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Ir vėl Tautos Fondas pirmu
tinis stojo pagelbon Lietuvai.

Kad apgynus Lietuvą, nuo

SPALIŲ 18 D. III-SIS PO
SĖDIS: DISKUSIJOS DĖL 

VALST. KONTROLĖS 
VALDYTOJO PRA

NEŠIMO.

DIDIS METEORAS 
NUKRITO EŽERAN .

Fall River, Mass. — 38.000 
audėjų rengiasi streikuoti. 
Reikalauja pakelti algas ant 
25 nuoš.

10,000.00 DOLERIŲ LIETU
VAI.

Lietuvos. Aukauk 
Rytoj gal bus per-

<

kuriems, 
labai norėjosi nu- 

demonstracijų. Šiam 
matyt, jie norėjo su- 
vietinius bolševikus,

»

PRIŽADA PAKELTI ANT 
14 NUOŠ.

Genevoj socijalistai turėjo 
demonstracijų ir šaukė: Te
gyvuoja Lenin! Tegyvuoja 
Trocki! Šalin buržuazija!

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITA

A R TAMSTA GAVAI 
MUSQ LAIŠKĄ?

Mes jan išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir me* 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-vė 
120 TREMONT STREET 

ROOM BIS A.
BOSTON, :: MASS.

Bolševikiškoj Rusijoj už kar
ves dabar mokama po $16.000 
ir $24.000. Už arklius dar 
brangiau.

su parašais: 
nepriklausoma

pamato. Visus dalykus veda 
kun. A. Ivaška.

Traškūnietis.
(Kauno “Laisvė”)

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekr.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Gen. Angeles, kurs Meksi
ko Carranzos valdžios tano 
nuteistas miriop, jau sušaudy-Į Lietuva laukia Jūsų sugrįž
tas. Jis buvo pasižymėjęs ar-1 tant iš Amerikos su darini pri- 
tileristas. f

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.
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Vokiečiai ir Rusai Lie 
tuvoj visai supliekti

VOKIEČIAI SUPLIEK
TI BĖGA IŠ LATVIJOS 

IR LIETUVOS.

New York Times lapkr’ 
27 d. paduoda specijalę ko
respondencijų iš Berlino a- 
pie Vokietijos armijos sto
vį ir vokiečių bėgimų iš Lat
vijos ir Lietuvos. Ten sa
koma :

Kai dėl vokiečių armijos 
Pabaltiko provincijose, ku
rios daugelis nugastauja, tai 
toji greitai tirpsta sutikus 
nepalaimas. Naujausios ži
nios praneša apie baisų da
lykų padėtį. Garsioji Gele
žinė Divizija skubiai ir ne
tvarkoj bėga atgal, kas va
landa būdama pavojuje bū
ti atkirstai latvių ir lietu
vių, kurie vokiečius atakuo
ja. Tos iškrikusios jėgos 
yra baisioj padėtyje dėl 
stokos maisto ir dėl nudris
kusių uniformų. Žinios a- 
pie Avalovo-Bermonto jė
gas negeresnės. Prieš sa
vaitę jie nukentėjo, kuomet

ui laivams, užpuolė prie 
Grobino, 6 mylios nuo Lie
poj aus. Vokiečių ten pa
klota virš 300.

Be jokių patogumų hos- 
pitaliniai traukiniai pilni 
sužeistų vokiečių dunda lin
kui Vokietijos rubežiaus. Į 
Karaliaučių jau atvyko 600 
kareivių ir jie keikia tuos, 
kurie juos nuviliojo į bepro
tiškų kovų Pabaltike, kur 
visa avantiūra taip nelai
mingai pasibaigė. Vokiečių 
jėgos rytuose dabar yra pa
vojumi sodžiams ir mieste
liams, per kuriuos jie grįž
ta, išbadėję, sušalę ir įsiu
tę.

Berlinas. — Lietuviai pasi
žadėjo neiti per demarkacijos 
linijų ir sakoma, jog alijantų 
komisija pagatava vokiečiams 
leisti ginti geležinkeli patiems, 
jei dar bus daroma kliūčių 
kraustant buvusius Vokietijos 
kareivius.

Kopenhaga, lapkričio 27. — 
Tarpaliantinė Baltiška komi
sija sulaikė karinius veikimus 
tarp lietuvių, vokiečių ir ru
sų. Priešingosioms pusėms 
liepta pasitraukti prie demar
kacijos linijos spalio 30 dienų 
nustatytos. Taip skelbia pre- 
sos biuras iš Kauno.

reiškimu nuo vardo Telšių 
aps. piliečių padėkos ir pagar
bos Anglų Valdžių ir anglų 
tautai ir pasveikino Laik. Lie
tuvos Valdžių su Prezidentu 
pryšakvje. Rezoliucijos priim
tos liko vienbalsiai.

Dar buvo pabaigoj įsišokta 
bolševikėlių J. ir L. A.

Lietuvių inteligentijos ma
noma, kad užbaiga demonstra
cijos yra vaisius intrigų neku
riu vietinių lenkų, 
matyti, 
traukti 
tikslui, 
vartoti
kurie susideda iš tamsių ir į- 
tariamų žmonių.

Reikėtų vietiniui komen
dantui giliaus pažvelgti į šiuos 
atsitikimus ir nuodugniai šį 
dalykų ištirti, bene bus atras
tos slaptos lenkų ir bolševikų 
organizacijos.

Paryžius, lapkr. 27. — Su
lyg pranešimų iš Kauno, tai 
vakarinė? Rusijos valdžios jė
gos, vedamos pulk. Bermonto 
tapo visiškai lietuvių supliek
tos.

NESUSPĖJO PABĖGTI.
Iš Omsko Kolčako jėgų ir 

civilių žmonių bėgimas buvo 
padarytas neišpasakytoj ne
tvarkoj. 8.000 įvairių valdi- 

. vai
kais nesuspėjo pabėgti ir už 10 
mylių nuo Omsko buvo pagau
tos bolševikų. Kariuomenė, 
kuri turėjo pridengti bėgan
čias‘minias sumišo. Metė gin
klus ir puolė į traukinius ir 
vežimus ir išvaikę civilius 
žmones ir išvertę amunicijų ir 
kitus daiktus, patys nudundė
jo tais traukiniais. 15 trauki
nių dėl blogos tvarkos nesu
spėjo pabėgti ir pateko bolše
vikams. Maža tėra vilties, kad 
Kolčakas galės atsigriebti.

Paryžiuje spaustuvių darbi
ninkai tebtęsia streikų. Lapkr. 
25 d. turėjo konferencijų su re
daktoriais, bet iš to nieko ne
išėjo, nes leidėjai nesutiko pa
kelti algų.

Jurbarko bažnyčios didysis altorius

Kelmė. Rugsėjo m. 5 d. bu
vo manifestacija. Su mumis 
rodė savo džiaugsmų kartu ir 
žydai. Mūsų procesijoj prie
šaky plevėsavo tautiška lietu
vių vėliava, paskum vytis 
transparantai 
“Tegyvuoja
Lietuva su sostine Vilniumi. 
Tegyvuoja mūsų narsioji ka
riuomenė, teįvyksta Kuriama
sis Seimas” etc. Skaitlinga

Ketverge vakare Ulinois, 
Michigan ir Indianos valstijų 
.gyventojai tapo labai išgąs
dinti. Milžiniško didumo me
teoras krito iš padangių ir 
plumtelėjo į Michigano ežerą. 
Meteoras buvo panašus į di
džiulį ugnies kamuolį, kurio 
šviesa buvo matoma aplinkui 
už 50 mylių. Krito su dideliu 
ūžimu ir sudrebino žemę. Ne
mačiusieji meteoro spėjo, jog 
kokioj nors <lidelėj dirbtuvėj 
ištiko ekspliozija. Vakarinės 
Michigano valstijos gyvento
jai labiausia atjautė ir pama
nė. kad tai žemės drebėjimas 
išgąstyje bėgo iš namų. Pa
dangė buvo nušvitus, kaip 
diena ir šviesa taip skaisti bu
vo, kad nepastebėta iš kurios 
pusės ji pareina.

Žmonės manė, kad jau pra
džia svieto pabaigos.

TAIKUS KONFERENCIJA
GREIT IŠSISKIRSTYS.

Alijantų Taikos Konferenci
ja ikšiol veikusi Paryžiuje nr 
bandžiusi lopyti karės sndras- 
Ikytų pasaulį išsiskirstys gruo
džio 5 d. Tų pat dieną išplauks 
namo Amerikos delegacija, 
kad daugiau nebegrįžti. Ir ki
tų tautų delegacijos tų pat pa
darys. Po to tarptautiniai san- 
tikiai tvarkysis taip, kaip 
prieš karę.

Niekas nepripažįsta, jog di
plomatų darbai Paryžiuje būt 
buvę pasekmingi arba ką nors 
patenkinanti, išskiriant ne
bent didžiąsias tautas.

Suv. Valstijų valdžia per 
kuro administratorių Garfield 
pranešė angliakasių atsto- 

j vams, jog sutinka pakelti al
gas ant 14 nuoš. ir neleisti 
kompanijoms pakelti kainų 
ant anglių. Garfield sako, jog 
ir be pakėlimo angliakasiai 
daugiau uždirba, negu darbi
ninkai kitose pramonėse. Gar
field sako, jog mažiausia ang
liakasio alga yra $4.75 dienoj. 
Tas per metus padaro $950, jei 
angliakasis išdirbs 200 dienų 
per metus.

Angliakasių atstovai purto
si nuo tokio pasifilijimo. Jie 
reikalauja pakelti ant 60 nuoš.

PREZIENTO LAIŠKAS.
Lietuvos Valstybės 

Prezidento Kancelerijos
Kauna®, 

Spalio 25-tų d. 1919 m. 
.To Sveikatai A. S. Vaitkui, 
• Dayton, Ohio.

Tamstos laiškų rašytų Rug
sėjo mėn. 1919 m. aplaikėme.

Dėkodamas Tamstai už lin
kėjimus Lietuvos Vyriausybei, 
Aš Lietuvos Valstybės Prezi
dentas tikiuosi, kad Amerikos 
Lietuviai, būdami prisirišę į 
savo Tėvynę, ir toliau rūpin
sis jai kuo galėdami padėti. 
Jų moralinė ir materialinė pa
spirtis Lietuvai yra didžiausia 
mūsų vyriausybei pagelba.

