėl 
grįšite Lietuvon ?..

“Iš politikos tiek turiu pa
rašyti, kad bolševikai iš Lie
tuvos žemės išvaryti. Sunkiau 
su lenkais mūsij tautos amži
nais engėjai. Bet lietuvių kru
tinės viską atrems. Kaikurio- 
se vietose paskelbta lenkams 
karas. Karą skelbia netik val
džia, bet visi lietuviai. Kur 
tik pažvelgsi į kokį miestelį, 
ten pamatysi partizanų bū
rius. Nerasi nei vieno mieste
lio ir sodžiaus, kur nebūtij da
rę demonstracijų prieš lenkus 
grobikus.

“Mūsų pirmas ir paskutinis 
žodis: geriau mirt, negu pa
siduot priešams.

“Mielas Jonai, darbuokitės 
ir Jūs tėvynės naudai, nes da
bar svarbiausias laikas...

“Ar greit leis Amerikos lie
tuviams grįžti į tėvynę...

Su pagarba
Jonas Puodžiūnas.”

VAKARAS NUSISEKS.
Spalio 19 d. Cambridge. Mass. 

Piln. Blaiv. kp. buvo surengus va
karą. kurio visas pelnas buvo 
skiriamas Lietuvai. So. Bostono 
Vyčiai išpildė programą. Sulošė 
veikalą “Žmonės.” Lošimas išė
jo gana gerai. Pertraukoe dai
navo solo D. Antanavičius, J. Va- 
raitis ir p-lė S. Motiejūnaitė, a- 
komponuojant p-lei E. Ciburiutei. 
Gerb. kleb. kun. Pr. Juškaitis pa
sakė trumpą bet turiningą pra- 
kalbėlę. Programą vedė p-lė Po- 
vilaičiutė. Žmonių buvo pilna 

svetainė.

SVEIKINA AMERIKOS 
LIETUVIUS.

Jonas Jaura, gyvenantis S. 
Bostone prie 390 Athens st., 
gavo nuo savo sūnaus iš Lie
tuvos sekančio turinio laišką: 
Brangus Tėveli:—

Per šį ilgą nesimatymo su 
savais laiką liūdna tėveliui 
svetimoj šalyj gyventi, neži
nant apie savo vargingą šei
mynėlę.

Aš pertraukiau mokslą — 
nesimokinu. Buvau 3 metus 
liaudies mokytoju. Po karai 
manau toliaus mokytis tai yra 
tada, kuomet iškovosim ne
priklausomą Lietuvą. Aš kiek 
galėdamas pasišvenčiau dar
buotis Tėvynės labui. Mūsų 
šeimyniškas gyvenimas jau 
persimainė. Tavo duktė Ami- 
liutė mirė, 
ciškutė gyvena, 
gi dar gyva, 
brangus tėveli, būk ramus.

Pasveikink nuo manęs ame
rikiečius lietuvius.
Lietuviai 

Amerikiečiai!
Sveikinu Jumis visus Lietu

vos piliečius, gyvenančius už 
plačiųjų jūrių, kurie neužmir- 
štat ir neužmiršit mūsų nuvar
gusios, atgimstančios Lietu
vos.

Tikiuos nors esat už plačių 
vandenynų, bet jūsų siela ir 
jausmai pas mus Lietuvoj.

Prie pirmos progos ateikit, 
draugai, mums į pagelbą su 
kardu rankoj prieš mūsų prie
šus.

Su pagarba,
Kazys Jaura.

I

VAKARIENĖ SU PROGRAMŲ. 
Skaniausi valgiai.

Įvyks Nedėlioj Spalio-Oct. 26, 
1919 White Eagle svetainėje 335-7 
Newark Avė., Jersev City.

Pradžia 7 vai. vakare.
Programą išpildys p-nia Bradu- 

nienė ir p-lė Braduniutė.
Brolau ir Sesuo, malonėkite 

atsilankyti ant šio vakaro, kurį 
rengia L. D. S. 76 kp. dėl pager
bimo svečių iš New Yorko ir New 
Jerseys valstijų 12-to suvažiavimo. 
Ši vakarienė bus viena iš geriau
sių, gardžius valgius pagamins . 
lietuvės “gaspadinės,” o midaus 
ir alučio, to skanaus gėrimo bus 
net iš pat Kauno pargabento.

Bus invairhj prakalbų, dainuos 
solo ir skambins ant piano. Žo
džiu sakant, programas susidės 
iš visokių invairių lošimų.
Tikieto kaina, labai žema: $1.00. 

Kviečiai L. D. S. 76 kp. 
KOMITETAS.

P. S. Tikietus turi kiekvienas 
nusipirkti tie vėliau kaip iki 23 
spalio, pas J. Zutkj, 693 Newark 

Ten buvęs. Avė. ir pas LDS. kp. valdybą.
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Jaunutis.

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

Boston, Mass., under 
the Act of Mareh

3, 1879.”

Jūs sesutės nežiūrėkit 
Piniguočių Raulų, Jonų... 
Tik už tų jūs ištekėkit, 
Kurie tur valstybės bonų.

bui, labai pavojingai susirgo; gi 
jo prieteliai bijo, kad su juo ne
atsitiktą baisi katastrofa...

Kaunėtis.

Atmo- R 
$80/ .

Dar, sesutės, taip darykit: 
Savo kraičio milijonus 
Kuogreičiausiai išmainykit 
Į valstybės mūsų bonus!

mirties išmoka $100.00. 
J. Sertvitis, pirm. 
P. Bajorinaa, ižd., 
A. Andrešiunas, r aš t.

PHILADELPHIA PA.
Parapijietis §v. Jurgio Neturi

mos bažnyčios Mikolas Sipavičia, 
abai dievuotas katalikas, taipo ir 
carštas tėvynainis, negaOintįs

Ema iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-KataB- 
ką tv. Juozapo Darbininkų Są- 
hnga.

“DARBININKAS” 
(The Worker) 

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

SUBSCRIPTION RATES-
Yearly..................................$8.00
Boston and sukurks...............4.00
Foreign eountries yearly ... .<28

BENE TIK PASKUTINĖ 
KOVA.

Pastarųjų dienų žinios iš 
Lietuvos yra gan neaiškios, 
bet iš jų vis-gi galime aiš
kiai tą išvadą padaryti, kad 
ten nepaprastas sujudimas. 
Turbūt ten didesnis dabar 
sujudimas, negu bolševi
kams užplustant, arba vo
kiečiams užimant Lietuvą 
karės pradžioj. Smirdantis 
rusų ir vokiečių gaivalas, 
pasidaręs sau lizdą Žemai
tijoj ir Kurše, sujudo, kad 
pakrikdyti tas besikurian
čias valstybes ir priblokšti 
arba prie Vokietijos arba 
prie iškrikusios Rusijos. 
Prasidėjo dabar atvira ka
rė. Lietuva ir kitos Pabal- 
tiko valstybės pergyvena 
nemažą krizi. Gal būt da
bar bus paskutinė kova už 
Lietuvos neprigulmybę, gal 
būt tai bus paskutinis žings
nis prie neprigulmybės. Per 
kraujo klanus, per baisią 
kovą įžengs Lietuva į nepri
gulmybę.

Lietuvos lietuviai dabar 
deda visudidžiausias pa
stangas. Neatsilikime nuo 
jų mes Amerikos lietuviai. 
Padidinkime aukų gausu
mą. Be atidėliojimų rašy- 
kimės Lietuvos paskolai. A- 
pie mūsų sujudimą nuskries 
žinia Lietuvon ir pakels ko
vojančių mūsų viengenčių 
ūpą. O greita mūsų pini
ginė parama pagreitins lai
mėjimą.

KAIP LENKAI PRO
GRESUOJA.

Valstybės stiprybės ge
riausiu ženklu yra jos fi
nansai. Jei valstybės pini
gai nuolat puola, tai tas v- 
ra ženklu, kad toji valstybė 
progresuoja žemyn.

Lenkijos markė nuolatai 
puola. Pradžioj šių metų 
Lenkijos markė pusėtinai 
stovėjo. Apie vasario mė
nesį š. m. 100 lenkiškų mar
kių kainavo $9.50. Per tą 
visą laiką Lenkijos markė 
nuolatai puolė. Lenkijos 
valdžia nuolatai rūpinasi 
užgrobimais svetimų žemių, 
netvarkė savo šalies ūkio ir 
pramonės, todėl jos kredi
tas ir finansai vis puolė. 
Prieš apie tris savaites už 
$3.15 buvo galima gauti 100 
lenkiški} markių, prieš apie 
dvi savaiti jau už $2.70, o 
dabar 100 lenkiškų markių 
galima pirkti už $2.60. Jei 
lenkai ir toliau razbainin- 
kaus ir grobs svetimus kraš
tus, tai jų markė liks be 
vertės. Lenkija artinasi prie 
laipsnio, kada jai bus pokšt.

