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S. V. valdžią

Medžioja raudonuo
sius.

Suv. Valstijų valdžia neti- 
kėtai ištiesė tinklą ir pradėjo
žvejoti raudonuosius. Pati 
pradžia gan gera. Tinklas nie
kur nebuvo tuščias. Medžiok
lė pradėta visuose didesniuose 
centruose.

Susekta nauja raudonųjų or
ganizacija — Federation of 
Russian Unions, Ją uždėjo 
rusas Šatov prieš-12 metų. 
Dabar tasai Šatov yra Petrog
rade policijos viršininkas.

Newarke ir Trentone, N. J. 
rasta mašinos daryti falšyvus 
pinigus ir čekius. Visur, kur 
tik daryta kratos rasta daugy
bės literatūros, kur kurstoma 
nuversti dabartinę Valdžią.

Minėtoji organizacija norė
jo sujungti visas rusiškas gru- 
pas į vieną organizaciją. Pir
mas kongresas tos organizaci
jos buvo Detroite 1914 m., 
kur atstovai buvo ir iš Kana
dos. Aprokuojama, jog prie 
jos prigulėjo apie 7.000 narių, 
lokalų turėjo virš 1.000. Da
rant kratas rasta ginklų, re
volverių, bombų, raudoni} vė
liavų.

New Yorke sui mta apie 500, 
Detroite apie 300, Chicagoj a- 
pie 200. Išviso įvairiuose mie
stuose suimta apie 1.000.

Jie bus teisiami, nuteistieji 
bus deportuojami, t. y. gabe
nami ten, iš kur jie yra atvy
kę.

Rengė kruviną revoliuciją.
Tie raudonieji rengė kru

viną revoliuciją. Tą aiškiai 
parodo jų manifestas pa
gautas Baltimorėj. Mani
festas yra rusiškoj kalboj ir 
angliškame vertime jau pa
skelbtas. Manifestas yra 
gan ilgas apie 20 pusi.

Manifeste apreiškiama 
prie ko bus einama ir ko
kiais būdais. Sakoma, jog 
dabar mažesnieji streikai 
vis netenka savo reikšmės, 
o vis platinasi didesnieji. 
Reikėsią mažesnius ir dide
lius streikus sujungti į ge- 
neralį-visuotiną streiką ir 
tuomet' sukurstyti streiki
ninkus prie maišto prieš ka
pitalistišką valstybę./ Per 
'maištą reikėsią pirmą gerą 
progą pagauti ir paimti į 
savo rankas gaminimo įran-

paviršio viską, kas tik pri
mena teisę privatinės nuo
savybės ; panaikinti kazer- 
mes, žandarmerijas, polici
jų ofisus, sušaudyti visus 
žymiausius karvedžius ir 
policijos perdėtiniuš. Tas 
viskas turi būti svarbiu rū
pesniu sukilusių darbinin
kų. Naikinimo darbe mes 
turime būti be pasigailėji
mo, menkiausia silpnybė iš 
mūsų pusės gali paskui dar
bininkams atseiti jūrės ne
reikalingo kraujo. Sugriau- 
jant visus pėdsakus valdy
mo kapitalo ir valstybes 
mes tuoj turime pradėti ga
minimą ant naujų pamatų. 
Tai yra esančioms darbinin
kų organizacijoms ir uni
joms pavesti produkciją. 
Kiekvienas miestas turi 
pradėti darbą skyrium ir 
paskelbti komuną; tai yra 
unija laisvi} darbininkų pa
taps miesto valdytoju.

Prie pirmos patogios pro
gos miesto komuna susinės 
ir įsteigs ryšius su apielin
kės sodžių komunomis. Plė
tojimas vienijimo ir suvie
nijimo visų komunų į vienį 
didelę tautinę ir tarptautinę 
federaciją yra tolimesnio 
besiplėtojimo dalyku.

Esą bedieviai.

Manifeste-jie vadina save 
anarko-komunistais ir be
dieviais. Sako:
“Mes žengiame pirmyn ty

liai, linksmai, ne'dėlto, kad 
mums nebūtu skaudu amži-

*■

nai šaukti į kruviną kovą. 
Ne! Ne! Bet dėlto, kad ten 
už didvyrių lavonų, už krau
jais apšlakstytų barikadų, 
už baisenybių naminės ka
rės, jau šviečia mums pui
ki, graži rūšis žmogaus be 
Dievo, be pono ir liuoso nuo 
autoriteto.

Mes nekenčiame tikybos 
dėlto, kad ji nutildo dvasią 
melagingomis pasakomis, 
atima drąsą ir įsitikėjimą į 
žmogaus galę, įsitikėjimą į 
užviešpatavimą teisybės čio
nai ant žemės, o ne Išsvajo
tame danguje. Religija ap
dengia viską rūku; tikras 
piktas patampa įsivaizdin
tu, o įsivaizdintas geras tik-

Irius ir jau pagamintas g®-^^ * ™uomet uzgyre
jybes. Pagalios sakoma: 

‘'Kartu mes privalome be 
pasigailėjimo naikinti viso
kius likučius valdžios auto- 

' ritėto ir klesos viešpatavi
mo, paliuosuoti kalinius, 
sugriauti kalėjimus ir poli
cijos. įstaigas, sunaikinti 
visus legalius dokumentus, 

Rančiusius su privatine 
savybe; panaikinti vi- 

Eas laukuose tvoras ir rube- 
ius ir sudeginti visus sko- 

:ertifikatus—žodžiu mes 
me nušluoti nuo žemės

i

vergiją, širdgėlą ir ašaras. 
Ir mes paskelbiame karę vi
sokiam Dievui ir tikybi
nėms pasakoms. Mes esame 
bedieviai.”

Hugo Haase, neprigul- 
mingųjų socijalistų vadas 
Vokietijoj, kurs prieš tūlą 
laiką buvo pašautas mirė. 
Jo užmušėjas, austras, ta
po pripažintas bepročiu ir 
be teismo pasiųstas beprot
namiu. "

-----------*

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS’ 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 3 CENTAIUTARNINKAS, LAPKRIČ

Lietuvos kariuomenės priesaika sodžiuj.

manoma rengti kareiviams pa
silinksminimai.

Kareivis A. Gedmontas.

Lenkų policija žiūri Ta
rybos narių. Valstybės Tary
bos narys gudas Laustauskas, 
gudų Tarybos narių frakcijos 
seniūnas (į Tarybą įeina: V. 
Lastauskas, d-ras Bieelckis, J. 
Voronka, J. Korčinskis, D. 
Siemaška, K. Falkevičius ir 
V. Toločka), nuvažiavęs į gi
mines į Vilnių pateko lenkų 
policijai.Visus Lastausko laiš
kus konfiskavo, niekur jam 
neleidžia išeiti iš Vilniaus.

MAINIERIŲ STREIKAS 
NELEGALIS.

Pereitą subatą- Indiano- 
polis, Ind. teismas pripaži
no, jog mainierių streikas, 
iššauktas spalio 31 d. yra 
nelegalis, o prie šių aplin
kybių yra artimas maištui. 
Po to Amerikos Darbo Fe
deracijos Ekzekutyvis ko
mitetas turėjo susirinkimą 
ir po 7 valandų svarstymo 
paskelbė, jog remsią mai
nierių streiką.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
NEMAKščIAI. ra ir tikimės, jog mums su-

Rugsėjo 19 d. š. m. įvyko tvirtėjus to ir būt toliau nebe- 
mitingas. Žmonės skundėsi 
vokiečiais, klausė įvairių da
lykų; kalbėtojas atsakinėjo į 
klausimus ir ragino būti vie
nybėje, sakydamas, jog geru
mu vokiečių neišvarysim kol 
nepaimsim kokio nors ginklo. 
Milicininkas pranešė, kad ren
giasi vokiečiai suimti. Jiems 
bemitinguojant vokiečiai mi
nią apstatė kulkosvaidžiais. 
Vienam kalbėtojui pasisekė 
pabėgti, o antrą vokiečiai puo
lė suimti, bet žmonės neleido 
ir paslėpė bažnyčioj; ten norė
jo taip pat įpulti vokiečiai, 
bet žmonės ir vėl neleido. Vo
kiečiai atsigabeno kulkosvy
džius į šventorių, bet kalbėto
jui pasisekė su pagalba žmo
nių pabėgti. Likusieji žmonės 
ilgą laiką dar su vokiečiais 
barėsi dvejatą jų suėmė. Pir
mą kalbėtoją sumušė ir nuve
dė į leitenantą, bet leitenan
tas tuojau paleido. Kito gi 
paltą ir valizą vokiečiai pasi
ėmė.

galės.