Prieš pradėsiant minėtąsias 
diskusijaes Valstybės Tarybos 
Pirmininkas p. Šilingas prane
šė, kad 8 V. T. nariai yra ana
pus Lenkų okupacijos linijos. 
Tuo būdu lieka posėdžius lan
kyti tik 32 nariai; 16 narių 
sudaro kvorumų.

Žydų atstovas Rachmilevi- 
čius pataria sudaryti revizijos 
komisijų, kuri ištirtų visus 
valdžios prasikaltimus ir ra
dus kaltininkus tinkamai juos 
nubausti.

Pažangos vardu kun. Petru
lis. Buvusis Kabinetas nėra 
sustatęs biudžeto ir V. K. Val
dytojas tuo nepasirūpino. Iš 
to bataliono, kuris paėmė 800 
tūkst. atskaitos nėra išreikala
vęs. Kaune 250 milicininkų, 
kuriems metams į milijono 
išeina, tuo tarpu miesto biu
džetas vos 200 tūkst., teišneša. 
Garlaiviams, kaip pvz. “Vait- 
rodai,” daug pinigų išleista jų 
valdininkams užlaikyti, duoda 
daug daugiau minus, negu 
plius. Padaryta kontraktas 
pusei metų su trimis milicijos 
instruktoriais, kurie gauna 12 
tūkstančių suvirs auksinų mė
nesiui, netoliese, kaip Vals
tybės Prezidentas. Kauno mie
sto karas apsieis 7 mil. 600 
tūkst. auks. per girių nesu- 
tvarkymų. Ar p. Kontorlie- 
rius radęs kaltininkus patrau
kė atsakomybėn?

Žemdirbių vardu Jakimavi
čius klausia, kodėl V. K. Val
dytojas apie tai, kų pereitam 
posėdy pranešė, nepasirūpino 
savo laiku Tarybai pranešti? 
ar iki šiol buvo kas patrauk
tas atsakomybėn? kokius re
zultatus davė valdžios atsišau
kimas į lietuvius delei viduji
nės paskolos? ir ar teisingai

nešt negalėjo, kadapgi nebu
vo viešų posėdžių, bet Taryba 
privatiniai posėdžiavo ir vi
suomet kvietė p. Kontrolierių, 
kurio atskaitų reikaiav  ̂_ bet 
deja jas davė tik Krašto Ap
saugos ministerija. V. Taryba 
kų galėjo, tai padarė.

tinės lietuvių vėliavos buvo 
pas juos viena didelė žydi] 
tautinė vėliava ir daugybė 
mažų tautinių vėliavėlių. Lie
tuviškų prakalbų buvo 6, vie
nų lietuviškai prakalbų pasakė 
žydas.

Žydų kalbos baigėsi linkėji
mais: valio Neprigulminga
Lietuva, valio žydų tauta!

Jurgis.

tyrimu, su lėšomis ir atsidėji
mu.

Ministerių Kabinetas dabar__ r_______ — ____o_
Prieš šių metų pabaigų An- susidaro iš pirmininko E. Gal- ministeriai gauna algas už du 

vanauskio, prof. A. Voldema- mėnesiu prieš?
ro, E. Draugelio. J. Tūbelio, V. “ 
Čarneckio, Noreikos ir Liatu
ko.

gliios parlamentan bus įnešta® j 
blaivybės bilius. Premūras 
T ’oyd George sakė, kad su 
blaivybės įvedimu nereikėtų 
skubintis, o prisižiūrėti, kaip 
blaivybė veiks Amerike.

Litvinov, Rusijos bolševikų 
pĄsiuntinis, atvyko Kopenha- 

i8 su Anglijos valdžios

Telšiai. 8. 19. Čia buvo di
delė demonstracija spalio mėn. 
5 d. 1919 m. dėl Lietuvos Ne
priklausomybės de facto pri
pažinimo iš Anglijos Valdžios 
pusės. Žmonii] demonstracijo
je dalyvavo koks 10 tūkstan
čių. Demonstracijoje dalyva
vo vietinės lietuvių ir žydų 
organizacijos su savo ir tauti
nėmis vėliavomis, kareiviai 
pėsti ir raiti, raita ir pėsčia 
milicija, lietuvių ir žydų mok
sleiviai, valdininkai ir choras 
su gaisrininkų orke'stru. Bu
vo nešama Anglų vėliava. Mie
stas buvo papuoštas tautinė
mis lietuvių vėliavomis. Or
kestras keletu sykiu sugrojo 
lietuvių ir Anglų himnus. 
Choras apart himno dar pa
dainavo keletu tautiškų daine
lių. Buvo prakalbos (apie 14). 
Daugumas kalbėtojų baigdavo 
savo prakalba®: “Valio Nepri- 

įklausoma Lietuva! Valio Di
džioji Britanija!” Minia šiuos 
obalsius tuoj pakartodavo. Vi
sus nustebino grynai bolševi
kiška prakalba žinomas Telšių 
apskr. L. A. lenkas nešovinis- 
tas, pirma buvęs kaipo bolše
vikų įgaliotinis Pr. ir Pram. 
Minist., o dabar gimnazijos 
mokytojas. Jo kalba buvo 
trumpa, kadangi jį perspėjo 
greta jo stovįs direktorius 
gimnazijos. Nieks nesitikėjo 
išgirsti tokių kalbų iš lūpų L. 
A. kadangi jis yra dešinysis 
socialistą®. Sugrįžus procesi
jai pa® bažnyčių gražių pra
kalbų pasakė kun. džek. P. K., 
kurs pasiūlė nusiųsti pasveiki
nimo telegramų Lietuvos Pre
zidentui. Vienbalsiai sutikta j šiam tikslui pri jautė ir sndė- 
Užbaiga gi demonstracijos bu-Jo pajus reikalingiausioms 
,vo nevykusi. Po paskutinios prekėms pargabenai. Parga- 

ir k. t..

Subačius. Visi mes Suba
čiaus valsčiaus ir apylinkės 
darbininkai susirinkę 17 rug
sėjo š. m. apsvarstę Lietuvos 
padėti ir matydami iš visų pu
sių priešais apsuptų mūsų 
brangiųjų tėvynę pareiškiame 
protestuodami štai kų: Lietu
vos priešai atminkite, kad ne
kaltai pralietas kraujas šau
kiasi į dangų atkeršymo—mū
sų pralietas kraujas jums pra
žūtį rengia. Lenkai dvarinin
kai, sulenkintieji Lietuvos iš
gamos, liveninkai, kolčakinin
kai ir vokiečiai nustokite dra
skę Lietuvos nuvargintų kū
nų! Lauk iš Lietuvos visi jos 
priešai, ypač lenkai dvarinin
kai ir jų bernai, kurie mus 
šmeižia, duonų ir pinigus Var
šuvon siunčia! Visi Lietuvos 
priešai atminkite, kad mes 
darbininkai savo protesto žo
džius visuomet darbu -patvir
tinsime.

MŪSŲ KOOPERACIJA.

Traškūnuose kun. Ivaškos 
iniciatyva ir triusu liko įsteig
ta Vartotojų Bendrovė “Auš
ra.” Pasitraukus bolševikams 
tučtuojaus buvo sukviesta or
ganizacinė komisija, kuri pa
darė susirinkimų, kuriame 
kun. Ivaška paaiškino koope
racijos idėjų ir vartotojų ben
drovės reikalingumų. Žmonės

Banaitis. Valst. Kontrolie
rius nepranešė, kur ir Kokios 
kategorijos buvo reikalingi I prakalbos kalbėti užsinorėjo benta miltų, druskos

liuosavus iš vergijos hunų-po- 
lenderių, Tautos Fondas pir
mutinis paskyrė 10,000.00 do
lerių Amerikos Lietuvių Bri
gadai.

Kaip visada taip ir dabar 
Tautos Fondas per Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovą 
Washingtone išmokėjo Ameri
kos Lietuvių Brigadai 10,000 
dolerių. Tokiu būdu mes pir
mutiniai prisidėjome prie se
niai laukiamos Lietuvai mili- 
tarės pagelbos. Čia faktai pa
tys už savę kalba, kad kas au
kauja Į Tautos Fondą, ta® 
aukauja svarbiausiems Lietu
vos reikalams.

Tad brolau lietuvi, stok ei
lėn Tautos Fondo rėmėjų, au
kauk savo dali Kalėdų “Lais
vės Savaitės” fondan, prisi
dėk prie išgelbėjimo brangios 
tėvynės 
šiandien! 
vėlu.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Pinigyno Departmentas.
Departmentas viešai paskel

bė, lapkr. 18 d. Formalę rezig
nacijų Carter Glass’o iš Pini
gyno Sekretoriaus vietos, sy
kiu su laišku nuo Prezidento 
Wilsono, raginant jį priimti 
skiriamą Suvienytų Valstijų 
Senatoriaus iš Virginijos vie- 
tą.

Darbo Departmentas.
Darbų statistikos Biuro ra

portas išleistas lapkr. 18 d. pa
rodo, kad rugpjūčio m. kaina 
daugelio valgomų daiktų padi
dėjo, bet daugumoje miestų 
jautienos kaina sumažėjo.

Grūdų Korporacija.
Praneša kad, nuo liep. I J 

iki lapkr. 7 d. kviečių ir miltų 
išvežimai siekia 59,327,000 bu
šelius kviečių ir 6,154,000 bač
kas miltų, išviso padarant 
87,020,000 bušelių, sulyginus 
su išvežimu pereitų metų, ku
rie buvo 67,273,000 bušelių 
kviečių ir 6,104,000 bačkų mil
tų, išviso padarant 94,741,000 
bušelių.

Namų Statymas.
“New York Sun” sako, kad 

namų statymo reikalai Suvie
nytose Valstijose apima 1,000.- 1
000 gyvenamiems namams. 
128,000 dirbtuvių, kainuojan
čių po $100,000 ar daugiau; 
325,000 dirbtuvių, kainuojan
čių mažiau, neg po $100,000; 
6,000 ligonbučiams, 5,000 mo
kykloms ir viešoms įstaigoms, 
120 prekių terminams; 14,000 
gelžkelių stotims, ir 20,000 
bažnyčioms ir teatrams.