Lenkijoj “chlopai” jau pra
dėjo judėjimus prieš ponų val
džią. Darbininkams ir sodie
čiams jau įsipriklijo ponų val
džios razbajai svetimose žemė
se ir ponų bizūnai namie. Bu
vo beprasidedą streikai. Pirmi 
žingsniai streikuose tapo pasi
tikti su didžiausiais žvėrišku
mais. Lenkijos ponų valdžia 
grobimui svetimų žemių išlei
džia daugiau, negu šalies tvar
kymui.

Jei nori, kad Lietuvą būtą laisva demokratinė respub
lika — pirk Lietuvos Valstybės paskolos bonus.

Jei norų kad Lietuvos Valstybė tuojaus įsikurtų ir su
sitvarkytų — pirk Lietuvos Valstybės paskolos bonus.

Jei nori, kad Lietuvos Steigiamasis Seimas įvyktų Vil
niuje — pirk Lietuvos Valstybės paskolos bonus.

Jei nori, kad Lietuvos narsi kariuomenė turėtų ginklų 
Lietuvą ginti nuo užpuolikų — pirk Lietuvos Valstybės pa
skolos bonus.

Jei nori, kad Lietuvos darbininkai gautų duonos ir že
mės — pirk Lietuvos Valstybės paskolos bonus.

Jei nori, kad mūsų krašto gruobonys lenkai, rusai ir 
vokiečiai būtų išvyti lauk iš Lietuvos — pirk Lietuvos Val
stybės paskolos bonus.

Pirk tuojaus — neatidėliodamas.
Jonas E. Karosas.

PIRK BONUS!
I.

Nori matyt Lietuvą laiminga, 
Nori matyt Lietuvą galinga 

Pirk bonus.
Pirk bonus bus duonos 
Bus duonos bus ir mėsos 
Lietuviai kaip mūras stos 
Tuojaus Lietuvą išvaduos 
Ir Lenkams kaili išvanos.

II.
Norėtum matyt ją ne vargingą 
Laisvai neprigulmingą, galingą

Pirk bonus.
Pirk bonus bus duonos 
Bus duonos bus ir mėsos 
Lietuviai kaip mūras stos 
Tuojaus Lietuvą išvaduos 
Burliokams kailį išvanos.

III.
Nori matyt Lietuvą be bėdos 
Jos verguvė pranyks ant visados

Pirk bonus.
Pirk bonus bus duonos 
Bus duonos bus ir mėsos 
Lietuviai kaip mūras stos 
Tuojaus Lietuvą išvaduos 
Vokiečiams nepasiduos.

JV.
Nori demokratingos Lietuvos 
Pildvt skubėk reikalavima valdžios 

•z *■

Pirk bonus.
Pirk bonus bus duonos 
Bus duonos bus ir mėsos 
Lietuviai kaip mūras stos 
Tuojaus Lietuvą išvaduos 
Net nei velniams nepasiduos.

. -F.-Virakas.

Vyrai, moterys, jaunime, 
Kilkim gelbėti tėvynės!.. 
Eik šalin jau apsnūdime, — 
Žiba spinduliai aušrinės...

Gan jau lošti slieko rolę, 
Gan rangytis po šiukšlynus, 
Štai garbės jau aureolė 
Puošia Lietuvos vaikynus.

Daužo pančius, griaun. vergiją, 
Veja priešus, gina šalį.
Kogi snaudžia, ko trūnyja 
Mūsų kaikurie miegaliai?!

Laukia kažko išsižioję, 
Krauna pinigus į krūvą, 
O tėvynė mylimoji 
Jiems ir būti lai nebūva.

Mes, jaunime, mes tėvynę 
Kelkim, puoškim, — atstatykim!. < 
Mūši} broliai ją apgynė, — 
Triūsą ją toliaus varykim.

Yra mamos palikimo 
Šimtas rublių pas kleboną, — 
Te Lietuva globon ima: 
Perku aš valstybės boną.

Šelpkim jaunąją tėvynę,
Šelpkim ją kas kuo gali...
Laisvė užtekės auksinė

, Taip, sesutės, taįp, broleliai. ^
a.vnvjl-.’1 mu:• Žalvarnio

1919-VHI-22. Šėta. !/ > •
(Kauno “Laisvė”))

KAS GIRDĖTI UETUVIŲ KOLONUOSE. -
■ ■" -■

redami laiko, jų veikimas yra 
aprubežiuotas. Ogi mūsiškė ko
lonija yra didelė, tik reikia dar
bininkų, kurie galėtų plačiau iš
plėsti savo veikimą, tuomi gi ga
lėtų daug naudos suteikti nuvar
gintai Lietuvai ir jos gyventojams. 

Kad ir darbininkų stoka, bet 
visgi randasi darbščių viena, p-lė 
Agota M. Sutkaitė, kuri daugiau
sia darbuojasi dėl vietinio L. R. 
Kr. skyriaus, kurio ji yra rašti
ninkė. Per ją tai daugiausia 
aukų suplaukia, kad šelpti su
vargusius ir nuskurusius. To
mis gi dienomis dėl vietinio L. R. 
Kr. skyriaus per jos rankas auko
jo sekantieji:

Domin. Stanelis $9.73, St A- 
lubickis $4.06, St. Kripavičius 
$2.00, po $1.00 aukavo šie: Juo
zas Zalagėnas, Ant. Aliukas, O. 
Dikevičienė, J. Gilius, Kat. Gri
cienė, Agota Zimantienė, Pra
nas Venslovas, Mare. Stankevi
čienė, Agota Tamkevičienė, Lu- 
dvika Ambrozaitienė, Jonas Ale- 
liunas, Ona Polskaitė, Anastazi
ja Puidžiutė, Magdė Giedraitie
nė, Paulina Martinaitienė, Ane
lė Zamblauskienė, Ona Linkevi
čienė ir Juozą Bielskis.

Viso labo suaukota $33.79. Gra- 
tai auka. Bet tą palyginus

C. BROOKLYN, N. Y. 
žodis delei prakalbų.

Spalio 9 buvo prakalbos L. A 
Bendrovės reikale. Vakaras pa
sitaikė nepergražus, vienok žmo
nelių atsilankė nemažas būrelis. 
Pagarsįta buvo, kad pribus net 
trįs kalbėtojai, bet tepribuvo vie
nas p. Ž. Jis stengėsi atstoti 
tris kalbėtojus labai ilgai ir dar 
kaip... Savo kalba, rodos, jis no
rėjo vien parodyti, ką jis yra gir
dėjęs apie chemiją, phiziką, a- 
pie hydrosienus ir osygienus ir 
t.t. Mat vyrukas manė, kad jis 
gali būti geresniu profesorių, ne
gu profesorius Valparaiso univer
siteto ir vienu vakaru savo stu- 
dentus-klausytojus išmokys tų da- 
lykų-tai permenka pedagogija. 
Kokiu moksleiviu p. Ž. save statė 
galime suprasti, kad ir iš šitokio 
nonsensiško palyginimo, kad buk, 
prie dabartinės apšvietos ir išbu
jojusios industrijos bile klausyto
jas ano vakaro gali susilyginti su 
filiozofu ketvirto amžiaus. Apart 
kitų ir kitokių nonsensų spikeris 
dar išlindo su savo laisvamaniška- 
bedieviška pažiūra: buk kunigi
ja beliko reikalinga vaikams, su
prask, kad tikėjimas, kurį ji 
skelbia ir sergsti, suaugusiems, o 
ypač tokiems didvyriams, kaip 
jis nebereikalingas. Kame jo tak
tas ir džentelmoniškumas! Juk 
čia buvo susirinkę katalikai ir 
tai ne dėl to, kad jų įsitikinimai 
ir jausmai būtų užgaunami, bet 
kad aiškiaus suprasti L. A. Bend
rovės mierius ir jos mūsų tautai 
naudą. Panašiuose reikaluose daug 
džentelmoniškiau pasielgia Lie
tuvos biznieris-žydelis, negu p. Ž. 
Mūsų laisvamaniai, tai tikri a- 
nie Lietuvos ubagėliai, prasima 
nusieji idiotišką giesmę: “Šv. 
Jurgis evangelistas, kurs pagim
dė Jėzii Kristų” jie lygiai nuola
tos myli giedoti tą, kad moky
tam, šviesiam žmogui tikėjimas 
nebereikalingas. Tuo tarpu tik
rai mokyti kitaip mano. Dakta
ras Dowert’as protestonas pr i pa
rodo, kad paskutiniame perijode 
19-to amžiaus priskaitoma į 163 
mokslą v. tarpe kurių randasi tik 
12 netikinčiųjų. Filozofas Kan
tas, kad ir nekatalikas, sako 
taip: kad rimtas tirinėjimas ti
kėjimo priveda prie pažinimo tie
sos. Rusų, žinomas, rašytojas 
Solovjovas buvo atviras materiali- 
stas-antikrikščionis, bet po rim
tam tirinėjimui tikėjimo paliko 
vienu iš garbingiausiųjų toje ga
dynėje krikščionystės apginėjų. 
Tuo pačiu keliu priėjo-atsivertė 
prie Dievo, paskutiniais laikais 
daug garsesnių francuzų rašyto
jų,. kaip kad randame laikrašt;. j 
“Revue” 1911 m. Gi sulyg fi- 
liozofo Rlato: Tas, kuris griau
na religiją, — griauna pamatus so- 
ciališko žmonių gyvenimo.” Da
bar jau kiekvienas rimtai protau
jantis supranta, kad nėra pasto
vios draugijos be teisybės, teisy
bės be morališkumo, morališku
mo be religijos — be Dievo. To
dėl religija reikalinga netik nemo
kytam, bet ir mokytam, o ne 
vien vaikams, kaip p. Ž. sako 
T »del su ši~o mes nuoširdžiai pa
tartume p. Ž. ir jo plauko drau
gams pašinu kyli pirmu pirmiau
siai katekizmu o turint li»n;«o 
laiko nuo kasdieniu ų užsiėmimų, 
plačiau patirinėti dalykus tikėji
mo, o tuomet, draugučiai, per
sitikrinsite, kad tikėjimas reika
lingas ir ižganingas visiems be iš
imties ir nebeužgauliosite mūsų i- 
dealus; kitaip tikintis žmogus-ka- 
talikas, kaip džentelmonas negali 
ju jumis bendrauti — į jokį jūsų 
biznį dėtis.