KAUNO KRONIKA.

sis Puskarininkas, 4. Vyres
nysis Puskarininkas, 5. Vir
šila, 6. Leitenantas, 7. Vyres
nysis Leitenantas, 8. Kapito
nas, 9. Majoras, 10. Pulkinin- 
kas-Leitenantas, 11. Pulkinin
kas, 12. Generolas-Leitenan
tas, 13. Generolas.

— Buvęs Gardino lietuvių 
komendantas Kaune. Buvęs 
Gardino lietuvių komendan
tas karininkas Kaluginas, ku
rį lenkai mėnuo atgal buvo su
ėmę ir nuvare i belaisvių sto
vyklų, laiimngai paspruko 
lenkų nagų ir, pasivadinęs 
stu, atvyko į Kauną.

(Kauno “Lietuva.”)
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VOKIEČIAI DRASKO 
TELEGRAFUS.

Latviai gali su Lietuva tele
grafu susikalbėt tik per Danų 
ir Vokiečių kraštus, nes susi
žinojimas per Priekulę ir Pa
langą vokiečių pertrauktas. 
Dažnai Ryga negali susikal
bėt net su Latviais, nes teleg
rafus drasko vokiečiai ir kol- 
čakininkai.

18.000.000 MARKIŲ.
Latvių laikraščiai iš tikrų 

šaltinių gavo žinot, kad Vo
kiečių valdžia davė 18.000.000 
markių laikyti vokiečių ka
riuomenei Latviuos.

FINANSŲ MINISTERIJOS 
PAREIŠKIMAS.

Šiuo pranešu, jog netrukus 
pasibaigs sunki mūsų Valsty
bės finansinė padėtis.

Gautomis žiniomis užsieny 
jau užtraukta didesnė paskola. 
Be to, j Kauną jau gabena
mas ir net dalis atvyko pirk
tosios kelių dešimčių milionų 
prekės, kurias išpardavę vei
kiai galėsime apmokėt ir algas 
valdininkams, ir atsilyginti 
visais orderiais.

Todėl per vieną, daugiau
sia per dvi savaiti, tikimės 
visai išmokėt, kam tik reikia.

Skelbiam apie tat viešai. 
Finansų Ministerija kviečia 
visus Lietuvos piliečius ir pi
lietes pasitikėti mūsų Valsty
bės kuriamuoju darbu ir neti
kėt įvairiomis paskalomis ir 
gandais, kurie skleidžiami a- 

laikinąją finansinę

— Šančiai. Prie Lietuvių 
pradedamosios mokyklos nuo 
birželio m. 5 d. Komitetas nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpt į- 
steigė valgyklą 103 v., pava
dintą vaikų prieglauda. Duo
da valgyt tik kartą dienoj 
(sekmadieniais visai neduo
da). Maistą Išduoda Komite
tas išgaudamas iš . Socialės 
Apsaugos Skyriaus tam'tikro
mis ormomis iš prisiųsto Lie
tuvai Amerikiečių Maitinimo 
Komisijos.

Komiteto Valdyba iškart 
buvo tos nuomonės, kad rei
kia daryt iš gautojo miesto 
‘ ‘ atsarga. ’ ’ Sumanymas pui
kus, tik vykdinimas netikęs. 
Pradėjo visokiais būdais truk
dyt išdavimą laiku valgyklai 
maisto', ir edl to laabi dažnai 
valgyklai'3-4 dienoms maisto 
trūkdavo. Komiteto apyskai
tose kasdien vaikai buvo mai
tinami, neišskiriant ir sekma
dienių. Dėl kontrolės Komi
tetas padirbdavo savotiškas 
apyskaitas ir valgyklos ne vie
na tikra apyskaita kontrolei 
nepateko. Sulyginus tikras 
valgyklos apyskaitas su apys
kaitomis, prisiųstomis Komi
teto Socialės Apsaugos Sky
riui, skirtumas kai kuriose 
apyskaitose gan žymus. Taip 
nuo birželio m. 5 d. iki rugsėjo 
m. 15 d. “atsargos” padar 
ta: Miltų 12 pūd. 9 sv., kond. 
pieno 270 dėžučių, pupų 1 pūd. 
32 sv., kakao 2 pūd. 1 sv., cuk
raus 3 pūd. 25 sv.; taukų 1 
pūd. 36 sv.

Cukraus valgykla iš tikrųjų 
negavo nė svaro. Komiteto 
pirmininkas griežtai pasakė, 
kad kakao ir be cukraus sal
dus.

Ar Komiteto sandėlių gali
ma būtų rast parodytąją “at
sargą,” priklausančią Šančių 
valgyklai, labai abejoju.

Kaip girdėjau ir kitose Ko
miteto valgyklose daroma pa
naši “atsarga.” Kakao pa
mainoma miežių kruopomis, 
supelėjusiais žirniais, kond. 
pienas — karvės pienu.

Socialės Apsaugos Skyriaus 
Vedėjai turėtų atydžiau tik
rint prisiųstas apyskaitas ir 
apyskaitų fabrikaciją paša
lint.

Mokytojas J. Gūžys.

— Laikinosios Vyriausy
bės Įsakymu rugsėjo 13 d. 
1919 m. Lietuvos kariuomenė
je įvedama šie laipsniai:

1. Eilinis Kareivis, 2. Gran-

— Sekmadienį spalių 5 d. 
kareivių ldiube (Maironio 
g-vė 3.) įvyko visuotinas na
rių susirinkimas. Buvo svar
stomas kliubo statutas. Na
rių kol kas įsirašė apie 125. 
Po to' trys panelės padarė kon
certą: griežė smuiku ir forte
pijonu. Labai būtų malonu, 
kad mes, kareiviai, ir daž
niau tas paneles savo kliube 
regėtume. Po koncerto išrin
kome laikinąją valdybą iš 7 
narių ir 2-jų kandidatų. Mė
nesinis nario mokesnis nutar
ta 1 auksinas. Įeiti ir būti na
riu gali kiekvienas kariškis. 
Pagaliau buvo šokių ir žaidi
mų. Rodos, kas sekmadienis

X

HARTFORD, CONN.
L. D. S. 6 kuopa rengia di

delį balių, kuris bus subatoj, 
15 d. lapkričio 1919 m. Sve
tainė yra visiems gerai žino
ma, tai yra “Kennedy,” kam
pas Sheldon ir Main gat. Tai
gi kviečiame visus hartfordie- 
čius ir apielinkės kaip jaunus 
taip ir senus atsilankyti o at
silankę nesigailėsit, nes bus 
orkestrą viena iš puikiausių, 
taip ir saldžių užkandžių ir 
gėrimų, nes darbininkai ir 
dardarbininkės moka puikiai 
pagaminti. Prasidės 7 vai. v. 
ir trauksis iki vėlyvos nakties.

Įžanga visai maža.
Širdingai kviečiame.

Rengėjai.

ALASKOJE IŠKASAMA 
70 MILIJONŲ SVARŲ 
VARIO PER METUS.

1918 m. Alaskoje kaip 
praneša Suvienyti} Valstijų 
Vidaus Departmento Ge- 
ological Survey, iškasta 60,- 
224,951 svaras vario vertės 
•$17,098,563. Tai yra mažiau 
neg 1917 m. kuriais iškasta 
88,793,400 svari}, $24,240,- 
598 vertės. Sakoma tame 
pranešime, kad iškasta ma
žiau dėl stokos darbininkų 
ir laivų. Tais metais buvo 
dirbama 17 vario kasyklų, 
arba tiek pat kiek ir 1917 
metais. Vario kasimas ant 
Alaskos persmaukos eina 
geryn, ypatingai vario tu
rinčiuose plotuose Talkeet- 
na ir Broad-Pass apielinkė- 
se. Vario žemes plotas už
tiktas 1915 metais ties Rai- 
ney Creek, upelis kuris įte
ka į Delta River, yra sako
ma, esąs didžiausis plotas 
pigios vario rūdos.

TT TA T REIKIA SUKELTI1 UVJ LIETUVOS PASKOLĄ!
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 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo KOMITETUS.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
ekančią 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.”

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES.
PIRKIME LIETUVOS BONUS!

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00
” $100.00 •
” $500.00 
” $1000.00

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

Lietuvos Bonų Iždas

120 Tremont St. Boston, Mass
z
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$10.00
$50.00
$100.00

ir su šiuo laišku
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PIRMIEJI TALKON.

PARODYK ŠIRDĮ.
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$2.34

Vikeitis.

HARRISON IR KEARNEY,

platesnių
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kas 
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Y. ..... ^5.00

$ .52
$2.38

. $ -64
$1.50

rapijar, Philadelphia, Pa. $5.00
22) Amžino Raž. Draugija,

So. Boston, Mass.
23) Per Antanavičių,
24) L. D. Sąjunga,
25) Moterų Sąjunga,
26) Am. L. R. K. Susiv.