James N. Keyes
Advokatas
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Tamsta sugrįžęs Lietuvon! darbininkai, kiek jie naudos nil. J. žinomas kaipo bolševi- ko žmonėms daugiausia reika-' 
gali tuojau gauti vietų pašto J- padaro, kiek netiksliai sunau-1kas. Iš priežasties vėlybo lai-į linga buvo. Prekių skaitlius 1 • • ”| • •• • < • W ' 1 / • » • « • v • \ • w ’ « « . • » • • •štai goję. < _. _ _

Pašto prityrę akmens yra la- įkia už kiekv. mėnesį.
bai reikalingi Lietuvai.

A. Smetona,

dota pįnigų ir kiek avanso rei- Į ko (saulė jau leidosi) ir neuž- kas kart didinasi. Daug atga- 
jsiregistravimo pirmiaus iam benta iš Liepojaus. kur važia- 

Tarybos Prezidiumo vardu buvo nepavelvta. Pabaigęs vo Draugijos nariai. Narių 
į p. Šilingas paaiškino, kad V. kalbėti apskrities viršininkas skaitlius ir-gi auga. Bendro- 

viešai pra- perskaitė 2 rezoliucijas su iš- 1 vė šiandieną stovi ant tvirto
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ANT SLIDAUS KELIO.

Šią savaitę Chicagoj susi
tvėrė Darbo Partija (Na- 

. tional Labor Party). -Daly
vavo organizuotų darbinin
kų, Non-Partisan lygos ir 
šiaip radikališkų grupų at
stovai. Tarpe jų buvo daug 
inteligentų. Toli gražu ne 
visi atstovai buvo vienodai 
radikališki. Vienas atstovas 
pasakė, kad dabar “sutari
mas turi įvykti, nes be su
tarimo mes iškriksime.”

Politikos kelias yra sli- 
Ir ant to kelio bando 

atsistoti Amerikos darbi
ninkai. Į jų tarpą stos da
bar inteligentai, pfofesijo- 
nalai ir visi, kas su jų plat
forma sutiks. Ikšiol darbi
ninkai. kaipo klesa veikė 
nuošaliai, tiesioginiai nesi
kišo politikom Jų eilėse 
veikė tik prasilavinusieji 
darbininkai-unijistai. Suta
rimą darbininkų eilėse. ik
šiol buvo lengviau palaiky
ti, neeii bus dabar.

Naujoji Darbo Partija re- 
. mia Airijos neprigulmybę 

ir smerkia taikos sutarti ir 
Tautų Lygos konstituciją 
dėlto, kad ten neprisilaiky
ta prez. Wilsono 14 punktų. 
Aišku iš to. kad Darbo Par
tija rems tautų neprigulmy
bę ir Lietuvos reikalus.

DRABUŽIAI
LIETUVAI.

NAUJOS GADYNES PRIEAUSRYJE.
E

Bet jeigu Amerikos kapitalistai ir ištikrų- 
jų įstengtų mokėti darbininkams pakankamas 
algas (Detroito Henry Fordas žada netrukus 
pradėti mokėti savo darbininkams ne mažiau, 
kaip $8.00; paskui jį vysis ir kiti), tai juk 
pakol jie vieni kontroliuoja visą visuomenės ū- 
kį — ir žemės vaisius, ir pramonijos išdirbi
nius — patol jie mokės visą darbininko uždar
bį atsiimti: užteks tik pakelti kainas ant mais
to, drabužių, statomos medžiagos ir tt.' Juk 
tas ir yra daroma. Kas viena ranka duodama, 
tas kita atimama. Dažnai algos nebepaveja 
pragyvęnimo brangumo. Iš to ir kįla darbinin
kų nerimavimai ir nepagelbės čia jokios ameri- 
konizacijos; nerimavimai nesibaigs, kol dar
bininkai neprieis patys prie kontrolės visų iš- 
dirbysčių. Kol jas kontroliuos vieni darbada- 
viai, jie taip jas tvarkė, kad tik sau kuodi- 
džiausius pelnus užtikrinus. Tarnavimas vi
suomenei, kraštui buvo paskutinėje vietoje sta
toma. Kapitalistų sindikatai tyčia mažindavo 
išdirbystes (kasyklose, fabrikuose, ūkiuose), 
kad galėjus išpūsti augštas kainas ant gyveni
mo reikmenų. Kasyklų savininkai teduodavo 
dirbti darbininkams 2-3 dienas į savaitę, žem
valdžiai tyčia šupūdydavo grūdus, bulbes, o ir 
plieno karaliai nesykį ilgėm laikui fabrikus už
darydavo. Kada pramonijoje, prekyboje ir ū- 
kyje turės balsą ir darbininkai — jie kaip tik 

' stengsis daugiau daiktų prigaminti, kad vi-

Leninas.
Tai autokratas iš antro galo. Nuosavybės 

atėmimas tai skaudus dalykas. Jam gali pri- 
jausti tik tie kurie nuosavybės neturi: Rusijos 
driskiai, ir gal dar... katalikų vienuoliai, nors 
jie tįk patys sau tą atsižadėjimą praktikuoja, 
kitiems gi visbiems tos nuosavybės nepavydi. 
Bet kada Leninas nutarė komunizmą įvesti Ru
sijoje ir visame pasaulyje — aišku, kad jisai 
turėjo atsidurti rolėje didžiausio autokrato-dik- 
tatoriaus. Jam prijaučia nieko. neturintis ir 
nenorinti^ turėti proletarijatas. Bet su buržu
azija ne tik stambiąja, bet ir smulkiąja (jau 
nekalbant apie kapitalistus), su ūkininkais, — 
o net ir su šiek tiek pasiturinčiais darbininkais 
Leninui prisieina vesti aršią kovą. Sunku per
matyti, kaip ilgai toji kova galės tęstis ir kuo
mi ji galės pasibaigti. Lengva vienok numany- 
ti, kad komunizmo tvarka Rusijoje negalės už
silikti. Šimtą meti} atgal Anglijos didysis sva
jotojas Robert’as Oiven’as mėgino vykinti An
glijoje ir Amerikoje komunizmą. Jisai tam pa
naudojo savo milijonus, savo idealizmą, pra
kilnią širdį. Mūši} laikais, kitas genijalis sva
jotojas Leninas, sekdamas jau moksliškąjį 
marksizmą, tą pačią idėją vėl pamėgino vykin
ti. Jisai panaudojo visas naujagadynines prie
mones: stiprią kariuomenę, finansus, spaudą, 
visą organizacijos ir agitacijos galybę, visą val
stybinį mechanizmą. Bet žmogaus prigimtis 

(vis ta pati; žmonių pirštai vis į savę linkę. 
! Nugriovus vienus kapitalistus, prispaudus vie- 
inus buržujus, į jų vietą kaip bematant atsi- 

išdygo bolševikai kapitalistai ir 
bolševikai buržujai. Toji nelaimingoji buržu
azija, su kuria taip atkakliai socijalizmas ko
voja — pasirodė esanti, kaip toji pasakos dau- 
gagalvė hydra: kerti jai galvas; bet į vietą 
kiekvienos nukirstos kaip bematant atsiranda 
dvi naujos galvos.

Bolševikizmas atneš daug nelaimi!} Rusi
jai. gal ir kitoms šalims. Bet jisai paliks pas
kui savęs ir ką nors gera. Jisai daug prisidės 
prie įvykinimo ir sutvirtinimo teisingos taisyk
lės: darbininkų kontrolės industrijoje. Kapi
talistai dėlto labiauisa ir nekenčia bolševikų. 
Bet mes, nebūdami kapitalistais, nepavydėki- 
me jiems tą jų nuopelną pripažinti. Vienok 
sykiu ir neapsirikime. Leninas gal dar dides
nis yra priešininkas krikščioniškos civilizaci
jos, negu Gary. Gary — apaštalas luominio 
egojizmo ir pagoniško liberalizmo; Leninas į 
vietą visi} Dievo ir žmonių įstatymų pastato 
vieno luomo sauvalę. Leninas — skelbėjas ir 
vykintojas palaidotos, bedievybės. Leninas — 
didžiausias žmonijos žemintojas. Ir Gary, ir 
Leninas — tai griaunančios pajėgos. Jų veiki
mo laikas apribuotas. Žmonija išsiilgs ramaus 
statymo darbo. Tada vėl grįš prie Kristaus 
mokslo. Ateitis priguli Krikščioniškai Demo-

pergalės. Juk geriausias argumentas — jo mi
lijardas dolerių, kovai paskirtas. Rodosi, keis
tas dalykas. Skaitančiai Amerikos publikai 
galėjo būti žinomi streikuojančių plieno darbi
ninkų reikalhi.* Tai paaiškėjo iš Senato tyri
nėjimų, iš pačių darbininkų skelbiamų žinių. 
O bet gi Amerikos viešoji nuomonė didžiumoje 
pasistatė prieš streikuojančius darbininkus. 
Kapitalistų apmokamoji ir kontroliuojamoji 
spauda pasirūpino išpūsti, išgarsinti kiekvieną 
Gary žodį, pėduodama vietos darbininkų ar
gumentams ir tokiu būdu susidarė neprielan
ki streikininkams nuomonė. Šiandien visi A- 
merikoje žino, kad “plieno darbininkų viduti
niškas uždarbis yra $6.23 į dieną,” kad “yra 
darbininkų, uždirbančių net $32.56 į dieną.” 
Tas skaitlines Gary skelbė Suv. Valstijų sena
te: negi išdrįs tenai meluoti. Štai visuomenė 
ir mąsto: kogi benori tie nenuoramos darbinin
kai? Ar-gi jiems tokio uždarbio neužtenka? O 
Čia kaip tik dar ir pakišama mintis, kad vi
sam kam kalti ateiviai kitataučiai, raudonieji i siems jų užtektų, kad jų kainos atpigtų, kad 