ži 
su kitu kolonijų aukomis yra tai 
suvis maža. Tai-gi kiekvienas 
privalėtų pasistengti ir paaukoti 
savo duoklę dėl L. R. Kryžiaus.

Patogiausia būtų, kad kiek
vienas aukodamas savo duoklę au
kotų per vietos L. R. Kr. skyriaus 
raštininkę, p-lę Agotą M. Sutkai- 
tę, Polithania Statė Banke, 1910 
Carson St., Sauth Sideje, kiek
viena auka bus sąžiningai pakvi
tuota ir paskelbta laikraščiuose.

A. T.

NEWARK, N. J.
Klaidos atitaisymas.

Bet alpinant atskaitą aukų 
rinktų gerb. kun. J. Laukaičio
prakalbose, Newark, N. J. įvyko 
sekančios klaidos: J. Budėnas 
7.20 vietoj J. Zudėnas. A. Ma- 
sandukas, S. Pranis, P. Kude- 
ravičius, J. Sereika, J. Misiuke- 
vičius, M. Kareivienė, A. Alu- 
bickas ir K. Krumėnas aukavo po 
$5.00 o ne po $1.00.

Juoz. Jegumėnas ir J. Peseckis 
aukavo $2.00 o ne po $1.00, J. ir 
T. Bliudžiai aukavo $10, B. Zilo- 
nas $2., A. Brylius ir P. Mazio- 
nis po $1.00. Šie vardai visai 
praleisti.

Aš gi berašant vardus pralei
dau visą puslapį vardų, kuriuos 
kartu siunčiu.

$10.00: Ant. Liuselis, Ketur
valakių par., Suv Gub.

Po $5.: Alek. Markevičius Val
kininkų, Teresė Balčiuniutė Kriu
kių par. Rosalija Samuliutė, A- 
nykščių par. Apol. Rapolavičiu- 
tė Naumiesčio par. Stan. Celia- 
šius Prienų par. Mar. Katilaus- 
kienė, Kalvarijos par.

Po $2.: V. Aimonas, 
kus, 
kus.
J. Aleksiejienė, 
Arbušauskienė, 
Kantšauskienė, 
Remeikiutė, O. Puodžiūnienė, P.
Faltinaitis, V. Launikonis, M. 
Miškinis, J. Krakauskas, M. Tru
ska, J. Pelutis, P. Alseika, M. 
Simonavičius ir R. Steponavičiūtė.

D. But-
M. Šepnickienė, V. Vens- 
Po $1.: O. Malakauskienė, 

M. Grebienė, M. 
K. Karaliūtė, J. 

A. Miškunienė, A.

nigo tą pat naktį, pasirodė esąs 
19 metų, o da nėra buvęs išpa
žinties. Išto ir pasirodė, kokie 
vaisiai ir kokią naudą atnešė tė
vams už tokį auklėjimą savo vai-

Rep.

PHILADELPHIA PA.
Rugsėjo 27 d. L. Vyčių 3 kuo

pa turėjo balių dėl labdarystės 
draugijos po vardu Šv. Vincento.

Žmonių daug atsilankė. Gry
no pelno buvo $224.68c. pelnas 
paskirta visas labdarystės dr-jai.

L. Vyčių 3 kp. pirm.
S. Klapatauskas.

Tariame ačiū visiems pasidar
bavusiems.

AMSTERDAM, N. Y.
“Lietuvos” 240-tame num. ta- 
patalpinta iš Amsterdamo ko

respondencija, kurioje papeikia
mi yra amsterdamiečiai už tai, buk 
sulenkėjusia dvasia, o ypač mū
sų biznieriai.

Dalykas tame,. kad žmonės bu
vo baisiai neužganėdinti iš prakal
bų, kurios vietoj pakelt lietuvių 
vardą — pažemino. Buvo tai 
prakalbos, kokių jokioj Ameri
kos kolonijoj dar nebuvo buvę, 
nes nebuvo lietuviškai kalbama. 
Žmonės abelnai du biznieriai au
kavo ant pasamdvmo alės, bet ka
da prakalbų manadžierius priža
dėjimo neišpildė, visi baisiai su
judo ir p. St. I. prašalino netik 
iš politiško komiteto, bet net ir 
iš Tautos Fondo sekretoriato. — 
Korespondencijoje parašyta, kad 
šmeižia visi rengėjus. Taigi ne 
rengėjus tik rengėją p. St. Simo- 
navieių, kurs nemokėjo išpildyti 
programo.

Gailestaujama taipgi korespon
dencijoje, kad čia daug sulenkė
jusių lietuvių. — Yra žmonės pa- 
žystantieji lenkų kalbą, bet dva
sia jų lietuviška. — Jei korespon
dencijoj kalbama apie p. St. Sim. 
tai už tą negalima gvarantuoti — 
ant tikrai dirba lenkiškoj dvasioj, 
nes pasirodė, kad daugiau myli 
lenkus, nei lietuvius. Jis suju
dino lenkus taip, kad nors 30 
metų, kas link pramonės ir biz
nio visai neveikė, dabar sutvėrė 
bendrovę, kai kenkti lietuviams. 
Ar tai mažas nuopelnas rengėjo 
prakalbų. Lenkai ant p. Sim. 
buvo išpradžių užpykę, dabar-gi 
sako jam esą labai dėkingi sako 
irgi, kad greit jaučio ar kitokio 
sutvėrimo galvas patalpins lan
ge ‘feisą” žadintojo lenkų.

Gaila, kad Amsterdamo lietu
viai turi tarp savę tokį žmogeli, 
kurs vietoj kelti lietuvių vardą — 
žemina. Vietoj būti prielankiam 
lietuviams biznieriams, jis dirba 
jų nenaudai. Gal klausite skai
tytojai už ką jis lietuviams ken
kia? Kelis kartus jam reikalin
gi buvo pinigai biznio varymui — 
tarp kitų jis kreipėsi su paskolos 
reikalu prie p. J. K. biznieriaus. 
Negavęs nuo jo pinigų, baisiai 
supyko ir prižadėjo kerštą Ams
terdamo lietuviams. Tikslą ga
na pasekmingai šiuom kartu pa
siekė.