N. J.
Spalio 27 d. š. m. L. L. Sar-

I
$1.40 

$25,00 
$28.96

$142.80
$652.74

iž So. Boston ’o utarmn- 
kaia, ketvergais ir sukatomis. Lei- 
diia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką Iv. Jvocapo Darbininkų 8ą- 
mes.

“DARBININKAS” 
(The Worker) 

The Lithuanian tri-ueekly
per. Published every Tueaday, 
Thursday, and Saturday by St 
Joeeph’i Lithuanian R.-O. Amo- 
siation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES* 
Teariy........................ $3.00
Boston and suburbs.............. 4.00
Foreigo eountries yearly ... .4J8

Viso
Fed. Sekretorijatas.

ATSILIEPKITE. Vienas iŠ delega
tą buvusiame A. L. R. Kataliką Fede
racijos Kongreso paliko man pinigus 
ir adresą už paveikslą ir aS tą adresą 
prapoldžaiu tr dabar nežinau kam ir 
kokį paveiksią siąsti. Taigi prafiau 
ataižanktt j.- - į

P. STOCKIENt.
25 SuffleM St, >’■ -.-r-B

$31 JO

“Entered as aecond-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879."

paskelbta per visus hetuyiž- Brooklyn, N. Y. ............5.00
kus laikraščius, kurie tįĮf ĮJe- i .
tuvos laisvės reikalams "prita-j 
ria.

Lietuvai reikia visko, bet 
labiausia tai reikia pinigų.

Lietuvos gyventojai jau ke
lis milijonus savo valdžiai pa
skolino o mums amerikiečiams 
tą 3-4-tą milijonų suskolinti, 
tai tik niekis 
gerų noru jeigu daugiau my
lėsime Lietuvą negu kapitalis
tų tarną dolerį.

Neatsisakai brolau ir sesele 
paskolinti keletą dolerių savo 
draugui, juo labiau neatsisa
kyk paskolos savo motinai 
Lietuvai. Parodyk širdį kad 
matytų koks tu esi jos vaikas.

F. Virak’s.

Viso labo...........$111.00
Išsiųsta “draftu” per Ko- 

penhagen’o Bankų pagal 10- 
-31-19 pinigų keitimo 
516 kronų 70 ore.

Vėliaus surinkta:
Antanas Drabišius,

Brooklyn, N. Y. ... .$10.00 
Rapolas Narušis,

KAS GIRDĖTI LIETUVIU K

Lietuva tėvynė mūsų... 
Lietuva mūsų motinėlė.
Iš už jūrių iš už marių iš už 

plataus vandenyno žiūrime į 
tavę mes tavo tikri vaikai lie
tuviai amerikiečiai.

Matome tavę nuteriotų, api
plėštų, pusnuogių grobonių 
priešų iš visų pusių apniktą, 
plėšiamų. Tavo vaikų kraujas 
karės laukuose upeliais teka, 
Lietuvos rubežiąi kraujais >e 
tik apšlakstyti, bet paplūdę, 
Lietuva ašarose maudosi ir... 
šaukia mūsų pagelbos...

Aukokime kiek kas išgalime 
į Tautos Fondų, aukokime L. 
Raudonųjam Kryžiui kų tik 
turime: iš drabužių nuliekamo 
aukokime ir pinigais kiek tik 
išsigalime...

Nes nuogų apdengti ir alka
nų papenėti ne tik kų Viešpats 
Kristus mus mokino, bet net 
gamtos įstatymai mus prie to 
spirte spiria...

Mes Lietuvį šelpėme kiek 
išgalėjome ir toliaus savo au
komis šelpsime, bet negana 
vien aukų. Lietuva jau prašo 
nuo mūsų paskolos, prašo kad 
mes jai paskolintume keletą 
milijonų dolerių o kad vieną 
milijoną sudėtume kogreičiau- 
sia kaip tik galim. Už tai mo
kės gana didelį nuošimtį, nes 
5| į metus o po dviejų metą 
tų paskolų apmokės.

Dabar tos paskolos sukelk 
mui kampanija jau pradėta ir 
pinigai jau plaukia, bet kol 
kas dar kaip kurie turėjo apie 
tos paskolos sutvarkymų ir tą 
pinigų sukontroliavimų šio- 
kiuos bei tokiuos abejojimus 
— ir labai gerai dėlto kad; pi
nigas lietuvių darbininkų sun
kiai kruvinu prakaitu uždirb
tas kiekvienas centelis ir jei
gu juos kur padedi, tai turi 
gerai apsižiūrėti kad jų saugu
mas būtų užtikrintas. -

Dabar tos paskolos reika
lai Liet. Prekybos Bendrovės 
atstovų kartu su katalikų tau
tos tarybos atstovais plačiai ir 
visapusiškai apsvarstyta, ir 
jos tvarkymo sistema nustaty
ta.

Visų darbų ir pinigus kont
roliuos tam tikra visuomenės 
komisija į kurių ineina atsto
vai nuo Lietuvių Prekybos 
Bendrovės, nuo Egzekutyvio 
komiteto, nuo abiejų tarybų ir 
nuo lietuviškųjų ekonominiai 
finansinių bendrovių.

Pinigai bus laikomi Natio- 
nal Shawmut Banke Bostone 
kol Lietuvos valdžia tam tik
ru raštu jų nepareikalaus. Nie
kas negalės iš tų pinigų paim
ti nei vieno cento*.

Įplaukų atskaitos 
savaitę išduodamos 
raičius.

Norintiems gauti 
apie tai informacijų pataria
me kreiptis į Liet. Pr. B-vės 
ofisų 120 Tremont St, Boston, 
Mass., į Egzekutyvio Komite
to raštinę Washingtone ir ten 
kur bus skelbiama per laikra
ščius.

Reiškia dabar tos paskolos 
dalykai jau yra sutvarkyti, 
kontrolė nuskirta, - o visos 
kampanijos darbo nustatymas 
ir jo tvarka trumpu laiku bus
'■'•t-*'* - TV*’* *** 'Jtaž’'- .-.L-'jl*

Paremkite mus... pinigų, 
pinigų, pinigų!.. Taip užbai
giama trumpa žinelė iš Liet. 
Krikšč .- Demokratų Partijos 
veikimo. Labai nedrąsus, bet 
tai yra širdingas sušukimas, 
paremkite mus! Tad Ameri
kos Liet. Krikšč.-Dem. Parti
jai atjaučianti darbininkai ką 
ant to atsakysime? “Darb.” 
skatytojams ir L. D. S. na
riams yra gerai žinoma Kr.- 
-Dem. Partijos programas, ir 
stovėjimas už darbo žmonių 
reikalus Il^vofe. JTifessč fcad 
valstybinis, darbas reikalauja 
ne tik^pasišventimo, ir sveika
tos bet ir pinigų. Svarbiausiu 
klausymu yra žemės, mokyklų 
sutvarkymas. Šiame momen
te nėra tokios įstaigos kuri 
turėtų galią išrišti tuos klau
symus vien tik Lietuvių Stei
giamasis Seimas. Dabartinis 
ministrų kabinetas bile dieną 
paskelbs rinkimus. Partijų 
kova už vadovavimą eina ant 
žūt-būt, turime nepamiršti tą 
kad kokius mūsų broliai vals
tiečiai, darbininkai išrinks 
atstovus į Steigiamąjį Lietu
vos Valstybės Seimą, tokia 
bus ir tvarka, taip bus ir su 
žemės klausymo išrišimu. 
Prieš mūsų akis daugel yra 
šelptinų įstaigų kaip va: Tau
tos Fondas kuris nenuilstan
čiai gina, politinius klausy
mus, ne tik čia Suv. Valsti
jose bet ir Europoje. “Raudo
no Kryžiaus rėmėjais” turime 
būti kožnas, kožna. Nemažai 
turime ir savo naminių reika
lų, vienok be murmėjimo turi
me sutikti ir pastarąjį klausi
mą šelpti Liet. Krikšč.-Dem. 
Partiją pagal išgalę. Tautos 
Fondas, Liet. R. K. rėmėjai, 
yra bepartyvus, L. K. D. P. 
šelpimas yra atviras aiškus 
politinės partijos šelpimas. 
Šis naujai keliamas klausymas 
laukti .galima kad išauks dide
lę opoziciją užmetinėjimų. Bet 
tai tas mus nenugazdina, kar
tą reikės išeiti eikštėn. Lie
tuvos Krikšč. Dem. 'Partijai 
prijaučianti aukokite dabar. 
Pradžia yra padaryta. Pir
miaus negu “Darb.” pagarsi
no šią žinelę būnant man Bro
oklyn, N. Y. tarp kitko buvo 
mažam būrelyj L. Krikšč. 
Dem. Partijos bičiuolių apkal
bama minėtos partijos šelpi
mas. Atrasta reikalingu daik
tu šelpti finansiniai, ir kaip be 
matai suaukota vienos dienos 
bėgyje $111.00. Ir išsiųsta į 
Kauną L. K. D. P. Centro pir
mininkui M. Krupavičiui. Au
kojo sekančiai: 
Povilas Molis,