lengviau galėtų jų inpirkti. Garyninkai ma
no, kad užteks darbininko pilvą sočiai prikim
šti ir jis bus ramus. Taip gal ir buvo seniau. 
Bet taip nebegalės būti ateityje. Kapitalistai 
užmiršta žmogišką darbininkų vertę. Jie ne
nori matyti to fakto, kad darbininkai patys tą 
savo vertę jau supranta, kad jie nebesitenkina 
būti tik mašinų vergais, perkamąja preke,’ bet ia(j0 naujį: 
nori ir turi būti lygiateisiais gyvenimo tvėrė
jais ir tvarkytojais, kaip ir patys kapitalistai, j 
Garyninkai užsimerkia ir nenori matyti, kad ‘ 
toji naujoji gadynė jau brėkšta, kad ji ateina 
nesuturimai; ją-užgyrė Amerikos katalikų vv- ; 
skupai (juk viduramžiuose Katalikų Bažnyčia • 
tokią tvarką buvo įvedus), protestonų augštų- ■ 
jų dvasiškių sinodas, — nekalbant jau apie pa-, 
čių darbininkų unijas. Indomiausia tai, kad i 
pačių kapitalistų tarpe jau atsiranda pripažįs-1 
tančių principą demokratinės kontrolės indus
trijoje — pav. John D. Rockefeller. Kada plie
no karaliai ir. kiti kapitalistai išmeta milijar
dus dolerių kovai su teisingais darbininkų rei
kalavimais, kada jiems pasiseka inbauginti 
visuomenę visokiais foreigneriais ir bolševi
kais, kada jie užpilia visą Ameriką savo bro
šiūromis, kur jie gina status quo pramonijoje, 
kada visi Amerikos dienraščiai gieda saturti- 
nę garbę senąjai tvarkai — dėl to visa nereikė
tų nusiminti: visos tos pastangos gali tik lai
kinai sutrukdyti darbininko-žmogaus laimėji
mą. Laimėjimo valanda artinasi. Nuo pačių 
kapitalistų prigulės, kaip toji atmaina įvyks: 
ar su didelėmis aukomis ar ramios evoliucijos 
būdu. Šiandiena aišku tik štai kas: 1) kuo la- 
biaus ir ilgiaus kapitalistai spirsis prieš teisin
gus darbininkų reikalavimus, tuo didesnis bus 
pavojus jų turtui ir ramybei, 2) kruviną bol- 
ševikizmą nugalės ne užsispyrėliai kapitalistai, 
bet patys susipratę darbininkai, jų unijos, jei-Į kratijai. 
gu tik jos gaus progą liuosai veikti. 1

GARY IR RENINAS.
Rodos sunku būtų suvesti į vieną^ kompa

niją bolševikų vadą su plieno karaliumi. Vie
nas veda sukilėlius prieš"kapitalą — vergų ar
miją; kitas vadovauja kapitalistais. Tečiau 
juose yra ir daug bendra. 1) Ir vienas, ir ki
tas yra gilūs autokratai, demokratijos prieši
ninkai: Leninas prieš du metu išvaikė Rusų 
tautos demokratiškai riiiktus atstovus; Gary 
savo autokratišku užsispyrimu suardė pramoni
jos konferenciją, laikytą Wasliingtone. 2) Ir 
vienas, ir kitas apaštalauja ir vykina diktatū
rą vieno luomo ant visų kitų: Leninas dikta
tūrą proletarijato, Gary — diktatūrą darbada- 
vių-kapitalistų. 3) Ir vienas ir kitas yra šali
ninkais luomų kovos, ir tai be jokio pasigai
lėjimo — iki galui,\ iki išnaikinimui: Leninas 
naikina (tikroje to žodžio prasmėje) kapitalis
tus ir buržujus, Gary nesigaili mesti kovai su 
darbininkų unijomis milijardo dolerių. 4) A- 
budu yra atkaklūs priešininkai Kristaus moks
lo ir krikščioniškos' civilizacijos. Bet tos civi
lizacijos jie nesunaikino net ir susitarę: tik 
didelių neramumų ir kovų tarpais žmonijos gy
venimas pasvira į kraštutinvbes. Gyvenimui 
gi nusistovint vairas atatenka tiems, kurie ne
ardo ir negriauna, bet kurie lipdo ir stato.

Gary.
Prisikrovę naujų nesuskaitomų milijonų iš 

pasaulio vargų ir ašarų laike šios didžiosios ka
rės, visų šalių ir ypač Amerikos kapitalistai 
ėmė manyti, kad dabar yra tinkamiausias mo- 

, mentas užduoti mirtiną smūgį darbininkų uni
joms. .Taip mintijo kapitalistai Anglijos, A- 
merikos, Francijos, Ispanijos ir daugelio kitų 
šalių. Jūjų spaudžiamos alijantų valdžios ėmė
si “daryti tvarką” Rusijoje, kurios bolševi- 
kizmas, kaip jiems atrodė, neša didžiausi pa
vojų jų kapitalams. Nuveikę visus darbinin
kų judėjimus ir organizacijas, kapitalistai ti
kėjosi ilgam-ilgam laikui užtikrinti sau vado
vavimą pasauliu.

Toji kapitalistų kova vaizdingiausiai ap- 
į.-ireiškia Suv. Valstijose. Prie jos jie ilgai ir 
! rimtai ruošėsi. Ir kada didžiųjų išdirbysčių 
į darbininkai: plieno, anglių, geležinkelių pa- 
Idavė savo reikalavimus dėl sąlygų pagerinimo, 
kapitalistai per savo vadą Elbertą Gary, atsi
sakė tarties su darbininkų unijų atstovais, nes 

i jisai tų unijų nepripažįstąs ir negalįs pripa
žinti. Negelbėjo nei prezidento AVilsono įsi
kišimas, nei pastangos TVashingtono Konfe
rencijos. Gary liko šaltas ir tvirtas, kaip jo 
dirbtuvėse išdirbtas plienas. Kada Konfe
rencijoje Amerikos darbininkų vadas Samuelis 
Gompersas griovė savo argumentais ir savo 
karšta iškalba kapitalistų pozicijas, jų vadas 
Gary visą laiką šaltai ir ramiai žiūrėjo į Gom- 
persą; nesujudęjo nei vienas jo nervas, nesu
mirksėjo akis. Plieno karaliui neraminties ne
pridera. *O ir kam? Jisai yra visiškai tikras

1

1

i

agitatoriai, kurių tikslas esąs nugriauti šios 
šalies valdžią ir sovietų tvarką įvesti. Tad ka
pitalistų inkvepiamoji spauda ir pradeda nu
kreipti visuomenės rūstybę ant nelaimingų for- 
eigner’ių. Juos reikią kuogreičiausiai ameri- 
koninti, kitus gi — pačius neramiuosius de
portuoti ir būsią viskas gerai. Patsai Gary, 
nors dar nesenai garsindavo, kad jo fabrikuo
se foreigner’iai esą ypač pageidaujami, dabar 
viešai išdrįso mesti šešėlį ant tų pačių savo 
svetimšalių darbininkų, kurie jam milijonus su
krovė. Mat, reikėjo nukreipti ant ko nors vi
suomenės rūstybę, kad liktų nesuprasti ir ne
pastebėti savo egojistiški siekiai. Taip pirma
me amžvje Rymo valdovas Neronas, padegęs 
Rymo miestą apkaltino padegime krikščionis 
ir paskui ėjo ramiai žiūrėti, kaip {siutusios mi
nios kankino niekuo nekaltus žmones. Bet ži
nomas yra ir neronų galas.

Tečiau, kada buvo patikrinti Gary pa
skelbti faktai apie jo darbininkų sąlygas pa

dėjo štai kas. Visuose plieno fabrikuose išvi- 
tik vienas darbininkas-roller’is gauna

$32.56. Išvedant vidutinį uždarbį — $6.23 į 
dieną buvo skaitomos algos ir foremen’ų ir su
perintendentų, o iš antros pusės nebuvo pri- 
skaitytos algos prastųjų darbininkų, transpor- 
tacijos darbininkų ir kitokių, kurių algos yra 
40c. į valandą, o tuotarpu darbas jų yra sun
kiausias. Paaiškėjo, kad daugiau, kaip ketvir
tadalis plieno darbininkų dirba 12 valandų į 
dieną; kad daugelis jų kas dvi savaiti yra pri
versti dirbti iš eilės be pertrūkio 24 valandas, 
kada prisieina mainyti šiptas. Tiesa, uždar
biai plieno industrijoje pakilę bėgyje pastarųjų 
5 meti} net 114 nuoš. Bet tokioje Chicagoje, 
apie kurią labiausiai spiečiasi geležies liejyklos 
ir plieno fabrikai — pragyvenimo brangumas 
pakilęs tuo pačiu laiku net 157 nuoš.

Taip atrodo tikrieji faktai.

■
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Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų sekretorius 
skelbia, jog šią savaitę iš
eina laivas Lietuvon su dra
bužiais, Amerikos lietuvių 
surinktais. Skelbia, jog dra
bužių išsiųsta už apie mili
joną dolerių. Visokių dra
bužių ir avalinių išsiųsta a- 
pie 82.000. Kaina jų rodos 
padvigubinta. Sakysime už 
pasiųstų 10250 vvrų overko- 
čių parokuota $250.000. 
Reiškia parokuota daugiau 
negu po $23. Be abejonės 
didelė didžiuma jų yra pa
nešioti ir perpus teverti, ne
gu sekr. parokuota. Ir per
pus rokuojant susideda už 
pusėtiną sumą — $500.000. 
Tas darbas atlikta veik per 
pusmetį.

Toli gražu negalime di
džiuotis tokia dovana. Tai 
mažmožis atsimenant Lietu
vos žmonių kančias ir nuo
gybę ir Amerikos lietuvių 
gerus uždarbius. Be to šita 
pašalpa išeina iš Amerikos 
tada, kada jau ji turėjo būt 
Lietuvoje išdalinama.

L. R. Kr. R. sekretorius 
skelbia, jog už persiuntimą 
reikėsią užmokėti apie 8.- 
000. Bet nepasako, kiek 
svarų arba kiek kubiškų pė- 
dii užima išsiųstieji daiktai. 
Todėl nežinia ar brangiai 
ar pigiai persiuntimas at- 
seis. Jei dabar to nepada
ryta, tai kitu, kartu tą rei
kės padaryti.