PITTSBURGH, PA. 
Vietos L. R. Kr. skyr. veikimas.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
kolonijoje randasi daug gerašir
džių, kurie atjaučia vargingą da
barties Lietuvos padėjimą ir su
vargusius viengenčius, kurie iš
tiesę rankas maldauja mūsų ps- 
šelpos ir pagelbos ir, žinoma, ne
sigaili aukoti tam labdaringam 
tikslui. Bet, taipgi reikia pažy
mėti, kad nesiranda darbščių 

, kurie pasiaukotų pa
vietes L. R. Kr. skyriaus 

veikime. Išskyrus keletą, kurie 
veikia, vienok,

■mm

LAWRENCE, MASS.
Ateinančio nedėldienio vakarą 

(Spalio 26 d.) Liet. Vyčių kuopa 
rengia puikų vakarą, kur bus 
perstatyta komedija vardu “Ne- 
paisekė Marytei.” Taipgi bus 
dainų, deklemacijų ir įvairių juo
kų, įneiga 25c. Meldžiame vi
sų kas gali atsilankyti ant to va
karo, nes tai yra pirma pramoga 
šių metų ir Vyčiai deda visas pa
stangas, kad užganėdint atsilan
kiusius. Pusė pelno skiriama pa- * 
taisymui Šv. Pranciškaus parapi- X 
jos svetainės. Programas prasi
dės 7:30 Šv. Pranciškaus svetai
nėj, Bradford St.

Visus užkviečia rengimo
Komitetas.

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių Aps. Veikimas.

Spalio 8 d., 1919 įvyko vaka
rienė pagerbimui gerb. kun. Lau
kaičio. Svečių buvo netoli 250.

Laikui atėjus svečiai susėdo 
apie stalą. Tuojaus tapo pakvie
stas gerb. svečias. Vos tik per
žengė durų slenkstį tada nariai 
atsistoję suriko 3 kartus trukš- 
mingu balsu: Valio!

Po užkandžių p-lė Urbiutė į- 
teikė svečiui bukietą gėlių.

Buvo kalbų, kalbelių gan ap
sčiai. Solistės savo žavėtinais 
balseliais linksmino svečius. Tar
pe jų p-ne O. Pocienė ir .p-lė Be- 
reckaitė.

Vytė p-lė Urbiutė (Šv. Kazi
miero Akademijos mokinė) gabiai 
pasmuikavo, p-lė Urbiutė padek- 
lemavo apie tėvynę.

Dr. Rutkausko sūnūs, Anta
nukas vos tik 4 metų padeklema- 
vo apie tėvynės meilę. Ir džiau
gsmas ir ašaros birėjo žiūrint į 
tą jauną vaikelį, kuris taip jaus
mingai prabilo. L. Vyčių Apsk. 
choras padainavo keletą tautiškų 
dainų.

Ant galo gerb. svetys prakal
bėjo. Jis paminėjo šiek tiek a- 
pie jaunimą. Pasakė, jog do
ras, patrijotiškas jaunimas kaip 
jis šiandien mato yra pamatas a- 
teities mūsų tėvynės. Priminė, 
kad pargrįžęs į Lietuvą primins 
Lietuvos jaunuomenei apie šio va
karo įspūdžius ir pasakys kaip 
jaunuomenė yra susispietus.

Užbaigus gerb. svečiui kalbėt 
Aps. Choras pagiedojo Tautos 
himną ir ramiai išsiskirstė.

Šis vakaras bus atmintis kiek
vienam.

PHILADELPHIA, PA.
Nevisada esti geri vaisiai, 

kur tau bus geri vaisiai, kad že
mė apleista Tarpe mūs jauni
mo tarpe gerų vaisių, atsiranda 
kūkalių, arba naktinių apuokų. 
5 d. Spalio iš subatos į nedėlią 
jau po 12 naktį žydukas nešėsi 
keksų su krepšiu. Būrelis išdy
kėlių lietuvių norėjo atimti. Žy
dukas su tais keksais gavo prisi
traukti prie savo krautuvės rėk- 
dams pagelbos, išgirdęs žydas 
tėvas išbėgo prie durių, šovė į že
mę. Tikėjos, kad atsitrauks 
rnkauninkai, bet kas tau. Žy
das, matydamas, kad blogai; šo
vė tiesiai į užpuolikus, vienam 
koją pašovė o kitam o kitam ku- 
lipka perlindo per kaktą. Išto 
kilo didelis lermas, subėgo poli
cija, peršautieji pateko į ligon- 
butį o žydas į šaltąją ir kaip gir
dėtis tas kur gavo kulipką į kak-

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Juozapo dr-ja bertaininia- 

me susirinkime 7 d. spalio 1919 
nutarė laikyti balių gruod. (Dec.) 
31 d. 1919 paprastai kaip kas me
tas laikydavo. Todėl duodam 
patėmijimą visuomenei, kad ant 
tos dienos niekas nerengti} kito
kių pramogų. Taipgi buvo svar
stoma kaslink draugo P. Narbuto, 
kuris buvo padavęs šmeižtą “Lai
svės” 66 numery j, panaudoda
mas dr-jos vardą, juodindamas 
fėrų pirm. J. Ginkų. P. Norbu- 
tui buvo duotos dvi propozicijos 
ar atšaukti savo šmeižtą per laik
raštį ar bausmę prisiimti. P. 
Narbutas atsisakė atšaukti, tokiu 
budu tapo nubaustas pagal dr-jos 
konstituciją.

Šv. Juozapo dr-ja yra pašelpi- 
nė, laike ligos išmoka pašelpą 
$6.00 savaitėj, o laike mirties iš
moka $200.00, laike draugo mo
teries

RACINE, WIS.
Rūgs. 5 d. L. D. S. 63 kuopa 

surengė perstatymą. Sulošta “Jo
nukas ir Mariutė” ir dar pridėta 
“Katra neišmanė.” Lošimas į- 
vyko pobažnytinėje svetainėje. 
Publikos prisirinko pilnutė salė 
taip kad phskiaus atėjusieji turė
jo grįžti namo.

Programas prasidėjo 3 vai po 
pietų ir truko iki 8 vai. vak. Ant. 
Vaičiūnas atidarė programą pa
kviesdamas gerb. kleboną kun. A. 
Daugį pakalbėti keletą žodžių. 
Klebonas paaiškino plačiai apie 
L. R. Kryžių ir L. D. S. kokią ne
ša naudą darbininkams. Klebo
no kalba labai visiems patiko ir 
užsibaigė gausiais aplodismentais. 
Žmonės džiaugėsi, kad gerb. kle
bonas kartu su jais dalyvauja ir 
jiems patarimus suteikia.

Klebonui užbaigus, pasikėlė 1 
uždanga ir prasidėjo lošimas. Vi
si atliko gerai. Prie išmokinimo 
daugiausia pasidarbavo Antanas | 
Valciukas. Po to sekė: “Katra 
neišmanė.” Dvylienės rolėje A. 
Zizminskaitė, o kitose B. Radze
vičienė, A. Paulauskutė, K. Bag
donienė sulošė puikiai.

Po teatro buvo šokiai, 
kėjus visas išlaidas liko apie ' 
Ir toliaus .darbininkai neužmirški
te to darbo, tokių’gražių pramo
gų parengti. Beje L. R. Kryžius 
žada turėti pramogą, kurią ren
gia kareiviai

WESTVTLLE, ILL.
Ir vėl bedarbė užstojo pas mus, 

kaip geležinės dirbtuvės sustrei
kavo, tai ir pas mus anglių ka
syklos sustojo, mat neturį kur 
anglių dėti Šiais metais taip 
vargino bedarbė, buvo pradėję 

»>Įdirbti vieną mėnesį,



DARBININKAS
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NEPAPRASTAS VAKARAS

Širdingai kviečiame RENGĖJOS.

Spring Street,

TOKITE

z '

'•Ž

!
1

1:30 vai. po piet. 
atidarė kun. J. 
malda ir pasvei- 
Apskrieio valdy-

S. A. Milchius, Sec. 
Progress Shoe Co., Ine. 

Montello, Mass.

Rašt. iš- 
orga- 

Viso išlaidą

P. S. Vaikai be tėvą nebus įleidžiami.
ĮŽANGA PRIEINAMA VISIEMS.

Smagu čia paminėti, kad 76 
kp. LDS. rengia skaniausią val
gią vakarienę'su programų ne pel
nyti, bet svečią pagerbti iš New 
Yorko ir New Jersey valstiją 12- 
tą suvažiavimą. Ši vakarienė bus 
viena iš geriausią gardžią valgią, 
o midaus, skanaus bėrimo bus net 
iš pat Kauno pargabenta. Lie-

tuvaitės nesenai iš Lietuvos atvy
kę su lietuviškais drabužiais sve
čiams prie stalą patarnaus. J^us 
įvairią prakalbą, dainuos •ibfo ir 
skambįs ant pijano. Žodžiu sa
kant, programas susidės iš viso
kią margumyną. ‘' Ant to Vaka
rėlio salės ir ne nariai eiti, tik pa-

KONCERTAS!!

siskubinkit tikietus nusipirkti ne
vėliau kaip 23 spalio. Tikietus 
galite gauti kožnoj kolonijoj pas 
LDS. kp. valdybas. Vakarienė 
prasidės 7 vaL vakare 335-7
wark Avė., Jersey City. Tikie
tų labai maža kaina, tik $1.00.