Brooklyn, N. Y........... $50.00
Eugenija Molis,

Brooklyn, N. Y.............. 10.00
Leonardas Šimutis,

Brooklyn, N. Y.............. 10.00
Juozas B. Šaliūnas,

Waterbury, Conn. ... .10.00 
K. J. Krušinskas,

Brooklyn, N. Y.................5.00
V. Abromavičius,

Brooklyn, N. Y................5.00
Tarnas Šeimis,

Brooklyn, N. Y. .......... 5.00
Jurgis Tumasonis,

Brooklyn, N. 
Matas Milukas,

Brooklyn, N. 
Juozas Karolis,

Brooklyn, N.
.Tonas Sabaliaūskū^ t 

-Breaklyią, :^biYh 4 5D.V 
Juozas Anomavičius,

Waterbury, Conn. . ....6.00
Ona M. Stalionaitė,

Waterbury, Conn. . ... .5.00
S. M. Danaitis,

Waterbury, Conn... ....1.00
Zigmas Karalius, —

Waterbury, Conn... ....1.00
B. Šalkauskas,

Waterbury, Conn... ....1.00
Juozas Augis,

Waterbury, Conn... ..->..1.00
Mikas Zičkus,

Waterbury, Conn... ....1.00

Balansas 11-5-19. $26.00
Kadangi tai išėjo ne draugi

jos ar kokios norints įstaigos 
vardu bet privačių asmenų. 
Todėl garsindami šį raginimų 
šelpti L. K. D. P. Lietuvoje sy
kiu pranešame kad tam tiks
lui laikinai mes žemiau pasi
rašę užimame agitatyvio Ko
miteto vietų. Siųsdami aukas 
Liet. Krikšč.Dem- Partijai če
kius rašykite Paul Molis, 456 
Grand str.. Brooklyn, N. Y. 
Siųskite Juozas B. Šaliūnas7 
145 Congress Avė., Waterbu- 
ry, Conn.

Įsitikinę esame kad plačioji 
visuomenė o ypač L. D. S. na
riai ir jos organas “Darb.: 
atjaus tam svarbiam tikslui.

Organizatorius — 
Juozas B. šaliūnas.

Iždininkas —
Paul Molis.

ORGANIZACIJOS PRISIDĖJU
SIOS PRIE AM. L. R. K. FEDE
RACIJOS LAIKE IX-ojo KONG
RESO (WORCESTER, MASS.)— 

IR PO JO.
Montreal, Canada.

1) Šv. Kazimiero Liet. R. K. par., 
Šv. Kazimiero Draugija. 
Šv. Jono Evang. Draugija. 
Šv. Elzb. V. K. Moterų Dr-ja. 
Šv. Onos Moterų Draugija. 
Šv. Prane. Tretininkų Dr-ja.

7) Gyvojo Rožane. Draugija.
8) Nekalto Pras. Šv. P. Marijos 

Merginų Draugija.
9) Vardo Marijos Merg. Dr-ja.

10) Sald. Jėzaus Širdies Dr-ja.
Braddock, Pa.

11) Šv. Petro ir Povilo Dr-ja. 
Amsterdam, N. Y.

Šv. Pranciškaus Draugija. 
Apašt. Maldos Draugija.

Norwood, Mass.
Šv. Kazim. Karalaičio Dr-ja. 

New Haven, Conn.
Šv. Kaz. Liet. R. K Parap. 

Hartford, Conn.
16) . Šv. Kaz. Lietuvių R. K. Par.

Westfield, Mass.
17) Marijos Vaikelių Draugija, z

Athol, Mass.
18) Aušros Vartų Draugija. 

Fed. Sekretorijatas.
IK KONGRESO Į FEDERA
CIJOS KASĄ INĖJO:— 
Šv. Kazimiero Liet. R. K.

Par., Montreal, Canada $5.00
2) Šv. Kazim. Dr-ja.
3) Šv. Jono Evang. Dr-ja $1.32
4) Šv. Elzb. V. K. Moterų 
Draugija

5) Šv. Onos Motr. Dr-ja
6) Šv. Pran. Tret. Dr-ja
7) Gyvojo Raž. Dr-ja
8) Nekalto Prasidėjimo Šv.
P. Marijos Dr-ja, $ .26

9) Vardo Marijos Mergaičių
Draugija, $1.00

10) Saldžiausios Jęzaus Šir
dies Draugija, $ .78

11) Šv. Petro ir Povilo Dr-ja,
Braddock, Pa $1.92

12) Šv. Pranciškaus Draugija,
Amsterdam, N. Y. $ .80

13) Apaštalystės Maldos Dr-ja
Amsterdam, N. Y. $2.00

14) Šv. Kaz. Karalaičio Dr-ja,
Norwood, Mass. $2.00

15) Šv. Kaz. Lietuvių R. K
Par., New Haven, Conn. $5.00 

16> Šv. Kaz. Liet. R. K. pa
rapija, Hartford, Conn. $5.00 

17) Marijos Vaikelių Drau-" 
gija, Westfield,'Mass. $ .60

18} Aušras Vartų Draugija,
Aį< Mass. $2.98

_ Draugija,

NORWOOD, MASS.
Nepersenai buvo atsibalado- 

jęs pas mus buvęs aitvarų par
davėjas Mockus ir žinoma ple
pėjo mockiškai Norwoodo lie
tuvių socijalistų svetainėje. 
Mūsiškiai cicilikai neužsiganė
dino tečiaus patys atlikę moc- 
kines “rekolekcijas,” padarė 
viešas “misijas,” kurios trau
kėsi net per tris vakarus. Mo
terys ir merginos pavaišino 
Mockų per paskutinį vakarų 
kiaušiniais, žinoma žaliais, 
tik regis nesupuvusiais kaip 
Mockaus kalba supuvusi ir 
šlykšti kad buvo. Kalbėjo, 
kaip paskiau paaiškėjo teisme, 
jog šv. Raštas esąs kunigų, iš-' 
misiąs, jog Dievo nesu, jog 
žmonės vien tik savo išvaizda 
tesiskirių nuo kitų gyvulių, 
bet ištikrųjų esu gyvuliai ir 
galį gyventi kaip gyvuliai, y- 
pačiai-gi, lytiškuose santy
kiuose; šliūbai nei bažnytiniai 
nei civiliai nesu reikalingi; 
kiekvienas galįs gyventi su 
kuo ir kiek nori, kaip tai esu 
daroma dabartinėje Rusijoje.

Tų šlykštų nepraustburnį 
parkvietė sucicilikėjusi Keis
tučio dr-ja. Žinoma josios va
dams nepatiko, kad moterys 
nedavė jiems, daklausyti iki 
galjii tokios^jįėfiss ^gardžios” 
ir “ užimančiuMoekaus 
šlykštynes, ir "apskundė jas 
Dedham*o Distriet Court’e 
už kiaušinių mėtymų. Teis
mas, žinoma, laisvės tokio 
žodžio, kuris tiktų nebent pa
leistuvystės namuose, o ne vie
šame susirinkime, pripažinti 
negalėjo ir nusprendė, jog 
susirinkimas buvo sukviestas 
neteisėtiems tikslams (for un- 
lawful purposes) ir kaltina
mieji nepasmerkiami (not guil- 
ty). Vienog-gi Keistučio dr- 
ja to Mockinio “žodžio lais
vę” mėgino apginti net per 
teismų; katalikai daro iš to iš
vedimus, jog cicilikai turbūt 
dabar ims mockiškai gyventi: 
turbūt dabar pasitikę sakys 
kits kitam, pav. “gerų rytų 
gyvuly!” arba “labų vakarų 
galviji!” ar “helio, žvėruti!’; 
bene pradės mokyti vaikus 
mockiųjų katekizmo su “pri
sakymais” kaip va: Aš esu 
gyvulys kurs išvedžiau savę 
iš proto vergijos. 1. Nepažink 
Dievo. 2. Blevizgok prieš Jį. 
3. Dirbk šventų dienų. 4. Ne
paisyk apie savo tėvų ir moti
nų, kaip tik jie nustojo tau bū
ti reikalingais, nes taip kiti 
gyvuliai daro... 6. Svetimo
teriauk kur tik ir su kuo tik 
norėsi, nes taip Mockus moki
na ir kiti gyvuliai daro... 8. 
Kalbėk neteisiai apie katali
kus ir peik juos; . cicilikus-gi 
girk, ypač neužmiršk niekuo- 
fflet pats savę apšviestuoliu 
pavadinti. 9 ir 10 geisk viso 
kas žiauru, šlykštu ir tavo pui
kybę pakutena. Mylėsi pats 
savę iš visos tavo puikybės ir 
savymeilės, nes Dievo nema
tai ir gyvuliu esi.