į
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Rusijos bolševiką jėgos pra
dėjo užpuldinėti Estonijos ru
bežių. Bet esti atmušami.

aštuntu nuošimčiu.
Antras kalbėjo J. J. Roman, 

L. P. B-vės vedėjas, daugiau
siai apie dr-jos reikalus, ragin
damas rašytis daugiaus prie 
dr-jos. Dar kalbėjo apie savo 
kelionę po Lietuvą ir įspū
džius pabrieždamas, kad lie
tuviai bolševikus kaip vijo, tai 
į juos šaudė akmenais, kel
mais ir tt. Čia lietuviškiems 
bolševikams labai netiko.

Trečias kalbėjo serž. V. Vaš
kas. Pasakojo kaip Lietuvos 
valdžia yra labai demokratiš
ka, kaip ji kovoja su lenkais, 
kokia Lietuvos kariuomenė, 
kaip ji atrodo ir šiaip Lietu
vos vaizdus... Tuom syk pa
daužos šnypštė, kaip žalčiai 
pakampėmis nežinodami ką 
daryt, nes matė, kad publika 
labai užganėdinta. Pabaigus 
kalbėti, ėmė duot klausimus. 
Kožnas apie savo vietas: kai
mus, parapijas ir tt. Štai vie
nas atsineša kokį tai šlamštą. 
Sako, žiūrėkit kokie čia kiau
šiniai ir tuoj ima visi indo- 
mauti apie tuos kiaušinius. 
Tnoj paaiškėjo, kad tai lietu- 
vškai-žydiškos

i Paaiškinama, 
niai kur rasti 
Štai pasirodo 
pirmininkas ir sako: 
darau vakarą, nes kalbėtojai 
meluoja.” Tuom syk V. Vaš
kas pasistojęs ant pagrindų 
paklausė publikos: “Katrie 
esat užganėdinti šio vakaro 
prakalbomis, pakelkit ran
kas.” Visi pakėlė. “Katrie 
prieš? Vos du. Tai matot 
Loveli io lietuviai kas jus val
do. Rodos jau laikas juos pat 
siųst, kur jiems vieta. Tvaikas 
sukrust naciams. Ten Buvęs.

Čarneckis, J. Dobilas, V. Ta- 
moliūnas, A. Rimkus, A. Kan- 
čauskas, A. Narvydas. J. Šy- 
vokas, J. Jasiulionis.

Smulkių — $3.00.
Viso labo — $131.00.

Kun. M. Durys.

nei vienas komunistas su rau
donais skarmalais.

Lapkričio 8 d. K. Kupetis 
pabaigė savo sunkias dienas. 
Atsiskyrė su šiuo pasauliu bū
damas 28 metų amžiaus.

10 d. lapkr. tapo palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis. Nekurie iš komunistų 
prikalbinėjo laidoti “laisvai.” 
Bet velionies/artimieji pago- 
dojo paskutinį norą ir neklau
sė. Liko našlė su 5 metų sū
numi.

solistei už prielankumą ir pa
rėmimą mūsų choro. Taip-pat 
išreiškė padėką visai publikai, 
skaitlingai atsilankiusiai ant 
koncerto.

Nonvoodiečiai, dalyvavusie
ji tame koncerte ilgai jį mi
nės. O tie, kurie neatsilankė, 
gailėsis, nes geistina daugiau 
tokių koncertų.

Rėmėjas S. S.

Nieko nežinantiems.
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ti nieko. Kuopa gali rengti 
vakarus dėl savo iždo. Nuta
rė, kad kaip didžiuma nutars, 
tai ir 26 kp. nebus priešinga 
mokėti po 30c. į centrą.

Pranešimas.
Rumfordiečiams bus naujų 

žinių iš Lietuvos. V. Vaškas 
su prakalbomis čia bus gruo
džio 14 d. Kalbės šv. Roko sa
lėj.

. KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
RACINE, WIS.

LDS. 63 kuopa savo mėnesi
niame susirinkime 16 d. lapk. 
perskaičius LDS. centro laišką 
į kuopas su prašymu pritarti 
pakėlimui narinių mokesčių. 
Tą dalyką viršminėta kuopa 
greitai suprato ir prijautė. 
Vienbalsiai sutiko mokėti į 
centrą po 30c. į mėnesį arba į 
metus $3.60. Tai su Naujais 
1920 metais mokėsime centra- 
lę mokestį į vietą 20c. — 30c. 
Taip-gi kviečiam ir kitas sa
vo sesutes kuopas, kad šitame 
svarbiame reikale paremtų 
mūsų brangią organizaciją.

J. Kesminas, kp. rašt.

I 
I

Kp. Rašt.

vie-

I

Eastonietis.

NORWOOD, MASS.
Šv. Cecilijos Bažnytinio cho

ro po vadovyste p. V. Stasevi
čiaus, 16 d. lapkr. įvyko pui
kus koncertas, susidedantis iš 
įvairių dainų. Buvo soliai, 
duetais ir choro dainavimai, 
su pritarimu pijanu J. Rakie- 
čio, Cambridge vargonininko’, 
o p. V. Stasevičiaus dirigavi
mu. Dalyvavo šiame koncer
te visas Cambridge’o Bažnyti
nis choras po vad. J. Bakai
čio.

Pirmiausiai. Cambridge’o ir
MANCHESTEE, N. H.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 74 kuopos įvyko metinis 
Susirinkimas 14 d. lapkričio. 
Buvo svarstoma apie pakėli
mą mokesčių. Visi nariai vie
nu balsu pritarė pakėlimui ir 
mokėt po 30c. į mėnesį cent
ram Taip-gi buvo rinkimas 
naujos valdybos. Pirm, liko 
Jonas Žukauskas, rašt. Kaz. 
Žukauskas, ižd. tas pats Vacį. 
Zaremba. Dar gavom naują 
narį Liudviką Jakaitį. '

Rašt. Jon&s Žukauskas.

Baltikoj buvo smarkios aud
ros ir keli laivai tapo nuskan-’ 
dinti.

Vengrijoj tapo sudarytas 
ndnisterių ‘

RUMFORD, ME.
Lapkr. 23 d. LDS. 26 

laikė savo susirinkimą, 
miausia perskaityta laiškas iš 
centro kas link pakėlimo mė- 

Tai buvo svarstyta.

kp. 
Pir-

EASTON, PA. 
Komunisto mirtis.

Šio miesto komunistų 
nas jų draugias, K. Kupetis bu
vo L. K. S. 42 kp. nariu. Sir
go džiova. Jį kankino veik 
du metu. Kol galėjo pavaik
ščioti, tai kunigo nereikala
vo. O kaip spėkos visai su
mažėjo, tai ligonis pradėjo nu
manyti, kad nepoilgo reiks 
apleisti šį pasaulį. Prašė kad 
parvestų kunigą. Mūsų gerb. 
klebonas V. Matulaitis nepai
sė, kad minėtas ligonis buvo 
ikšiol “laisvas” ir su mielu 
noru nuėjo pas ligonį su Švč. 
Sakramentais. Minėtas ligo
nis atlikęs katalikiškas prie
dermes prašė klebono, kad po 
kelių dienų vėl aplankytų. K. 
Kupetis 3 sykius geidavo kle
bono su Švč. Sakramentais. 
Paskutinėmis dienomis pradė
jo kalbėti savo moterei Emili
jai ir broliui A. Kupečiui apie 
savo laidotuves. Prašė, kad

“Darb.” No. 132, Šv. Petro 
Bažnytinio choro So. Boston, 
Mass. valdyba pasakė, kad vi
siškai nieko nežiną apie mūsų 
koncertą ir mes blogai darą, 
kad jų choro vardą garsino
me. Mums išrodo, jog mes 
tuomi jums nepadarėme tokią 
skriaudą, kad reikėtų išeiti 
su protestu. Ir Norvoodo Šv. 
Cecilijos Bažnytinis Choras 
taip-pat neturėjome jokio už- 
prašymo, bet minavojot mū
sų vardą, tai yra negalėtūt 
minavot. Bet kas iš to, kad 

$5, navo p-lė Ona Simbolaitė, iš i jei tie patys broliai lietuviai 
ir katalikai vieni ant kitų už-

WATERBURY, CONN.
Apaštalystės Maldos dr-ja 

buvo surengusi prakalbas 16 
d. lapkr. dėl našlaičių užlaiky
mo. Kalbėjo Šimutis ir E. 
Alekna. Puikiai nukalbėjo ir 
šv. Juozapo parapijos choras 
sudainavo kelias daineles. Pu-į vietinis chorai sudainavo ame- 
blika buvo patenkinta. To- Į rikonišką ir tautišką himnus, 
liaus buvo renkamos aukos dėl Toliau Cambridge’o choras 
našlaičių. Štai aukotojų var- padainavo keletą gražių dai-
dai:

Kun. J? J. Valantiejus 
E. Alekna $2.00.

Po $1.00: J. Apvilienė, 
Matusevičienė, S. Pocius, 
Čeponiutė, J. Mikleviče, 
Shimaraitė, M. Račienė, 
Dobilėlis, P. Beikorikė, K. I- 
vanauskas.

I

nų. Toliau sekė solo. Padai-

I

v. 
A.
A.
K.

A J. Sėskis.

NE WPHILADELPHIA, PA.
Per kun. Laukaičio prakal

bas dieną 19 lapkričio auka
vo šie asmenys:

B. N. —$100; Andrius Auk
štakalnis, Juozas Filius, Pau
lius Bačys po — $5.00.

Po $1.00: A. Vabalas, J. Am-
J.

Cambridge’o. Toliau buvo 
perstatytas vietos choras po 
vad. Stasevičiaus, kuris buvo 
išlavintas daug naujų daine
lių, kuriomis publika negalėjo 
atsigerėti. Toliau padainavo 
gabus solistas-tenoras Spau- 
ras, nesenai pribuvęs iš Mich. 
valstijos.

Buvo pertrauka 15 minučių kalbas 23 d. spalio. Prisirin- 
delei pasistiprinimo saldžiais ko žmonių pilnutė salė. Ati- 
blaiviais gėrimais. Po per- darė vakarą sekretorius ir 
traukos tęsėsi programas to- perstatė kalbėt Povilą Pet- 
liau. Choro pirm, ir Vakaro rauską iš So. Bostono. Jisai 
vedėjas P. Kaliunas išreiškė kvietė visus jungtis prie lietu- 
vardan viso choro širdingą a- viškų bendrovių, o ypač prie 
čiū visam Cambridge’o chorui j ‘ 
ir

metinėjimus darysime.
Šv. Cecilijos Bažnytinio 

Choro Pirmininkas 
P. Kaltūnas.