LDS. Organizatorius, A. K.

dabar visai sustojo. Su aukomis 
Westvillis atsilikęs, bet prakal
bose trukšraą sukelt, tai pirmuti
niai, žinoma, ne visi, cicilikai 
ir nekurie tautiečiai liuosos mei
lės mėgėjai ir polckas pačias tu
rintieji. Laike prakalbą .serb. 
kun. J. T jankaičio neminėsiu visą 
trukšmo kėlėją, bet Westvilles 
trukšmądariams amžina gėda 
kaip pats gerb. kalbėtojas pasakė, 
kad 26-toj vietoj kalbąs, o tik 
čia tokį armyderį sukėlė. Tai 
mat vis mūsą ciciliką ir nekuriu 
tautininką ir kirkužninką su bam- 
bizais darbeliai.

Mūsą katalikai kaip tai Vyčiai, 
Moterą Raž. dr-ja labai darbuoja
si su visokiais perstatymais kaip 
tai moterą ranką išdirbinią, kur 
buvo surengti 14 rūgs, du persta
tymai su visokiais pamarginimais 
ir dainelėmis, taipgi kelis kartus 
buvo surengtos prakalbos. Da
bar susitvėrė ir Raud. K. skyrius, 
kur ant syk prisirašė 75 nariai, už
simokėdami po $1.00, o taipgi ir 
komisija išrinkta, kuri lankysis 
pas svetimtaučius biznierius po sa
vo miestelį ir Danvillį pereiti.

Parapijos reikalai neprasčiau
siai stovi, parapijoms su savo kle
bonu sutikime gyvena, vargoni
ninką taipgi turim darbštų, ku
ris chorą dailiai išmokino, kad 
nesarmata nei bažnyčioj ar kur 
ant kokio surengto vakarėlio pa
sirodyti. Net malonu pasiklau
syt. Taipgi daug brangių daly
ką yra įtaisyta per šiuos metus 
mūsą bažnyčioj, daugiausia Ra- 
žancavos moterą dr-ja paaukavo 
taipgi ir pavienią ypatą daug y- 
ra paaukavusią visokių dalyką. 

Mainierius.

MONTREAL, CANADA.
Naujam klebonui stojus kaip 

matytis parapijonai subrus suma
žini bažnytėlės skolas, nuo ko ir 
draugijos neatsilieka, nes Šv. 0- 
nos dr-ja pirmutinė sumanė suruo
šti koncertą ant parapijos naudos, 
pagirtinas daiktas, bet tas tos dr- 
jos sumanymas kad tik nebūt 
smugiu ant lietuvią vienybės (dr- 
jų susivienijimuj) kur viršminėta 
dr-ja netur nei savo atstovą vie
nybėje, bet cariškai valdybai re
zignavus iš tos draugijos, nauja- 
sąi komitetas supras naudingumą 
vienybės ir pavojaus nebus, ir 
vertėtu Šv. Onos tokiai milžiniš
kai dr-jai į savo valdybas šlamšti! 
garbintoją nerinkti ir suprasti 
kas bloga, kas gera, taipgi dr- 
ja neturėtą įsileisti į savo tarpą 
visą laike susirinkimą, bet tiki
masi ateityj viskas pasitaisys. Be
je neprošalį bus paminėti jog ir 
pas mus atsirado ižgamą, bet kas 
jie do vieni neteko sužinoti tik 
nekurie Vytauto kliubo nariai la
bai nerimauja, kad kliubo salėje 
pasirodė apgarsinimai lietuvią 
kalboje, nesirašyt į lietuvią ka
riuomenę, nekariaut prieš lenkus 
ir bolševikus, nes girdi visi jie y- 
ra mūsą artimai, tad jeigu be 
žinios kliubo narią tie apgarsini
mai į ją salę įspruko, tai tiek 
to, bet jeigu su žine tai gaila, kad 
Kliubas Vytauto vardą nešioja.

Nuliūdęs Vargšas.

LAWRENCE, MASS.
A. f A.

Spalio 6 d. A. Sidaravičių 
užmušė traukinis. Velionis 
buvo 62 m. amžiaus. Lawren- 
ce išgyveno 19 metą. Lietu
voje gyveno Suvaiką rėd., Sei- 
ną apskr., Kalvilią kaime. Jis 
paliko dideliame nuliūdime 
savo žmoną, dukterį Oną ir 
sūną Bronislovą. Iškilmingos 
laidotuvės atsibuvo spalio 8 
d. šv. Pranciškaus bažnyčioje. 
Lai liengrva jam būna šios ša
lies žemelė. ,

PATERSON, N. J.
Tėmykite vist

LDS. 18 kuopa rengia mil
žinišką vakarą, kuris bus su- 
batoj Spalio-Oct. 25 d. Parapi
jos Svetainėje 147 Montgome- 
ry Stų Paterson, N. J. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.
' Vaidins 2 veikalu: “Žydas 
Statinėje” ir “Daina be Ga
lo.” Apart veikalą bus ir ki
tokią pamarginimą. Grieš ge
rai išsilavinę Iz Vyčių Benas. 
Taip-gi bus deklemaciją, dai
ną ir tt, skanią valgią ir gėri
mą. Po teatrui bus lietuviški 
žaislai. Atsilankykite visi pa
matyti šią veikalą ir pasilink
sminti, nes tokia proga retai 
pasitaiko. Kviečia visus

z- -V-

L. D. S. REIKALAI
PROTOKOLAS. New Haven, 28 kp. raportas.

L. D. S. Conn. apskr. 5-to- sava- Narią* skaičhlš siekia 50. Nuo 
žiavimo, 
1919 m. Šv. Juozapo parapijos 
svetainėj, 49 Congress Avė, Wa- 
terbury, Conn.

Susirinkimą 
Jankauskas su 
kino delegatus, 
bai užėmus vietas sekė delegatą 
priėmimas.

Delegatus prisiuntė šios kuo
pos: Waterbury, Ct., 5 kp. kun. 
J. Valantiejus, V. Vasiliauskas, 
J. Kanapka, S. Cibulskis, M. 
Zickus, P. Tutoraitis, A. Mažei
ka, A. Jakštys, P. Gribauskas, 
B. Zienus.

Hartford, Ct. 6 kp.: T. Bluzie-
nė, P. Geležiutė.

New Haven, Ct. 28 kp.: J. Ba
ranauskas, M. Dzikas, V. Ta
mulevičius.

New Britain, Ct. 36 kp.: B. Ma
tulevičiūtė, J. Balita, J. Simu- 
liunas.

Naugatuck, Ct. 68 kp.: J. Da- 
mušis.

Neprisiuntė delegatų šios kps: 
Bridgeport, Ct. 39 kp., So. Man- 
chester, Ct. 54 kp., Poąuonock, Ct. 
44 kp., Ansonia 43 kp.

Išrinkta komisija peržiūrėti 
mandatus ir įnešimus: J. Baleta, 
M. Dzikas ir J. Damušis.

Sekė valdybos rinkimas vesti 
sesijų tvarką.

Pirm. A. Jakštys, 
Pagelb. P. Tutoraitis, 
Rašt. O. Černauskaite, 
2 rašt. B. Matulevičiūtė, 
Reporteris, S. Danaitis, 
Maršalka, M. Zickus.

Skaitytas protokolas pereito 
suvažiavimo. Priimtas su dviem 
pataisymais: Vietoje žodžio au
kavo ant pradžios ūkės nupirki
mo, turėjo būti žadėjo. Kad 
p-lė A. Mačiulaičiutė aukavo $10. 
per pereitą suvažiavimą į apsk. iž
dą.

Toliaus sekė valdybos raportai. 
Pirm, išdavė raportą ką nuveikė, 
kuris buvo vienbalsiai priimtas.

Pagelb. išdavė raportą, kuris 
buvo priimtas.

Raštin. išdavė raportą, buvo 
priimtas.

Iždininkės raportas. Ištrauka 
iš iždin. raporto: Išlaidos.

Namo Fondan $100.00, Tautos 
Fondui $12.00, Išlaimėjimas $10. 
00, Pirm, išlaidos $6.60, 
laidos $4.60, Iždin. $3.45, 
nizatoriaus $3.50. 
$140.15.

Ineigų 
Išlaidų 
Gryno pelno 
Bankoje yra 
Bendrovės šen}

Iždininkė pranešė, 
sus bankoje padėjo ant apsk. var
do. Raportas priimtas.