Pamatysim... Jei mūsų ci
cilikai yra nuosekliais Moc
kaus prakalbų klausytojais ir 
gynėjais, tai pradės savo vai
kučius jojo “prisakymų” mo
kinti ir patįs atsakančiai elg
tis.

gų susirinkime patėmijom ko
respondencijų L. L. Sargų 
Newark, N. J., tilpusių “Dar
bininke” No. 117, kurie ineša 
į “visų” L. L. Sargų organi
zacijų, kad stengktis organi
zuoti L. L. Sargams Fondų. 
Ir paveda dalykų apsvarstyti 
kuoplačiausiai visiems L. L. 
Sargams.

Tai-gi mes, Harrisono ir 
Kearny, N. J. vietos skyrius, 
plačiai tų inešimų apsvarstę 
vienbalsiai užgyrėm. Kad tai 
vienas iš geriausių paramai L. 
L. S. organizacijai, suorgani
zuoti tam tikrų pagal geriau
sias taisykle: “Fondų” 
" Viršminėtų inešimų paduo 
dame visiems L. L. Sargams 
kuoplačiausiai apsvarstyti ir 
eiti prie sumanymų ir išdirbi- 
mo tam tikros programos. Mes 
remiam, nes reikalinga.

Rašt. K. K. Mečioms.

Yra ir kitos jau užkviestos 
ir taip-pat lankysis.

Ta taryba yra sutverta rug
pjūčio 18 d. š. m. Susirinki
mus laiko panedėliais po 15 d. 
kiekvieno mėnesio. Tarybos 
valdyba yra sekanti: A Lau
kaitis pirm., P. Neikus prot 
rašt, J. Lazauskas kasos glo
bėjas, V. Lukoševičius fin. 
rašt. Iš keturių valdybos na
rių yra 3 katalikiškų dr-jų at
stovai ir vienas tautiškų. Yra 
dar išrinkta Presos Komisija 
iš 6 ypatų, didesnė pusė yra 
katalikų. ;

Tad broliai Baltimoriečiai

CHESTER, PA.
Spalio 26 d. Philadelpiečiai 

turėjo čia surengę prakalbas 
dėl išaiškinimo apie švento 
Vincento labdarybės dr-jų ir 
buvo 2 kalbėtojai: adv. M. Šil
kas ir kun. Ignas Valančiūnas. 
Abu gan gerai išaiškino jos 
tikslų ir kalbino chesteriečius 
prisirašyti prie-tos dr-stės ir 
buvo rinktosTaūkos, tik mano 
klaida buvo kad pamiršau pa
silikti aukotojų vardus. Aukų 
surinkta $19.95...

Po prakalbų susitvėrė 2 sk. 
Šv. Vincento Labdarybės Dr- 
jos iš 18 narių. Į valdybų inė- 
jo: pirm. Jonas Mikoliūnas, 
rašt. Petras Adomonis, ižd. 
Juozapas Šatkus.

Skyr. Pirmininkas.

NEWARK, N. J.
Pas mus yra priprasta 

nyti, kad saliūnčikas tai 
žas politikierius svarbesnėje 
politikoje, bet pasirodo prie
šingai.

Lapkričio 4 d. yra žinoma 
kaip visur taip ir pas mus bu
vo rinkimai. Jų norimas arba 
demokratų partijos kandida
tas Edward I. Edwards leng
vai tapo išrinktas N. J. guber
natorium. Republikonų kan
didatas Bughe ėjo už “sau
suosius,” Ė. I. E. už “slapiuo
sius.” Prieš rinkimus saliū- 
nininkai buvo nutarę ant dvie
jų dienų saliūnus uždaryti. 
Kaip tarė, taip ir padarė. Per 
dvi dienas prieš rinkimus di
džiuma saliūnų iškabino sai- 
nas “elosed.” Saliūnininkai 
padarė tų triksų dėlto, kad 
parodyti kaip bus, jei balsuos 
už Bughe'. Žmonės nepripra
tę prie tokios “tvarkos” iš-, 
tikrųjų labai sunerimavo ir 
kada nominacijoj Bughe daug 
daugiaus gavo balsų už E. I. 
Edwards, tai rinkimuose E. I. 
Edwards, dabartinis N. J. val
stijos gubernatorius viename 
Newarke apie 10.000 balsų ga
vo daugiaus,. arba abelnai a- 
pie 13,891 balsų daugiaus už 
Bugbe.

Taipos-gi nubalsuota polic- 
monams ir gaisrininkams pa
kelti algas $400.00 daugiaus 
per metus.

ma- 
ma-

Vis.

.5.00

BALTIMORE, MD.
“Darbininko” No. 128 tilpo 

žinutė iš Baltimore, Md. po 
antgalviu “Neklaidinki t. ’Ta- 
sirašo “Krikščionis Demokra
tas.” Jis ten rašė, kad Bal- 
timorėje nėra jokios Tarybos 
susitvėrusios iš katalikų ir 
tautininkų. Užsipuola ant ma
nęs būk aš klaidinus Baltimo- 
rės lietuvius katalikus.

Bet štai grynas faktas, ku
ris parodys jūsų neteisingas 
paskalas, nes šios katalikiš
kos dr-jos yra prisidėję prie 
tos tarybos:

1) Šv. Jurgio Dr-ja; jų ats
tovauja: D. Balčiūnas, A Lau
kaitis ir J. Miliauskas.

2Į šv. Kazimiero dr-jų at
stovauja: F? Jovajšd ' it ikiti

3) L.
|ja: A Za

paimkime mes Bostonų, New 
Haveno ir kitų veiklesniųjų 
lietuvių pavyzdžius. Kas nori 
ir trokšta Lietuvai neprigul
mybės, visi kas gyvas stoki
me petys į petį už mylimų, ša
lį.

Lietuvos Sūnus.
Red. prierašas. So. Bostone 

nėra susitvėrusios Tarybos. Y- 
ra laikinas bendras komitetas, 
kurs renka aukas ir ja siunčia 
tiesiog Lietuvos prez. Smeto
nai. Antras komiteto dalykas 
yra kelti Lietuvos vardų ame
rikoniškoj spaudoj.

MARGUMYNAI.

VAIKŲ BIURO DARBAS.
1912 metais Kongresas iš

dirbo įstatymus, kuriais buvo 
sudarytas Vaikų Biuras. Tas 
Biuras buvo padarytas dalimi 
Darbo Departmento ir Kong
reso paskirta jam priedrmė iš
tirti ir pranešti viską, kas lie
čiasi vaikų gerbūvio tarpe į- 
vairių klesų mūsų gyventojų.

Per septynerius metus savo 
gyvavimo, Vaikų Biuras su
rinko nemaža informacijos a- 
pie vaikų padėjimų Suvieny
tose Valstijose. Jo pirmoji 
užduotis buvo surasti, kodėl 
tie kdaug kūdikių miršta kū
dikystėje. Mažiausiai trįs šim
tai tūkstantių kūdikių gimu
sių per metūs Suvienytose Val
stijose, miršta neišgyvenę nei 
dvylikos mėnesių. Kas tai y- 
ra per priežastis?

Vaikų Biuro agentai ėjo į 
miestų ir sodžių distriktus, 
kad surasti tam klausimui at
sakymų. Jie lankėsi namuose, 
kuriuose kūdikiai gimė ir tiri- 
nėjo apystovas, kuriose jie gy
vena ar miršta. Kų Biuro a- 
gentai patyrė buvo atspauz- 
dinta raportuose, kurie paro
do, kad daugel priežasčių, ku
rios veda pire kūdikių mirties, 
ar kurios neleidžia jiems iš
augti kaip jie turėtų į sveikus 
ir veiklius vyrus ir moteris, 
yra galima prašalinti ir kad 
didelis kūdikių skaičius gaji 
būti nuo mirties išgelbėta, jei 
jie ir jų motynos būtų tinka
mai užlaikomi.

Vaikų Biuras taip-pat išty
rė ir pranešė apystovas, kurio
se kūdikiai dirba ir žaidžia, ir 
kaip apsieinama su tais, ku
rie yra silpno proto arba ne
ragaus pabūdžio. Jis atspauz- 
dina buletinus su apeinančiais 
kūdikius įstatymais, kitus ap
rašančius veikimų kūdikių la
bui Suvienytose Valstiose ir 
kitose šalyse ir dar kitus su 
patarimais draugijoms dirbti 
labdarybės darbų jų apielinkė- 
se. Biuras taip-pat prirengė 
serijų knygučių, pamokinan
čių motinas, kaip užsilaikyti 
pačioms ir kaip užlaikyti kū
dikius. Trumpai sakant, Biu
ras stengės būti tarpininku ir 
suteikti įvairių žinių, kurios 
paliečia kūdikius.