L0WELL, MASS.
Vietinė Saldžiausios Širdies 

V. Jėzaus dr-ja surengė pra-

vištos padėti, 
kad tie kiauši- 
ten ir geliuoja. 
ant pagrindų 

“Aš už-
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Miestas.......................

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus

streikai: plėšikai: maištai: 
Kad būti visados prisirengus nusi

pirk tuojaus ši dalyki), 
peilio 
sados 
šauti.

Pov. Mikalausku,

kombinacija 
ir revolverio. Peilį galima vi- 
vartoti r revolveris yra gatavas 

Šauna tikrus 22 kalibras kul-

DYKAI!
Prisiųsklte savo adresą, tai gausite 

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

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

Lietuvos Atstatymo Bendrove
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

Pirmiausia ir Didžiausia Korporacija Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu.
Skyrius Kaune. Exporto ir Importo Skyriai.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO
VE išrūpina pasportus lietuviams, keliaujan
tiems iš Amerikos Lietuvon. Kas tik yra pasi
rengęs keliauti, tesikreipia į Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO
VĖ jau rengiasi vėla prie antro didelio trans
porto tavorų į Lietuvą, kuris dar prieš Kalėdas 
apleis Ameriką.

Kas prisidės dabar prie išsiuntimo šią ta
vorų, tas pagelbės Lietuvos Valstybės reikala- 
lams. Prisidėti galima pasiperkant Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės Šerų.

Užpernai, pernai buvo išmokėta po 4 nuoš., 
o šiemet jau išmokėsime 5 nuoš. dividendų iš 
gryno pelno. Kitą metą bus mokama dar dides
ni dividendai ir serai augs vertėje.

JAU TUOJ ŠERŲ NEPARDAVINĖSIME.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO

VĖS šėrai bus parduodami tik ligi Nauji} Metų, 
o poto niekas negaus pirkti. Todėl pasiskubin
kite.

Jau LIETUVOS ATSTATYMO BEN
DROVĖ sukėlė suvirs $400,000, o išviso reikia 
sukelti tik $500,000. Beliko parduoti tik 10,000 
šėių. Dabar kasdien parduodama apie 500 Še
rų. Jeigu kas nori dalyvauti pelningame biz
nyje, turi pasiskubinti nusipirkt šėni.

Viena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
Šerus, vienas seras $10. Bet geistina kad nau
ji nariai stotu į L. A. Bendrovę su kuodidžiau- 
siais įnašais. Dėkitės prie Bendrovės su $10,000 
užsirašymais.

PIRKLYBINIAI RYŠIAI PLĖTOJASI.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO

VĖ Latviams ir Estonams taip-gi tarnauja. Ta
me reikale jau daromi ryšiai ir už kelių savai
čių prasidės pirklybiniai mainai su Latvija.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės skyrius 
Kaune daro pirklvbinius ryšius su Ukraina ir 
tenai pradėsime savo darbą. Lietuvoj reikia 

. , anglies fabrikams ir gelžkeliams varyti ir kito
kių daiktų, kuriuos prieinamiausiai galima bus 
gauti Ukrainoje.

SAVO DIRBTUVĖS.
Lietuvoje išdirbvstės organizavimas yra 

pirmutine užduočia jos piliečių. Amerikos lie
tuviai, prisidėdami prie LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVES pagelbės tai padaryti. 
Dirbtuvės visur duoda pelno ir pinigai į jas į- 
deti. visuomet geriausiai apsimoka.

I ADAI Q V A D D II C DITČUIIIUA2i REIKIA VISIEMS SKUBIAI PASIPIRKTI ŠERŲ, NES KASDIEN PARDUODAMA LABAI O V A D D U O rAltmlJlfflAOi DAUGIAU IR DAUGIAU, TAI SUSIVĖLINUSIEMS GALI NETEKTI.
Rašykite ir pinigus siųskite arba paaiškinimų klauskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
320 FIFTH AVĖ

Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONA KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginant' 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra l«bai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase. regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą,.tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui, ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes m o te re s. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu__ ______ ___
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gale te pirkti seses bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkių s ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—537 South Dearbom St., Chicago, III.

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

migdamu ar

Apulskis Leopoldas iš Daubarių o- 
kolicos, Tirkšlių parap. Telšių apskr., 
mokinęsis “Saulės” kursuose Kaune 
ieškau tėvų, giminių ir pažįstamų. A<1» 
resas: Japan Gensan (Korea) Rus-
sian Cbnsulate, L. Opulsky. Lietuvos 

i laikraščių prašau atsispauzdinti.AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Aš Ona Giliutė, po 
Bernotienė, paieškau 

. Marijonos Giliutės, po 
Makauckienės ir brolio 
miero Gilaičio; paeina iš Su
vaiką rėd., Lazdyną valse. 
Pirmiau gyveno Exporte o da
bar nežinau kur. Meldžiu ar 
tamstą atsišaukti, ar kas juos 
žino pranešti ar man ar jiems, 
.o aš už tai būsiu labai dėkin
ga. Mano adresas:

Mrs. Ona Bernotienė,
22 Bumside Lane,

Hamilton, Scotland.

Paieškau savo vyro Dominiko 
Stepučio. Kauno rėd., Varnių 
par., Pagarždų sodos. Paliko 
mane jau bus 8 metai su mažais 
vaikais. Jis yra 45 metų senu
mo, geltonais plaukais; kaip 
kalba tai biski švilpia. Kalba ru
siškai, lenkiškai ir angliškai. Jis 
yra stalius (carpenter) ir tankiai 
maino savo pavardę. Jis pasiė
mė merginą 18 metų senumo Sta
sę Radaičiukę. Girdėjau, kad 
gyvena Cidar Rapids, Mich. Kas 
žino malonėkite pranešti man, už 
ką aš duosiu dovanų $10.00.

Adresuokite šitaip:
Mine Stipter,

4 Dublin St. 
Chicopee, Mass.

vyru 
sesers
vyru 

Kaži-

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETR0IT, MICH.

Žinomas per 25 mtjtus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

Aleksandra Vaicvėnas, Kau
no rėd., Zarasą aps., Salaką 
miestelio, Jakiškią sodžiaus, 
ieškau brolią Antano ir Prano, 
giminią ir pažįstamą.

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

ir gvarantuoja
Norin&ns gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiame kreiptu pas: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, Nevr York, N, Y

VARGONININKUI
GERA VIETA. 
Atsišaukite tuojaus pas: 

KUN. K. VASILIAUSKAS, 
12 Casimir st., Westfield, Mass

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A# labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsl 

nevlrtnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
kų nustojlmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. V 
sur Ieškojau rau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubeži 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui m 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kra 
Iftsivalz. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ižnyko pontonai- I 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras^ * 
Blterla. ir po 8 mėnl. savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarpi i 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-Į' 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-' [ 
ž|stamiems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų- i 
taras:

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrėnas, Prof.

Paieškau savo puseserės Ste- 
panijos Mažioniutės, tetos Magd. 
Mažionienės ir Mikolo Domarko. 
Jie visi paeina iš Sielenių kaimo, 
Salantų par., Kauno Rėd. Pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. da
bar girdėjau, kad gyvena New- 
Haven, Conn.

Malonėkit atsišaukti sekančiu 
antrašu:

Ant. Norkus, 
803 Hollins St..

Baltimore, Md.
(12-1)

FARMOS PARSIDUODA.
165 akerų žemės, didelis mi

škas, dideli visi budinkai, van
duo bėgantis j namą ir banę, 21 
galvijas, 3 arkliai, visokios tul- 
šys reikalingos prie farmos. Kai
na $7500.

65 akerų žemės. Namas 9 rui
mų, barne, vanduo bėgantis Į 
namą ir banę, didelis miškas. Se
nukas parduoda už $1.850.

Pasiskubinkite pirkti.
Jonas Burokas,

124 Millburv St. 
Worcester, Mass. 

(12-1)

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI.
Pranešu, kad aš greitu lai

ku važiuosiu į Lietuvą ir važi
nėsiu Lietuvoje nuo kaimo į 
kaimą ir nutraukdinėsiu viso
kios rūšies paveikslus. Tai-gi 
kurie iš lietuvių norėtą, kad 
nuimčiau jūsų senus tėvelius, 
brolius, seseris ir grinteles, 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant-1 
rašų:

B. Valaitis, 
1913 Westminster St., 

Providence, R. I.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bosven St., So. Boston, Muša. 
VICE-I’lItM. — Vincas Zaiieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. Antanas Motiejunna, 
128 Botven St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorcliester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
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.

I
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.

KEA

NAUJA KNYGA.
Visiems instrumentams ir 

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

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N. 

Cleveland, Ohio.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St.,

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

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

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniulė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona MizgirtienĄ 

135 C Str.

ANT RENDOS.
West Roxburyje namas su 4 

kambariais 5000 pėdų žemės ir 
vištinyčia. Rendos $18.00 j mė
nesį. Raktą galite gauti pas 391 
La Grange St.

W. Roibury, Mass. 
Tel. Bellevue 2189-M.

TEISINGIAUSIA IR GE- ! 
RIAUŠIA LIETUVIŠKA ’!

APTIEKI į
Sutaisau receptus su di- <! 

džiausią atida, nežiūrint, j! 
ar tie receptai Lietuvos ar < i 
Amerikos daktarą. Tai <I 
vienatinė lietuviška aptie- < i 
ka Bostone ir Massachu- ;; 
setts valstijoj. Gyduolią ga- < ’ 
lit gaut, kokios tik pašau- ; j 
Ivj yra vartojamos. Galit ; ; 
reikalaut per laiškus, o aš ;' 
prisiąsiu per expresą. ; , 

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ;; 

226 Broadway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS. | ; 

______ r ir 21013 į
PIRK LIETLA OS BONŲ1 | '

Tai ne bova, bet tikras revolveris 
— pelis. Išrodo kaip klšenins peilis. 
Ašmenai yra geriausio plieno, ir vi
sas peilis nikeliuotas. Sulenktas yra 
3% colių ilgio. Kulkos ir spragė pa
slėptos viduryj peilio, taip-gi ašmenai. 
Toki peili kiekvienas privalėtų turėti, 
dėl atsargumo. Toki kombinacija ver
ta mažiausia $10.00, bet per šj trum
pą laiką mes parduosime sulyg dirb
tuvės kainos $4.95. Prisiųsk mums 
50c. paštos ženkleliais kaip depozitą 
kitus prisiusi kada gausi ta vorą.