Kun. J. Valantiejus atsilankė 
ant susirinkimo ir pasveikino de
legatus, linkėdamas gerų pasek
mių svarstymuose.

Organizatorius išdavė raportą, 
kuris buvo priimtas.

Mandatų komisija išdavė ra
portą, pranešė, kad mandatai ir 
įnešimai yra legališkai sutvarkyti. 
Toliaus pirm, pasiaiškino, kad 
negalėjo atstovauti Conn. Apskr. 
LDS. Seime ir įgaliojo apsk. rašt. 
Raportas priimtas.

Nutarta, kad kitu kartu taip 
atsitikus, pirm, pasiteirautų su 
visa apsk. valdyba.

Toliaus delegatė O. Černaus- 
kaitė išdavė raportą iš L. D. S. 
Seimo, IVorcester, Mass. Rapor
tas vienbalsiai priimtas.

Ūkės nupirkimo raportą išda
vė A. Jakštys paaiškino kad tu
ri apžiūrėję gana gražią ir pato
gią vietą Naugatucke, Ct. Pa
likta valdybai pasiteirauti su aps. 
kps ir veikti išvien su joms.

Nutarta, kad kp. raportai y- 
ra reikalingi ant apsk. suvažiavi
mą Jei kuopos neprisiunčia de
legatą, kad raportus pasiųstu 
raštininkei.

Kuopą raportai.
Waterbury, Ct 5 kp. raportas 

nuo Birželio 1919 m. Narią pil
nai užsimokėjusiu 172 (nepilną 
apie 25). ' i

Nuo birž. m. prisirašė 7 nauji 
nariai. Ture jo - parengę prakal
bas, surengė vieną išvažiavimą. 
Ineigą turėjo $150.00. Išlaidą 
$100.00 dėl Centro Namo Fondo, 
siuntė delegatą į LDS. seimą, 
Worcester, Mass.

kuris įvyko spalio 5 d., birželio m. prisirašė 8 nauji na
riai, surengė išvažiavimą, ren
gia teatrą ir balią trumpoj ateitį. 
Nutarta surengti prakalbas p.. J. 
B. Šaliūnas kaip tik greit galės.

Siuntė delegatą į N. Y. ir N. J. 
apsk. Lietuvią Seimą, New Yorke. 
Taip-pat siuntė deleg. į L. D. S. 
seimą Worcester, Mass.

New Britain, Ct. 3 kp. rapor
tas. Narią kp. turi 17 pilnai 
užsimokėjusią, 1 suspenduotas. 
Nuo birželio prisirašė vienas nau
jas narys. Delegatą siuntė į N. 
Y. ir N. J. apskr. seimą New Yor
ke.

Naugatuck, Ct. 68 kp. raportas. 
Narią skaičius yra 7 pilni, nuo 
birželio prisirašė 3 nauji nariai.

Pirmininkas A. Jakštys sutei
kė dovaną finansinę knygą, Nau- 
gatucko 68 kp. už didžiausią nau
ją narią skaičių nuo pereito pus
mečio.

Skaitytas laiškas su pasveiki
nimu nuo J. Tautylo iš Valparai- 
so, Ind. L. D. S. 5-tos kp. narys.

Kuopt} įnešimai 28 kp., kad 
į streikierių fondą mokėti po $1., 
vietoje 25c. ir streikuodamas gau
tą po $16.00 į savaitę. Tokiu 
budu palengvintų darbininkams 
iškovoti geresnę ateitį.

Nutarta atidėti ant paskutinio 
suvažiavimo prieš seimą ir kad 
būt palikta Conn. apsk. kps tą 
apsvarstyti. Kad Conn. apskri
tis rengti} 2 maršrutus prakalbų 
ant metų ir kad rengtų 2 kp. su
sidėjus. Tas palikta organizato
riui. Kad LDS. Conn. apsk. pa
rūpintų agitacijos lapelius, kas 
link Darb. Są-gos ir juos išsiunti
nėtų kuopoms. Tas palikta val
dybai.

5 kp. įnešimai: Kad apskritis 
išneštų papeikimą prieš redakciją 
už netalpinimą darbininkiškų 
straipsnių apie streikierių reika
lus. Pageidaujama, kad ateity
je tas būtų vykdinama, o jei ne
galima tai duot atsakymą dėl 
kokios priežasties netalpina.

Kad LDS. Kalendoriui“ būtų 
patalpinta LDS. Conn. apskričio 
istorija nuo pat pradžios susitvė- 
rimo.

Nutarta, kad pirma susižino
jus su Centru ar bus galima. Pa
likta valdybas. Istoriją LDS. Ct. 
apskričio parašyti apsiėmė S. Da- 
naitis, S. Cibulskis, M. Zickus 
sykiu su apskričio valdyba.

Naugatuck, Ct. 68 kp. delega
tas pranešė apskričiui, kad laike 
streikų jų kp. vienas narys reika
lavo pagelbos iš Centro, bet Cen
tro raštininkas visai atidos ant jo 
neatkreipė nei atsakymo nedavė.

Nutarta, kad valdyba susiži
notų su Centru kame yra priežas
tis.

Nutarta suvažiavimus pradėti 
ti 12 :30 vai. po pietų.

Kitas suvažiavimas nutarta lai
kyti New Haven, Conn.

Suvažiavimas uždarytas 6:30 
vai. vakare. Kun. J. Valantie- 
jus užbaigė su malda.

Pirm: A. B. Jakštys, 
Rašt.: O. Černauskaite.

$551.42
$148.15
$449.07
$225.80
$200.00 

kad pini-

Progress Shoe Mfg. C<ų 
šiuomi paskelbia visą žiniai, 

p. J. Žiuris, buvęs minėtos 
os vedėjas, atsistatydino 

nuo savo pareigų, todėl Prog
ress Shoe Mfg. Co., atsisako 
būti atsakomybėje, jei p. J. 
Žiuris bandytų ką nors veik
ti Progress Shoe Mfg. Co. var
du.

“VERPĖJA PO KRYŽIUM,”
APYSAKA IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 15-TO ŠIMTMEČIO 

Apart veikalo bus ir kitokią įvairumą.
RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA.

ĮVYKS 26 DIENI SPALIO-OGTOBER 1919
LIETUVIŲ BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ,

WEST FIFTH STREET., SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

GERBIAMIEJI:—
Šis vakaras bus vienas iš gražiausių. Bus linksmią ir griaudžių valandą. Atsilan

kiusieji ant šio vakaro tikrai jausis ir manys kaip ir Lietuvoj prie motutės ir ratelio. Tai
gi visi, o visi ant sąjungieeių vakaro, kaip seni, taip ir jauni be skirtumo.

Mes užtikrinam, kad būsite užganėdinti. Protarpiais grieš orkestrą p. J. Strakausko 
ir Co.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAlALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. 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 nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietą.

ŠIS KONCERTAS NEGALI LYGINTIS PIRMIAUS BUVUSIAIS 
CAMBRIDGIUJE IR VISOJE APYLINKĖJE.

RENGIA BAŽNYTINIS CHORAS N. P. ŠVČ. P. M. PARAPIJOS.

Spalio-Oct. 25 d., 1919
Thorndike School Salėj e

E. Cambridge, Mass.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE.

L. D. S. APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMAS.

New York ir New Jersey vals
tiją Apskričio 12-tas suvažiavi
mas įvyks 26 spalio 1919 m. ne
dėlioję 2 vai. po pietą AVhite Eag- 
le Hali 335-7 Newark Avė., Jer
sey City, N. J.

Gerb. LDS. kuopą valdybos 
malonėsite siūsti atstovą kodau
giausia, nes visiems labai bus pa
togu susivažiuoti. Darbininkai 
subruskime ir visą kuopą gabiau
sius veikėjus pasiųskime pilnus e- 
nergijos ir gerą minčią, narsius 
Lietuvos sūnus, kurie visuomet 
darbuojasi dėl Lietuvos ir katali
kiškos visuomenės labo. Kiek
viena kuopa turi prisiąsti raportą 
raštu iš savo veikimo ir tos kuo
pos lai prisiunčia, kurios nedaly
vavo arba neprisiuntė savo kuo
pos atstovą į Apskričio suvažia
vimą 11-tą liepos mėnesį nei ra
portą apie savo kuopą veikimą 
neišdavė, malonėsite kuopą val
dybes savo atstovus siųsdami ru
duoti pilnai mandatus, nes be 
mandatą bus priimti kaip svečiai, 
tiors su mielu noru kviečiami da
lyvauti kodaugiausia, bet netu
rės balso, tik galės pasiklausyti.