Pradžioje antrų metų karės, 
Vaikų Biuras, padedant Tau
tiško Apsigynimo Tarybos 
Vaikų Apsaugojimo Sekcijai, 
kad geriau išaiškinti reikalų 
apsaugoti kūdikystę kaip ' ir 
ramybės laikais, pradėjo ves
ti metinę kūdikių kampanijų. 
Tai kampanijai programas bu
vo sudarytas, pasiremiant to
mis žiniomis, 
buvo 
metų 
rame 
kus 
buvo 
menis apsaugojimas vaikų ir 
kūdikių sveikatos; antra, už
tikrinimas kiekvienos šeimy
nos ineigų, kad motina galėtų 
būti namie ir prižiūrėti vai
kus, vietoje eiti dirbti, kad 
juos užlaikyti; trečia, viso lai
ko mokslas kiekvienam mo
kyklos amžiaus vaikui ir ap
saugojimas bei prižiūrėjimas 
dirbančiųjų vaikų; ketvirta, 
suteikti vietos ir progos žaisti 
visiems vaikams ir jaunuome
nei.

Beveik kiekviena motina Su
vienytose Valstijose išgirdo a- 
pie svėrimo ir mieravimo ban- 
dimusf j zkurie buvo daromi 
vaikų metais, kad žinoti, ar

kurias Biuras 
surinkęs laike penkerių 
tirinėjimo. Tame prog- 
už reikalingiausius daly- 
kiekvienoje apiėlinkėje 
skaitoma, pirma, visuo-

ri
i

nurodyti tėvams ir draugi
joms ko kūdikiams reikia. 
Daugelis motinų taip-pat iš
girdo apie “Dūk Mokykloje 
Vajų,” kitų iš metų veikimo 
darbų. Laike šio vajaus buvo 
nurodyta mokyklos nauda, su
lyginant su nauda darbo ir tė
vai buvo raginami laikyti sa
vo vaikus mokykloje kuoil- 
giausiai, kd jie gautų progos 
išlavinti protų ir kūnų, ir ga
lėtų aiškiai žiūrėti į ateitį.

Vaikų metai buvo koopera- 
tyvis darbas. Prie to darbo 
buvo patrauktos įvairios orga
nizacijos, kaip tikybinės, taip 
ir svietiškos, daktarai, slau
gės, mokytojos, socialiai-vei- 
kėjai, ir visi tie kuriems rūpi 
kūdikių gerovė. Jie visi pri
sidėjo dėlto', kad pagerinti jų 
apielinkės vaikų būvį, ir pa
dėjo išdirbti daug konstruk
tyvių pienų kūdikių labui. 
Tarpe metų darbo pasekmių 
galima priskaityti įsteigimų 
vaikų sveikatos centrų ir kli
nikų, naujų žaislams daržų, 
daugiau slaugių ir geresnių 
teisių vaikų apsaugojimui. 
Tarpe mažiau ualiečiančių, bet 
nemažiau verter turinčių pa- 
sekmi "yra kooperacijos pa- 

neš' vaikai yra būti- 
?ėnimo dalis kiekvienos 

apielinkės ir nusprendimai, 
kad darbas, kuris buvo pradė
ta^vaikų metais būtų tęsia- 
fnjjtir toliaus. Už vadovą ta- 
me^terbe Vaikų Biuras išleido 
taisykles, pritaikintas vaikų 
labui. Tos taisyklės buvo su
darytos per dAįgel susirinki
mų, kurie buvo laikyti devy
niuose Amerikos miestuose už
sibaigus vaikų metams. Susi
rinkimuose dalyvavo daugelis 
Amerikos veikėjų kaip ir dau
gelis žymių svečių iš užrabe- 
žinių šalių, atsižymėjusių sa
vo šalyse kaipo ekspertais da
lykuose apeinančiuose kūdi
kystę; taip kad ten sifiarytos 
taisyklės galima laikyti už tei
singus nurodymus, kad Ame
rikos vaikams yra reikalinga, 
kad jie išaugtų taip kaip rei
kia.

$6,000,000 AUKSO ŠAL
TINIS.

Alaskos aukso šaltiniuose 
1918 metuose, aukso vertė 
buvo įkainuota apie $5,900,- 
000. Panašaus-gi aukso 
1917 metais buvo $9,810,000, 
tai yra 1918 metais abelnai 
»per visų teritorijų išskyrus 
porų distriktų aukso paga
minimas sumažėjo. Tas su
mažėjimas buvo dėl truku- ** 
mo darbininkų, įrankių pa
brangimo, ir neužtikrintų 
sąlygų ateityje. Kai-kurio^- 
se vietose sumažėjimas buvo 
dar ir dėl neprielankių oro 
atmainų dėl kurių turtin
gesnieji šaltiniai gerokai 
nukentėjo. ’

KEPURINIS BALIUS. ;
Rengia L. D. S. 40 kuopa Lap

kričio 15 d. Subatoje 1919 m.
Lietuvių Svetainėje 

EASTON, PA. 
Pradžia 7:30 vai. vakare ir 

trauksis iki vėlumos. Lietuviai ne
patingėkite ateiti ir pasirėdyki 
kogražiaugiomis kepurėmis, k
galėtumėte ifilaimgti brangias do
vanas.

Bus net trys dovanos. Griež 
puikiausia orkestrą visokius šo
kius.



į Lietuvą
$247,108.76

JAU GAUNAMI!

320

Kiekvieną Dieną

JAMAICA1 
PLA1N

.49,519.51
.12,800.00 
..1,800.00 
184,807.53 
..1,087.00 
..1,249.12 
. .4,845.60

.29,842.29
213,546.87 
..1,635.00 
..2,000,00 
....84.60

Banko j ant čekių ......
Paskolinta ant morgičių
Paskolinta ant akcijų ..
Liberty bondsai .............
W. S. ..............................

MERCHANTS

Levy
Hall’s Bechive, 865 Washington St. 
M. Dichter & Co., 1089 tVashington. 
Samuels’s. 69 Hanover St.
Taylor’s Hat Store, Hanover and 

Court Sts.
Gem Dry Goods Co., 807 Wash. St. 
T. O’Connor, 320 Hanover St

S. Mlller, 47 Compton St.
A. K. Fennessey, 547 Columbus Av.
The Lare Shop, 25 Salėm St 
The McPherson Store Ine.

Cor. Hanover and Elm Sts.

UNIVERSAL SUPPLY 00. DEP. 10.
1574 MILW AUKSE AVĖ., . CHICAGO, ILL.

_ Suimtas turtas.
Bėgantis kapitalas ir nošimtis .............
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis ... 
Neištraukiamas kapitalas ....................
Taupimo (Deposits) ............... ...............
Atsargos fondas ... -............................
Neišdalinto turto fondas ......................
Uždarbis nuo Liepos m. iki Spalio ..

BOSTON
Dept. Store. 1419 Wash St

Juos išrūpina LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVE. Visi norin
tieji važiuot į Lietuvą lai kreipiasi 
t Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Notarialį Skyrių šiuo adresu :: ::

Barcelonoj darbdavių lock- 
out tęsiasi ir nesimato galo. 
Tas padaro 10.000.000 pesetų 
nuostolių dienoj. Peseta kai
nuoja 20c.

C. S. Gobi) Co.,
107 Moody St., WaHham

P. P. Adams,
133 Moody St., Waltham 

JAMAICA PLAIN
E. M. Holland, 684 South St. • 

LYNN
West Lys n Dept. Store

35 Market Sq. 
Knowlton’s Dept Store,

Chesnut St., near Union. 
Hatton Bros. & Johnson,

67 Market St, 292 Union St 
William Flnger, 761 Western Avė. 
M. E. Haskell & Son. 10 Federal St 
.T. S. Farley, 24 Market St. 
John Mohan, 745 Westem Avė. 
J. Musinsky & Sons, 33 Pearl St 
The Fashion Store, 65 Market St. 
Gordon Bros, Shoe Store, 

Houghton Sq.
MALDEN

T. Kelliher, 168 Pleasant St. 
Sandler’s Branch. Shoes, 

144 Pleasant St.
MELROSE

Boston Dry Goods Store. 513 Main. 
Madison & Co., 523 Main St and

49 VVyoming Avė.
NEWT0N

Perlmutter & Dane.
339 Watertown St.

QUINCY
Granite Shoe Store. 1417 Haneock. 
Alesander Hali, 61 Franklin St 
Samuel Tosver, 120 Main St 
CarI Levander, 21 Granite St.

ROSLINDALE
A. Kupfrrman, 446 Hyde Park Avė. 