Rašyk šiandie:.
UNION PRACTICAL CO.

1065 Mllwaukee Avė. Dept. K. 18 
CHICAGO, ILL.

i Suuin Duoxun,
' |Tel. S. Boston 21014

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINES DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MAS8.

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

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM.

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

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

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitę,

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

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

181 D Str., So. Boston, Mass. 
Draugia laiko snsirinkimns kas■

trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2 KM vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje. So Boston. Mass Sekan
tis susirinkimas bus 16 d. la 
čio 2-rą vaL po pietą.



DARBININKAS

(Pabaiga bus kitame num.)

SEYMOUR

Komitetas.

<

v •

i

EKSTRA!!

bet talpinti tokį di
delį apgarsinimą ant pirmo pusla
pio, kaip kad ir šiame šeiminia
me numeryje tai nei šis nei tas.

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

332 Broadtcay, So. Boaton, Maaa. 
Telefone So, Boaton 441. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 
Tel. S. B. 1196-W.

Su augšta pagarba,
CENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS, 
32-34 CROSS ST BOSTON, MASS.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v&lAndo*: 
Nuo2iU 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

609W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON
Tel 802 S. B.

už laikrodėli. Tik iškirpk kuponų žemiau. Indėk 
Užmo- 

Visa kas jums reikia 
Kitus ne Suv. Valstijose 

Kainos
Nepraleisk šitos didelės progos. 

UNION SALES CO..
GARANTUOJAMAS KUPONAS — GERAS TIK 30 DIENŲ. 

Union Sales Co.. Dep. 414.
747 N. I.incoln St., 

Chicago.
dergiamieji:

Indedtt 35 centus siuntimo lėšoms, už kuriuos malonėkite prisiųsti man 
jūsų 21 akmeniu laikrodėlį. Taipgi prisiųskite man savo dovanas.

Aš užmokėsiu laiškanešiui $10.95, kuomet jis atneš.
Aš siunčiu jums šitų užsisakymų tuojaus, kad gavus jūsų dovanas.
Aš išmėginsiu jūsų laikrodėlį per 10 dienų. Jei man nepatiks, tai aš 

sugrąžinsiu jį su jūsų dovanomis ir jus man sugrųžinsite pinigus. 
Vardas. 
Adresas.

Štai Dr. J. Šliupo paveikslas ir 
ten pat “blogi kiaušiniai.” Ker- 
diejus atsako, kad visa tai mus 
palaiko ant paviršaus... Delei ta-

Bei! Phone Dickineen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. tari St., PHaMphh, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedeBomie iH 4 no pito*.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. 

OFISO iš ryto, j
VALANDOS: į?1

ESPERIMENTUOJU.
Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 

visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos įtaisus Įleisti į klhują įvairią kraujovandenių ir bakte
rijų. kurias vartoja geriausi gydytoja! Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Eurono’. Aš užbaigiau augščiausių Medicinos Kolegiją ir Universite
tų stoj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš- Jums pasakysiu kaip gailu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai Ir neleisti pinigų. Jei ser
gate, nelankite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
mlnas dykai.

ktikos pateiktą rezoliucija prisi
laikant “Spaudos Dr-jos” bend
rų įstatų dėl “Sand.” narių. Ki
tiems — senoviškai...

LIETUVIS DANTISTAS Į
DR. M. V. CASPER • 

(Dr. ii. V. Kaaparavičiua) 
425 Broadtcay, So. Boaton, Maaa.

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

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

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafaga inlaika pliaku slinki

mą, praialina pleiskana*. niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma jčaa reikalinga mauta.

Dennafugu p adarya kad Justi plau
kai bua tanku* žvelnus ir įkaistu*.

Oda Juafi galvoje bua tyr*. piei»- 
kanos išnyks ant visados ir plaukai 
nealina* daugiaus!

Reikalaujant pristosime Jam pač
ia suvis dykai {{bandymui tampai*.

Prismikite M e. (tampomi* persinn 
timo lHa gausi ilbandymui dežiute 
Dermataro* ir broiiura.

ARGI L SPECIALTIES CO
ST

SPECIALIS PASIŪLOMAS TIK PER 30 DIENĮJ.
NIEKUOMET LIGŠIOL JUMS NETEKO MATYTI TOKIO PASIULINIMI. 

Kodėl nepasinaudojus juonri?
šitam sjHvialiam pasiuliiiiui.
Rėti dvigubą kainą už laikrodėlį
DYKAI.
norite, o
lėtinas.

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

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

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

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

mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokiaa ligaa J’iskiria akiniu* 

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

Worcester, Mass.

zaunijimą, būk tai 
susibičiuliavęs su jo 
norkiniais nezaležnin- 

Todelei 
kad

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

-ud Įltlųoj UJA ĮBngUĮAOĮJd
ir gatavi pa.lavi-imnume

niui trapi duonele, kuri j
trapi ir kaipra maistinga.

tik užtektinai turtinga.

padarius nepaprastą skanumą ir sveikti.
r.las LORNA DOONE ant kiekvieno Dž.iovi-

Parsiduoda svarais puikiose Vaizl.azenk-nėlio.
liais Apklijuotose skrinutėse.

iUNAL B15CUIT CUi-lf/---.
O0. Uneeda BtecuR

VIETINĖS ŽINIOS.
AKUNEVIČIUS AUKAVO 
$100.00 DĖL VARGONŲ.
Visiems gerai žinomas biz

nierius, graborius Petras Aku- 
nevičius pasižadėjo į vargonų 
fondą šimtą dolerių. Pinigus 
atiduos kaip tik bus reikalas.

Akunevičius yra pirmas pa
žadėjęs tokią gausią auką. Už 
tai tariame nuoširdų ačiū, var
dan šv. Petro parapijos.

Vargomj fondas kas kart kį
la. Atsirado prakilnių para
pijom?, kurie aiškiai supranta 
tą reikalą.

L. D. S. 1-ma kuopa laikė 
savo susirinkimą 23 d. lapkr. 
Susirinkimas buvo gana gy
vas ir rimtas. Į susirinkimą 
atsilankė didis skaitlius narių. 
Daugiausia buvo apkalbama 
vakarinės mokyklos reikalai. 
Delei pagerinimo, kad geriails 
sutvarkyti vakarus pasimoki- 
nimo, išrinko pagelbėjimui Z. 
Klapatauskui V. Savicką ir S. 
Noreiką. Toliaus buvo rapor
tai išduoti rengtos LDS. Sp. 
Savaitės. Pasirodė, kad gry
no pelno liko $87.67. Nutarta 
surengti vakarą išlaidoms mo
kyklos. Nutarta, kad kurie 
lankysis į vakarinius kursus, 
mokslas už dyką. Delei geres
nės tvarkos manyta, kad užsi- 
statytų kaucijos 50c. arba do
lerį. Tas palikta ant kursų 
komisijos. Kaip pasibaigs mo-j 
kykla. kiekvienam bus sugrą
žinta jų pinigai. Nutarta kur
sus turėti kiekvieną ketvergą 
ir utaminką. Prasidės kiek- Į 
vieną vakarą 7:30 vai. Per su
sirinkimą įstojo i kuopą šios 
ypatos: Povilas Žukauskas, j 
Jonas Navickas, Petras Drau-1 
gelis, Antanas Bukata.

Gal kas žino. Prieš 12 ar 13 
metų Bostone ar kur nors Ma
ssachusetts valstijoj bepročių 
name mirė Juozas Petro sūnus 
Pilkauskas. Kilęs iš Kauno 
rėd. Yra svarbus reikalas ži
noti apie jo mirtį ir gauti jo 
mirties paliudijimą. Miesto ir 
valtsijos rekorduose nerasta. 
Gal jis buvo po kitokia pavar
de.

BUNTAUČIKAI, GERŲ DARBŲ 
NEAPKENČIA!

Sandaros” 47, nepasirašan
tis redaktorius patalpino savotiš- 
kai-šleivą 
“Darb.” 
bendrais, 
kais. Todelei turiu už garbę 
pranešti, kad “Darbininkas,” 
spauzdindamas mokyklos apgarsi
nimus jokių reikalų neturėjo su 
jokiais nezaležninkais.

Tie apgarsinimai buvo daromi 
mokyklos reikalams ir tas visas 
darbas priklauso niekam kitam 
kaip tik Bostono Universitetui ar
ba Univ. skyriui So. Bostono va
karinės mokyklos lietuviams įs
teigtos ir man kaipo tos mokyk
los direktoriui; o ne kokiems ten 
nezaležninkams, ar aišku?

Teisybė, nėra ką stebėtis, juk 
ponas N. karštas garbintojas išsi
gimstančių nezaležninkų ir Mic
kaus aukuro. Ir be mano išaiš
kinimo visuomenė apie tai gerai 
žino.

Vietos ir apielinkės žmonės 
taip žino ir apie mane, kad esu 
griežtai priešingas tokiems neza
ležninkams ir jokių bičiuliščių su 
jų judėjimu neturiu, i

Studentas A. J. Jokūbaitis.

A. L. R. K. Mot. Są-gos 13 kp. 
metinis susirinkimas bus 2 d. gruo
džio Bažnytinėj salėj lygiai 7 vai. 
Visos narės malonėkite pribūti ir 
kurios esate skolingos malonėkite 
užsimokėti. Pirm. O. Jankienė.

WORCESTER, MASS.
L. R. K. Mot. Sąjungos 5-ta kp. 

30 d. lapkr. rengia milžiniškas 
paskaitas ir prakalbas. Paskaitą 
laikys gerb. kleb. kun. J. J. Ja
kaitis, kalbės gerb. kun. J. Čap
likas, p-lė Jakubaitė iš New Ha
ven, Conn., taip-gi kalbės žymi 
amerikonė, veikėja svetimtaučių 
tarpe.