■ 1
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CAMBRIDGIAUS BAŽNYTINIS CHORAS.
Koncertas btis nepaprastas tuomi, nes išgirsite labai daug naują dainų net iš 

Lietuvos atvežtų.
Kas svarbiausia, tai dainuos Dramatiškos Baritonas p. 8 i P AURAS iš Mi- 

chigan valstijos gražių dainų, kurios sujudins kiekvienų.
Beto dainuos kvartetas iš Norwood, Mass. po vadovyste p.J *V. Stasevičiaus. 
Kantatą — pianu skambins p-lė Zaleckaitė.
Bus ir duetų.
Skaitlingas vietinis choras ir taip-gi solistai yra gerai prisirengę su naujausio

mis dainomis.
Tai-gi vietos ir apielinkių lietuviai nepraleiskite tos progos. Ateikite visi, * o 

visi. v KOMITETAS.
ĮŽANGA YPATAI:

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui, 

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

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market S t, Brighton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

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

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

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

t
[i APSAUGOJIMUI SAVO 
I SVEIKATOS VAR-

į! 

jįJATUL’S ŠEIMYNIŠKAS-; 
5 GYDUOLES. •; 
$ Jums reikalinga gyduo- ■[ 
S lės, kurios geriausiai gydo ; i 
V šias ligas kaip tai: :
ji Užkietėjimą vidurių $ .50; i 

• Galvos skaudėjimo ... .50;i 
i • Kosulio ir krutinės ;
;• skaudėjimo..................1.00;
i • Dėl gero apetito prie ; 
i Į valgio........................... 2.00;
i Į Taip-gi užlaikome ano- ; 
i • diją Europiško sti- ; 
iĮ prumo............................1.00;
i [Nuo peršalimo................50;
i • Visokias gydančias žoles; 
i! galima gauti pas mus. Jūs; 
i! galite gauti vaistų kokie tik; 
i [pasaulyje vartojama. Rei-;

kale tamista su orderiui 
srųsk ir pinigus money or-; 
jderiu arba registruotame; 
laiške. Taip-gi reikalauja-; 
įme agentų ir duodame ge
rą atlyginimą.

P. A. JATUL, 
(Jatulevičius) 

P. O. Box 2128, 
Boston, Mais.

■■■

'V--.
I ■



darbininkas

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

SELYKLAS

Cambridge, Mass.

M. Pe-

♦

d. 2 vai.

t

DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISŲ DYKAI!

I

AL. POŽELLO CO.

!
469 Broadway, S. Boston, Mass

ku- 
ap- 
ŠiS 
UŽ- 
tu-

Repeticijos L. Vyčių veikalo 
Katriutė” įvyks ketvergo vak., 

7:30 vai. pobažnytinėj svetainėj. 
Meldžiame visų aktorių būtinai 
atsilankyti ant paskirto laiko.

Teatrališka valdyba.

Tai. So. Booton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima tatihalbati ir littavitabai 
Ofiso valandos:

Ryt .iš iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

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

D. F. RYAN,
390 Washington Street,

AUKA.
Šv. Petro ir Povilo dr-ja nuo 

senai jau buvo nutarus paaukuoti 
$500.00 į Tautos Fondą, bet dėl 
nekuriu dr-jos narių prieštaravi
mo ta auka buvo neatiduota. Da
bar minėta suma susirinkime ta
po paskirta bendram Nuteriotos 
Lietuvos Drangų Komitetui.

ir tt.
1908 W. Diviskm Str

Chicago, HL

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius,

A. Matu-
P. Šarkiutė, 

F. Šimkevičius, 
P. Gedminas. A. A-

Juoz. Venis, F. Veniu- 
A. Stupikas, P. Petrau- 
Jankauskas, Jed. Savi-
O. Januškevičiūtė, J. 

P. Bronašaitė, A.
J. Enikis,

J. Mešlis,
P. Vareikis,

K. Katilavas, J. Kvike-
O. Žilinskienė, M. Ged-
M. Svankas, A. Matiju-

Paješkau brolio Antano Melaknos 
Bajoriškiu kaimo, ir švogerio Prano 

Sužintų miest.Abudu vra Kau
no gub. Novoaleksandro valščius. 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, IH. 
Kas žinote arba patys atsišaukite

K. šejefkienė
(Po tėvais Vingelaitė)

129 Granite St.,
So. Boston, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

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

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

REIKALINGAS ranki
nis zeceris. Atsišauki
te tuojaus į “Darbininko’’ 
Administracijų.

DR. J. JŪNIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 7 iki 9 vakare.

Paieškau švogerio Antano Ado
maičio Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Sintautų par., Suopių kai
mo. Pirmiaus gyveno Pittsburgh, 
Po.,dabar nežinau kur Jis pats 
ar kitas meldžiam pranešti jo ad
resą. Atėjo laiškas iš Lietuvos.

Kazys Venis,
18 National St.. So. Boston, Mass.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Tel. Back Bay 4200

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

419 Boylston St. Boston, Mass

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafup-a sulaiką p!mku slinki

mą. prašalina pleiskana*, niežėjimą
odos galvos, augina plaukus priduoda

lėtas reikalinga malsta.
Dermaftiffa t adarys kad Just plau

kai bus tankus ivetnus ir skustus. 
I -♦ Oda Justi ffalvoje bus tyra, pleis-

t visadoa ir plaukaikanos iinyks
neslinki dautfaus*

Reikalaujant prisiusime
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Priaiuskitr 10 c. įtampomis persf-n
timo lHu. arausi
Dermafuros ir broli

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOX 97.

VIETINĖS ŽINIOS.
Lietuvos Vyčiai stoja į pirmas 

eiles kovotojų už ĮJetuvos 
laisvę.

Lietuvos Vyčiij 17 kp. laiky
tame susirinkime spalio 21 d. 
vienbalsiai nutarė pirkti Lie
tuvos Valstybės Bonų už $10Q. 
Beto tame pačiame susirinki
me vytis Antanas Dagis nu
pirko už $100. J. Meškauskas 
už $100. Kiti pasižadėjo.

Vytis.

TĘSKIME LIETUVOS 
RĖMIMO DARBĄ.

Bendras Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitetas uoliai 
tęsia išganingų Lietuvai dar
bų. Reikia kad vietos visuo
menė labiau > remtų. Dabar 
prasideda drabužių rinkimas. 
Tam paimtas sandėlis po num. 
218 D St. Ten drabužiai bus 
pakuojami ir su visokiomis in
formacijomis ten reikia kreip
tis. Dienomis ir vakarais ten 
bus darbininkas.

Nesivėlinkite su drabužių 
sunešimu. Atliekamus apige- 
rius drabužius suneškite be a- 
tidėliojimo į minėtų vietų ir 
jie netrukus bus pasiųsti Lie
tuvon.

Toliau visi pasinaudokite 
bendrojo komiteto progra
mai?. Pelnas eis Lietuvai.

Pėtnyčioj spalio 24 Lietuvių 
salėj bus puikus koncertas, 
kurio programų išpildys Ga
bija vedama komp. 
trausko.

Subatoj, spalio 25 
vių salėj bus šokiai 
L. Jaunimo Ratelio.

Nedėlioj spalio 26 
po pietų Lietuvių salėj bus į- 
vairus programas ir prakalbos 
rinkimo drabužių reikalais.

Utaminke spalio 28 d. Lie
tuvių salėj bus koncertas, ku
rio programų išpildys bažnyti
nis choras, varg. M. Karbaus
ko vedama.

Labai puikus vakaras. Rengia 
Mot. Są-gos 13 kp. bus 26 d. Spa
lio, 1919 pobažnytinėje svetai
nėje ant 5-th St. So. Boston, Mass 
pradžia 7:30 vakare.

Bus linksmų juokų, 'gailių a- 
šaru ir kitokių įvairumų kokių 
dar niekuomet nebuvę So. Bosto
ne ir visoj apielinkėj. Taigi ger- 
giamieji kas tik gyvas visi į są- 
jvngiečių vakarą. Užtikrinsią, 
kad busit patenkinti o kurie Be
atsilankys amžinai gailėsis.

Širdingai kviečiame visus kaip 
senus taip jaunus. Tarpais grieš 
puiki orkestrą p. J. Strakausko.