ROZBURY
I*. D. McQuai<l. 1542 Tremont St, 

310 Blue Hill Avė.
Cayley's Specialty Dry Goods Shop, 

473B Dudley St.
Max Model. 208 Blue Hill Avė. 
Wm. P. Thvyer, 161 Blue Hill Avė. 
The Ladies' Fashion,

1847 IVashington St 
The Outlet Clothing Co.,

1843 IVashington St 
Mavrice Obst A Co.,

1837 VVashington St 
A. Shalokt 243 Blue Hill Avė. 
Leah Cohen. 252 Blue Hill Avė. 
Boston Fashion Shop,

2067 VVashington St 
Idant Apectelty Shop.

1859 tVashington 8t 
The Model Store. 2081 Waah St

■■hbh

N
UO Panedėlio ryto Lapkričio 10, iki krautuvės užsidarys subatos 
vakaro lapkričio 15, Jūs gausite dvigubų skaitlių štampų negu pa
prastai gaudavote.

Tas reiškia, kad Jūs gausite dvigubų nuolaidų — PENKIS CEN-

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

Šiuomi laikome sau už pareigų atkreipti lietuvių visuomenės atydų tan 
faktan, kad Centralis Bendras Lietuvių 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 koinercijų-biz- 
nį; burti savo kapitalų krūvon ir remti vien tik savo įstaigų.

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 kapitalų 
svetimųjų tarpe, Jūs kasate savo tautai mirties duobę. 4?

Imkime pavyzdį iš pačių svetimtaučių darbų. Štai kaip svetimtaučiai 
daro: jie krauja savo kapitalų krūvon; jie savo gražiais prisikalbėjimais prie 
Jumis, prijungė dar ir Jūsų kapitalų 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 vardų ir mūsų tautai priduotų daugiaus reikšmės viso pasaulio akįse.

Imkime, pavyzdžiui, dabartinį skurdų Lietuvos padėjimų 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 
sumusųja 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. Nesu 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 atidafinėjame savo pinigus svetimiems ir 
patįs paskui iš jųjų rankų laukiame trupinio nukrintant

Susipraskite, broliai lietuviai, ir tai bent vienų kartų ant visuomet! Mes 
šito nerašome Jums kaip kad Jūs galite sau įsivaizdinti, idant įkalbėjus Jums 
bereikalingų ligų, o tik iš visos širdies betrokštų Jums ir visai lietuvių tautai 
labo, statydami priešais Jūsų pačių akis nesumušamus dalykų faktus. Tad 
pastokite kožnas iš visa širdžia atsidavusiais krovikais - organizatoriais save 
turto vienon krūvon ir savon įstaigon! Tuomet nereikės Jums taip vargti ir 
pas svetimuosius ubagauti Lietuvos reikalams, bet turėdami savo tikrą ir di
delį bankų, Jūs galėsite patįs savo tėvynę išgelbėti iš vargo ir nelaisvės. Krau- 
kite-dėkite savo pinigus vien tik savo bankoj, Centralyj Bendram Lietuvių 
Banke ir uždirbkite didelius procentus. Remkite savo įstaigų visokiais bū
dais: depozitais, Šerais, pinigų siuntimu ir tt. kad mes galėtame išbudavoti

J. Sereikas, Youngtown, Ohio. 
Tamstos laišką apie “Liuosybės 

Sargų” reikalus pasiuntėme ten. 

kur reikia — lauk atsakymo.

^Trade where you 
see the
Legal Stamp

SIS LAIKRODĖLIS, TIK $8.75.
Šis stebėtinas laikrodėlis, tik 

W ji $8.75. Su (6) šešiomis rodyklėmis,
kurios rodo: 1) valandas, 2) mi- 
dienų visos savaitės, 5)' dienas mė- 

g_  nėšių, 6) mėnesio permainas.
Tai yra vienas iš įdomiausių 

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

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

Niekur negausi laikrodėlio to- 
kios rūšies ir tokio tvirto kaip 

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

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

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

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

Lithuanian Development Corporation
F. E. Branch

Avė’ ęj? New York, N. Y.
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DARBININKAS

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.JUOKAI AR ŠMEIŽTAS?

r-

1

i

I

PIRMOS KLESOS

DR.

J.
(11-13)

SERGANTI ŽMONES!
I

Navickų. 
Iš Kauno 
šakių so- 
nes gavau

Nedėllomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

na 
jis

VARGONININKUI gera vieta. Iš
lygos dvejopos: atlikti vargonininke 
ir amerikoniflkojo zakristijono darbas 
— algos nuo $60.00 iki $70.00 sulyg 
gabumų ir atliekamojo darbo. Arba 
vien tik vargonininko priedermės — 
algos pradžioje $40.00. Atsišaukite 
tuojaus pas:

Kun. K. Vasiliauskas,
12 Casimir St.,

IVESTFIELD. MASS.
(11-15)

332 Broadmgy, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-Af.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

I’aieškau Antano Vaitkaus paeina 
iš Kauno apskr., Raseinių miesto. Pir- 
miaus gyveno Scranton. Pa. Turiu jam 
pranešti svarbią žinią iš Lietuvos. At
sišaukite patys ar kas kitas apie jį ži
no meldžiu pranešti šiuo adresu:

Mr. Kazimieras Bitvinskis,
88 Pardee St..

NEW HAVEN, CONN.
(11-15)

Paieškau Julijono Baškio iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskr., Užventų par. 
Junkelių kaimo. Girdėjau, kad gyve- 

Chicagoje. Jeigu kas žinote arba 
pats atsišaukite šiuo adresu: 
Antanas Denny, 

1429 Hamilton Avė.. N. W. 
GRANO RAPIDS, MICH.

(11-13)

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia bę skausmo, su 

'geriausiais prietaisais, su nau 
• • w J •

Jankus apie 
Eišmontienė 

Girdėjau, kad jie bu- 
Jie patys arba kas kitas

REIKALINGI AGENTAI. Galite at
sišaukti sutinkanti dirbti liuosomis nuo 
darbo valandomis, arba ir pilną laiką. 
Geras uždarbis. Atsmaukite tuojaus 
pažymėdami dabartinį savo užsiėmimą. 
The Sen-Ravto Company, 6617 Wade 
Avė., Cleveland, Ohio.

(11-15)

Paieškau brolio Simo Drūčio ir švo- 
gerio Teodoro Rastigaivo. Pirmiau gy
veno Higliland, I’ark, Detroit, Mich. 
švogeris turėjo bučernę. Taipgi pa
ieškau švogerio Jono Grazeno pirmiau 

gyveno Tarrville, Ct. ir J. Dau
kšo, kuris gyveno Kingšton, Pa. Mel
džiu visų atsišaukti, nes aš gavau 
laišką iš Lietuvos. Atsišaukite:

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 8. B.

Paieškau savo dėdės Juozapo Jan
kaus ir teto??- Kazimieros Eiflmontie- 
nės paeina iš Kauno gub., Telšių pa
vieto, Varnių parapijos. 
20 metų kaip Amerikoj, 
apie 23 metai, 
vo Bostone.
gal žino apie juos meldžiu prisiųsti an
trašą nes yra pas mane svarbus laiš
kas iš Lietuvos. y

Mary Jankaitė,
401 — 14 St., 
BROOKLYN, N. Y.

(11-15)

Paieškau Apalionijos Grigaliuniu- 
kės paeina iš Šeduvos miesto, Kauno 
rėdybos. Jos pavardės po vyru neži
nau.

Meldžiu atsaušaukri pati ar kas ki
tas, nes aš gavau laišką nuo jos mo
tinos iš Lietuvos w r prašo, kad aš pa
ieškočiau.

Mano adresas:
Mrs A. Ringalas,

129 Sanley Avė.,
, YONKERS, N. Y.

(11-15)

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

W. T. REILLY

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

_ (Dr. M. V. Kasparavičius}
425 Broadicay, So. Boston, Mass.

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

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

VIETINĖS ŽINIOS.

“Sądaroje” tūlas “parapi- 
jonas” prikiša man, būk aš jį 
verčiąs melstis prieš lenkų 
arą, kurs kaž kokiu būdil ta
po indėtas šoniniam bažnyčios 
lange. Priekaištas neva da
romas juokais, bet juokai išė
jo tokie nevykę, kad taip ir 
metasi akysna tikslas man už 
kas žinką įgilti. Čia reikia pa
stebėti, kad “parapi jonas,” 
kurs žvalgosi į bažnyčios lan
gus, daugiau yra panašus į 
žiopsotoją, negu į maldininką, 
ir tokiam mažiausia pridera 
nagrinėti bažnyčios reikalus, 
ypač per “Sudarą? Bet tiek 
to. Visi žino, kad šv. Petro 
bažnyčia So. Bostone buvo pa
statyta pačių žmonių,- kokia 
18 metų atgal, ir kad tūli tos 
bažnyčios fundatoriai buvo 
užsispyrę padaryti iš jos gry
nai tautinę bažnyčią, tik dėl 
didžiumos žmonių pasiprieši
nimo jiems tas nepavyko pa
daryti. Pigiai galima supras
ti, kad tą langą su lenkišku e- 
reliu indėjo tie patįs fundato- 
riai-tautininkai. Ir dabar man, 
po 18 meti) atėjusiam į šią pa
rapiją, daro priekaištą už jų 
pačių padarytą nuodėmę. Kur 
čia teisybė ir logika?

Iš kitos pusės, Bostono len
kų laikraštis užsipuola ant 
lietuvio kunigo Bostone,. būk 
jis per pamokslą kurstęs žmo
nes išpjauti lenkus. Kadangi 
Bostone aš esu vienatinis lie
tuvių kunigas, tai tas prie
kaištas savaimi krinta ant ma
nęs. Dabar išeina taip, kad 
tą patį žmogų lenkai skelbia 
mirtinu jų priešu, gi lietuviai 
‘‘tautininkai”—lenkams prie
lankiu. Išeina tikras galvosū
kis, kurį tik tada suprasim, 
jeigu atsimjšhn, kad ir lenkai 
imperialistai ir lietuviai lais
vamaniai, lygiai neapkenčia ir 
šmeižia lietuvius kunigus. Pir
mieji — kaipo lietuvius, ant
rieji kaipo — kunigus.

Kn. K. Urb.

vari ją, Vilkaviškį, Pilviš
kius, Sasnavą, Lazdijus, 
Simną, Seirijus, Tartuo- 
kus, Cipliškę, Skriaudžius, 
Kazlų Rudą, Geluonis, Bal
ninkus, Musninkus, Cio- 
biškę, Pabaiską, Širvintus, 
Kaišedorį, Jonavą ir tt.

Čia paminėta tik dides
nieji miestai, kur jis pra
kalbas sakė ir Lietuvos val
džios reikalus atlikinėjo.

Lenkų užimtose vietose — 
Širvintuose ir Seinuose bu
vo lenkų suareštuotas. Kur
šėnuose buvo vokiečių su
areštuotas.

Be paminėtų didesnių 
centrų V. Vaškas dar aplan
kė daugybes miestelių ir so
džių. Daug yra kalbėjęsis 
su ūkininkais ir gerai susi
pažinęs su jų reikalais ir ū- 
pu.

Savo prakalbose jis apie 
visą tai papasakos, taip-gi 
ant klausimų atsakinęs, 
kaip ir kokie sodžiai ir žmo
nės randasi.

Bostono aplinkinės kolo
nijos, norinčios surengti 
Vaškui prakalbas lai kuo- 
greičiausia atsišaukia “Dar
bininko” adresu 244 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

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.
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ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

262 Fourtb St., Room 7.
II PROT. RAST. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — 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 įnėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 2-rą vai. po pietų.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo Šerus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šerus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar- kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystems 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.

J au~susi spietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė
kinto skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — 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 gerą 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. Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. 
Boston 253. Visokias informaūsų raštinė yra atvi- 
žodžiu taip ir per laiškus. Mcijas suteikiame kaip 
ra nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI. 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius
122 Bowen St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,
81 Mereer St., So. Boston, Mass. 

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

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

a atėjo į dvi savaiti
Mano laišku irgi tėveliai jau gau-

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
PAIEŠKOJIMAS.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuz* rulalk* p’inkn illnkl-

praiann* pleiskana*, niežėjusi*
odo* ksJvo*. angina

reikalinga
Dennataoa aadarrikad

kai bu* tanku* žvainu* ir skaiitu*.
Oda Ja«ū sraii-oie bu* tyra, plela-

ir plaukaiišnyk* ant
nešima* dtturiana!

Reikalaujant prisiusime
ta »nvi* dyksi ilbandymni sampala.

Kepėjų pranešimas:
Tobuli džlovinėllai
yra maistingi, tra
pus-ir ne perdaug turtingi.

Prie to viso priskaityk dar
malonų kvepėjimą, kurtuos

turite LORNA DOONE Džioviuė.ius. kurie

NE ant kiekvieno džlovinėllo.

»

J>- '
TĖMYKITE. 

Seržantas V. Vaškas 
pradeda maršrutą.

Savaitę atsilsėjęs po ilgos 
kelionės iš Lietuvos seržan
tas Vincas Vaškas pradeda 
maršrutą. Pradės nuo Bos
tono apielinkiu. Jisai pane- 
dėlio rytą lapkr. 10 d. atvy
ko Bostonan. _

Serž. Vaškas nereikalau
ja didelės rekomendacijos 

jis jau nuo senai žinomas 
Amerikos lietuviams. Liuos- 
noriu stojęs į Suv. Valstijų 
armiją ir patyręs visas ka
rės baisenybes Francijoj, 
paliuosuotas iš armijos, tu
rėdamas nepaprastą- drąsą 

'vyko Lietuvon, kur verda 
baisi'kova už neprigulmvbę. 
Ten išbuvo virš dviejų mė
nesių! Aplankė ten įvairias 
vietas — Ukmergę, Panevė
žį, Šiaulius, Kuršėnus, Rad
viliškį, Kedainę, Mažeikius, 
Šeduvą, Suvalkų miestą, 
Šeirius, Marijampolę, Kal-

PIRK BONUS
Bus“

LIETUVAI DUONOS.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. S. Boston 21014 ir 2101

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ. 
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-^i pataiso senus.
Antanas Radzevičius, 

177 New York Avė., 
Newark, N.

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai “Pir

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

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS) 

418 W. Market St., 
P0TTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

Paieškau . Jono ir Petro 
Gyveno Chicagoje. Paeina 
gub., Kaltinenių Pafltas, 
džiaus. Duokite atsakymą, 
laišką iš Lietuvos.

Mi kolas Navickas,
17 Antverp St., 

BRIGHTON, MASS.
(11-15)

padaro mokyti kepėjai ir ins

ateina visiškai gatavi padėjimui ant stalo
svarais arba puikiose Apklijuotose Vaizba-

ženklials skrynutėse. Vardas LORNA DOO

NATIUNAL BISCUIT
COMPANY

DR. F. MATULAITIS
IGydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Panevėžio apskr., Sidabravos 
par., Taukuočių kaimo.

Brolis Antanas, kareivis tarp 
kitko rašo: “Buvau parvažiavęs 
namo ant pakasynų, mirė mūsų 
mylima Barbora Buinauskienė. Mi
rė taipgi ir Kazimieras Kazlaus
kas. Buinauskienės' pakasynos 
buvo labai iškilmingos.”

Buinauskienės du sūnūs gyve
na Philadelphia, Pa. Antanas ir 
Juozapas abudu vedę. Jei kas 
žino onėkit jiems pranešti,

i Jeneliunui, nes joarba 
tikra'

D. Antanavičius,,
438 E. Sixth St

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St.,

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

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

PROT. RAST. — M. Markuniutė 
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.

POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

ir
• v
1S-

NAUJA KNYGA.
NAUJA KNYGA.

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

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

PLAUKAI!
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 Western Chemical Co,, 
BoiyJ., Berea, Ohio.

DYKAI! ♦
Prlsiųskite suiro adresą, tai gausite 

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

MAGIJOS’k

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

LEISKIT MAN l JUS PRAKALBĖTI J
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NĖR- T 

VŲ arba kitokią UŽSISENĖJUSIA LIGA, kad gąlite būti išgydomi. 0 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa- 8 
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir A 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet-Jį 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metų praktikos A 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų y 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną syki. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti (I 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu s 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasiru- A 
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi x 
ir niekados pačios nepranyko. - ¥

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. V 
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGU

EKPERTMENTUODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus s: 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus arba galvos sukimą, 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai, atlik tą> dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGN0ZĄ. — AŠ NE ESPERIMENTUOJU. ž

Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš, A 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var- x 
toju elektrikos įtaisus įleisti į kraują įvairių kraujovandenių ir bakte- A 
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenal ir ligonbučiai čia ir y 
Europoj. Aš užbaigiau augščiaustą Medicinos Kolegiją ir Universite- T 
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, (I 
gydyme kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy- s 
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu A 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu. x

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

DOCTOR M0R0NEY
673 5VASHINGTON, ST. . (artį Roylston St) BOSTON, MASS. 

Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nekėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M. I

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
* Galima msibalbrti ir littavittbai
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vąl.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Bell Phone Dickineen 3005 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PHadelpkia, Pa.
o

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*. 
Ofiao Valanda*;

Nae 9 rito iki 5 popiete
Vakarai*, Ketverge nuo • tiri 9P.M, 

NedolMie iki 4 ne