Įžanga visiems prieinama.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

d. Lietu- 
rengiami

VISŲ ATYDAI.
’isi lietuviai skubinkitės prie 

darbo ir siųskite savo giminėms 
pagelbą. Nuteriotis Lietuvos 
Draugų komitetas atidaro savo 
ofisą, kur bus priimami visokie 
daiktai dėl pasiuntimo į Lietuvą 
giminėms, taipgi Lietuvos Bau-' 
donamjam Kryžiui. Bus siun
čiami visoki daiktai išskyrus cu
krų ir kviečių miltus, mūsų ofi
sas bus po No. 218 D. St. So. Bos
ton’e. Taip pat ten galėsit nu
sipirkti dėžes (boxus) dėl sudėji
mo visokių daiktų. Taigi lai ne
lieka nei vieno lietuvio, kuris ne- 
nusiųstų nors porą dėžių visokių 
daiktų saviškiams. Nepamirškit.

K. Gaidys, Rast.

Paieškau Pranciškaus Vi- 
čio gyvenusio Lietuvoj U akių 
miestelyj. Turiu jam praneš- 

________ ti svarbų reikalų iš Lietuvos a- 
Rengėjos. P^e J° va^U- Atsišaukite pa- 

__________ ,tys ar kas kitas apie jį žino 
AUKOS LIETUVAI. meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Sudėtos pobažnytinėj salėj spa- j
lio 12 d.

Petr. Čaplikas $3.00, kun. K. 
Urbanavičius $100, Jul. Darin- 
giutė $25, K. Kiškis $20. J. Urbo
nas $15.

Po $10. Juoz. Kasparas, Mort. 
Andrulaitė, K. Miliutė, Am. Jan- 
kauskiutė, Jon. Červokas, Ig. Ei- 
smantas, R. Žukiavičius, J. P. 
Markelionis, Ig. Mačiulaitis, St. 
Danielius, K. Pratapas, L. Masi- 
lionis, Iz. Kudrevieius, Al. Sau
lis, J. Kukis, J. Kalakauskas, 
K. Ketvirtis $15, V. Valatka $11. 
V. Vaitkunas, P. Januškevičius, 
J. Ginevičius, J. Barysas, Jul. 
Naviekiutė, V. Andzievičius, A. 
Niaura, J. Uždarinis, L. Mar
cinkevičiūtė, A. Stigas, J. Šile- 
nis, A. Šiepka, K. Šumskis $11.

Po $5. K. Didas, M. Yavonau- 
skienė, K. Gedminas, A. Dagis. 
A. Moliejukė, A. Salvostavičef P. 
Markelionienė, J. Lukas, J. Čer
vokas, V. Skeisgilas, J. Venis, 
Kun. Pr. Juškaitis, B. Kališienė, 
U. Vazgirdaitė, A. Baslevičius, A. 
Bliondžius, Jak. Kudrevieius, K. 
Westfieldas, A. Ivaškevičius ir 
auksinį laikrodėlį. R. Šliužas $4.

Po $3. St. Sapkiutė, po $2. R. 
Dapšis, 
vičius, 
rimaitė, 
nas.

Po $1. J. Zaičikas, 
lis, J. Kalinauskas, 
R. Yakunevičius, 
Jur. Venis, 
domaitis, 
tė $1.10. 
skas, J. 
lioniutė, 
Trainavičius, 
Sapalius, J. Enikis, J. Tuleikis, 
A. Kairys, J. Mešlis, J. Saka
lauskas, P. Vareikis, A. Stonis, 
A. Mulevičius, V. Ponlukaitė, A. 
Pigaga, F. Bagočius, Dr. J. Jo- 
nikaitis, M. Venis, J. Varaitis, 
Sin gaila, J. Balevičius, J. Leika, 
F. Sterlins, A. Tupikas, P. As- 
kauskas, A. Overka, V. Naste- 
ris, A. Šveistis, A. Niaupra, E. 
Kališiutė, S. Kaminskas, Vaz- 
nikaitis, S. Noreika, B. Nasta- 
ras, J. Dzidulionis, Tamulaitis 
auksinį laikrodėlį.

Viso aukų pribuvo $964.27.
K. Gaidys, Rašt.

Damininkas šūkis,
50 Wexford St., 

Brighton, Mass.

TURIU ANT PARDAVIMO 
4 STUBAS.

Dvi ant 12 familijų, o kitos 
2 ant 8 familijų. Visos stubos 
yra prie vienos vietos ir gra
žioj vietoj. Parduodu pigiai. 
Kaina $8,000.00. Kuris norė
tų pirkti su kaina sutiksime. 
Atsišaukite pas

B. AJAUSKAS,
58 Lincoln St.,

Brighton, Mass.

Paieškau Juozo Bizausko 
Turiu svarbių žinių nuo brolio 
kun. Bizausko iš Kretingos. 
Atsiliepkite į “Darbininko” 
Administracijų.

REIKALAUJAMA
Siuvę jįj (Stiehers) dirbti prie 
Baltų Žiuponų ir Žiurkštų. 
Gera mokestis.

EMPIRE MFG. CO.,
587 Harrison Avenue.

Iš So. Botsono netoli eiti.

A. 0. ČESNAUSKIUTĖ
LIETUVĖ SIUVĖJA.
Siuvu visokius moteriš

kus drabužius sulyg nau
jausios mados. Taip-gi tai
sau, prosinu ir valau se
nus drabužius. Tai-gi kvie- 
;čiu visas lietuvaites ateiti
[ir persitikrinti mano dar- 
[bu.
; 72 Plemouth St.,
! Cambridge, Mass.
!(11-D

DIDŽIAUSIOS 
PRAKALBOS!

' Rengia
Lietuvių Mašinistų ir 

Mechanikų Bendrovė. 
Bus Nedėlioj, 
26 D. SPALIO, 1919

ST. JEAN’S SALĖJE,
27 Main St, Hudson, Mass. 

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Kviečiame visus Lietuvius 

ir Lietuves atsilankyti ant šių 
prakalbų. Kalbės geriausi kal
bėtojai : Advokatas Bagočius, 
Advokatas Kalinauskas,“ Dar
bininko” Redaktorius Pranas 
Gudas ir kiti.

Kviečia visus atsilankyti
Komitetas.

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo
nais ; turite nežgjimą galvos uodoe; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiųskite už du centų štempią ir savo 
adresą, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošalį tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingą specialų. . .

Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus .įdėkite už du 
štempą, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J., ‘ Berea, Ohio.

(dakš- 
centus

CO.,

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

kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

LAIVAS Į LIETUVĄ
Sekantis laivas su viso

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

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

LITHUANIAN 
AMERICAN

TRADING COMPANY, 
(Naujas Antrašas) 
680 Fifth Avenue, 

New York City, N. Y.

| LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.t
Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, j

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
P0TTSVILLE, PA. 

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

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas: ,

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa: 
Nuo 2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakar* 

50SW ROADWAYCor. ST 80. BOSTON.
Tol 502 8. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
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 “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- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
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 pelną šė
rininkams o podraug ir naudą 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. Broadvay, 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.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.
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PIRMOS KLESOS

i

MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI.
RAŠYKITE TUOJ AUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

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

-upud suųjua nąSuaa osąny- spuĮj
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 $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsl- 

** duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juost sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir

• • -ii'-. duosime šį viršuj paminėtą
gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafoną išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiams laikro
džiu. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

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

PRIE DOCHESTER ST.
Valandos

Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbsti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, ėsi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

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

Bell Pbon* Dickin«*n 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philaddphia, Pa.

Liatuvii Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

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

t
Ten buvęs.

PH1LADELFHIA. PA.

Nutarimai. Spalio 19 d. įvyko 
susirinkimas visų teatrališkų kuo
pų skyrių kaiptai: L. Vyčių 17 
kp., Moterų Są-gos 13 kp., L. D. 
S. 1 kp., Piln. Blaiv. 49 kf>. Su
sirinkimo vedėja buvo išrinkta 
Z. Gurkliutė, rast. P. Miliaus
kas. Nutarė susivienyti Vyčiai 
ir Mot. Są-Ros teatr. kps. ir bend
rai dirbti nuo Naujų Metų. Daug 
buvo svarbių įnešimų kas link bu
siančio pagerinimo ir veikimo visi} 
kuopų.

t SUGRĮŽO.
Spalio 15 d. p. J. Morkūnas su

grįžo iš S. V. kariuomenės. Ištar
navęs virš metus. Visą laiką bu
vo Camp Devens, Mass. ligonbu- 
čio ofise už “typewriter.

P. A. ^arkumj buvo du sūnūs 
kariuomenėj ir abudu laimingai 
sveiki sugrįžo. Dabar tėveliai y- 
ra labai linksmi, ant karto sulau
kę abiejų avo sūnų: Jono ir Juo-

■ff

I i i
VYRAI IR MOTERYS

Kurie sergate kronižkomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-s 
kia kita figa, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- . 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- Į 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- t 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje | 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti Šimtai operacijų yra ižvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi- Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagalbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. M0R0NEY
Vashington St, arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BO8TON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldienian ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.