Šiuomi yra kviečiamos ypatin
gai moterys ir merginos nepralei
skite puikios progos, nes tai pir
mos tokios paskaitos ir prakalbos 
yra rengiamos.

Kviečia Rengėjos.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Partijos 6-tas Seimas, 
kuris įvyko lapkr. 20, 21 ir 22 d.d. 
1919, Waterbury, Conn.

Rašo: Juozas B. galiūnas, 
(Speci jai is “ Darb. ” Korespon
dentas.)

Kariuomenėje ilgai bebūdamas 
veik jau buvau pamiršęs apie lie
tuvių organizacijų bei partijų sei
mus ir Įvairios rųšies suvažiavi
mus. Turėdamas liuoso laiko su
tikau būti “Darb.” koresponden
tu A. L. T. S. praėjusiame š. m. 
Seime. Organizacijos ar parti
jos Seimas yra it koks veidrodis, 
kuriame atspindi visi nuveikti 
darbai, įvairios užmačios bei int
rigos manomoš daryti ateityje. 
Tai štai kaip atsispindi sandarie- 
čiai.
Organo stovis, skaitytojai, finan

sai ir nuostoliai.
Iš Centro Sekr. p. J. Kerdie- 

jaus raporto.
Sandaroje narių pilnai užsi
mokėjusių..............; ............. 722
Suspenduotų.......................... 288
Viso narių. ......................... 1.010
Išbrauktų per metus............ 178
“Sandara” turi pavienių skai
tytojų..................... 497
“Sandaros” visas turtas, 
mašinos........................... $6.851.38
Nuostoliai už 10 mėnesių $2.534.55 
Arba savaitėje.................... $58.94

Čia yra dar kelios smulkios bi
los nemokėtos, tarp kurių ir adv. 

ji'. Bagočiaus “krikščioniška” bi- 
la už ginimą nuo kun. Bukavec- 
kio užpuldinėjimų... už tūlą ko
respondenciją, tilpusią “Sanda
roje” byla dar nepabaigta. Sek 

| retorius sako kad jų padėjimas 
lesąs labai blogas, nes “Sand.

’ į darbininkai, antras mėnuo 
'gauną algų, nės iždas tuščias, 

j>ep kas aršiausia, tai kad p. Prata- 
ipas pranešė, kad “mortgage” 
apie $2.300 būtų sugrąžintas tuč 
tuojaus po seimui, kitaip grasi
na teismu ir t. t. Toliau prane
ša Seimui, kad dėl stokos pinigų 
gręsiantis “bankrotas” labai tru
kdė visokį veikimą. Čia pat pa
sirodo didelis pasipriešinimas ir 

■aršus ginčai tarp Sekr-Adm. p. J. 
j Kerdiejaus ir Ižd. p. K. Jurgeliu- 
no už išnuomojimą p. J. Kovai 
Kavaliauskui “Sand.” ofiso. Gi 
Kavaliauskas. apie kuri tiek 
daug “Sandaroje” buvo rašoma 
ir jo nuopelnai keliami padangės- 
na yra tas, kad J. Kovai prižadė
jęs mokėti už “Sandarą” ir jos 
spaustuvę, turįs “listą” ant 
“spaustuvės” namo, duodąs bran
gius apgarsinimus į “Sandarą,” 
kurie atsiduoda priešingumu Lie
tuvos Valstybės paskolai, kad J. 
Kovai mirtinas priešas “Darb.” 
ir jo skleidžiamo “klerikalizmo” 
etc. tec. p. J. Kerdiejus sako: 
“Visi So. Bostone kalba, kad p. 
Kovai yra žydas, nors jis mari 
nerodė, (ko?) Aš net klausiau 19 
lapkr., š. m. “Ar Tamsta ištikrų- 
jų esi žydas”? Bet tas nesvarbu, 
tiek tegaliu pasakyti, kad daly
kas labai supainiotas ir su juoni 
reikės skaitytis. Mes kaip pir
ma išdavėme pusę ofiso taip ir 
dabar, tij< ot visa tame kad — 
žydas nors aš negvarantuoju.” Pa
aiškinimą duoda Ižd. p. Jurgeliu- 
nas: “Iki pernai metų visai ma
žai apie Kavaliauską girdėjome, 
tik tada pradėjome skaityti “San
daros” prieteliu, kada “Sanda
rai” paaukojo $100. Bet nežiū
rint į tai, aš su žydu nesutikau 
ir nesutiksiu!... Kada pradėjo jo 
straipsniai tilpti mūsų organe ir 
pamačiau kiek tuomi daroma blė- 
dies liet, visuomenėj ir sukeliama 
trukšmo ir nesutikimo vietiniuose 
reikaluose, tada aš pasakiau p. J. 
Kerdiejui: Kam Tu jo tokius 
šlamštus talpini?” Kerdiejus at
sakė, kad jo straipsniai esą ap
mokami, formoje apgarsinimų 
po $1.00 už colį... Jš to viso pasi
rodo, kad “Sandara” liks Kava
liausko. o mes Žydo Bernai”.. 
F. Živatkauskas pataria, kad p. 
Kovai vardas, kaipo “žydo” ne
būtų minimas, kad nepaimtų 
mus už apikaklės...

Raporte apšvietos komisijos i 
stipriai rekomenduojama, kad i 
“Tautinės Sandaros” pranešimai 
kaipo “mažos vertės” talpinami 
nebūtų. Pijus Norkus “Vien. 
Liet.” redaktorius pastebėjo, kad 
“Sandara” pavirto laikraščių vi
sų tik šmeižimui sau nepatinkamų 
narių ir tos pačios sriovės, ypač

tas kliūva “Lietuvai” ir jos Re
dakcijos nariai vadinami “išga
moms.” Vasiliauskas atsako, kad 
su “Lietuva” mes turime taip ly
ginai elgtis kaip ir su “klerika- 
lišku” laikraščiu... Ikišiol tilpę 
straipsniai turėjo būti aštresni. J. 
Strimaitis priduria, kad už “Lie
tuvoje” tilpusius Bridvaišio strai
psnius ne kas kitas kaltas, kaip 
tik drg. Norkus, buvęs “Liet.” 
Red. ir esąs prasižengęs prieš A. 
L. T. S. principus...

P. Norkus pareiškia, kad “San

dara” ne tik šmeižia sau nepatin- ten nebūtų, 
kantus žmones, bet stačiai prasi
žengia prieš laikraštinę etiką, nes 
pv. toks atsakymas, kad ir p. J. 
Bielskiui neatleistinas kad būtų 
ir kriminalistas!... “Sandaros” 
red. K. Norkus atsakydamas ant 
visų užmetinėjiinų teisinosi, kad 
drg. tokią kritiką labai mėgstą 
ir yra “ideališkiausias” laikraš
tis. O toki protestai kaip Chica
gos bei “Liet.” redakcijos kp. tai 
nieko nereiškianti, nes toje kp. 
priklauso šeši daktarai, o rašti
ninkas rašyti nemokąs, vien e- 
sąs “gramotnas”. Jie mus remia 
vien protestais. V. K. Račkaus
kas sako, kad su taktika kaip

Mes turime tik lO.ooo šitų laikrodėlių 
Prie kitokių apystovą jus turėtumėte užnio- 
— o mes duodame jums visus kitus daiktus 

Norėdami įsitikinti šituo specialiu pigumu, klauskite pas ką jus 
jus pamausite. kad šitas laikrodėlis už $10.95 čia yra tikrai ste-

LORNA DOONE

PIRMOS KLESOS

. smulkiems pini-

padidina vaizdus

sau plaukus taip

SERGANTI ŽMONES!

♦ I
»
I

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

Tel So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susibalbrti ir littuviiabai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 va'. 

Po pietą 1 iki 3 
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

469 Broadway, S. Boston, Mass

PRIE DOCHESTER ST. 
Valandos

Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Automatinis kirptuvas
i. kaip ir sušukuoti.
Rinkate raktams.
Signetinis žiedas, 
raitiem is.

Nesiusk jokių pinigų
35c. persiuntimo lėšų padengimui ir pasiųsk jį mums ŠIANDIEN, 
kėk $10.95, laiškanešiui kuomet laikrodėlis ateis, 
pasiųsti su užsisakymu, tai 35 centus siuntimui.
reikia pinigai siųsti su užsakymu. Pasinaudok šituo pasiųlinimu. 
pakils. Siųsk savo užsisukimų ŠIANDIEN.

plaukams. Gali nusikirpti
Atsiseinis už laikrodėlį į trumpų laikų. 

Laikys visam amžiui.
Paauksuotas. Garantuojamas 10 metų. Su jūsų

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS
SPAUDOS SAVAITĖ.

NUO LAPKRIČIO-NOVEMBER 30
IKI GRUODŽIO-DECEMBER 7 d., 1919.

L. D. S. 8-ta kuopa rengia SVARBIAS PRAKALBAS

LAPKRIČIO-NOVEMBER 30, 1919
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

Windsor Street, Cambridge, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šios prakalbos bus be galo svarbios. Jose bus plačiai iš
aiškinta darbininkų reikalai. Kalbės gerb. KUN. P. JUŠ- 
KAITIS. KUN. ŠVAGŽDYS ir kiti žymūs kalbėtojai sve
čiai. Be to bus Įvairių pamarginimų. Žodžiu sakant, prakal
bos bus žingeidžios ir svarbios.

kas jums reikia padaryti. ,tai pamatyti laikrodėlį ir jus sutiksite 
su tuo. kad tai yra didelis pigumas tąja kaina, kuria mes siūlome. Jis 
yra tokio jau didumo. Kaip čia parodyta. Puikus tikri 21 akmens viduriai 
į<!ėti į gražiai graviruotus auksuotus viršus, dvejais uždengimais. Garan
tuojama 25 metams. $50. laikrodėlis neriuos jums didesnio patenkinimo. 
Mes užtikriname, kad jis |citiks visiems draugams. Jums bus gražu net 
į Europą nuvažiuoti stt juo. Jus. pamatę šitų puikų laikrodėlį. sutiksite 
su tuo. kari tai yra pigu tąja kaina, kuria mes siūlome. Dovanos, kurios 
bus du«»danies !»-r ateinančias 30 dienų yra tokios:

L Automatinė yla. siuvanti į ten ir atgal kaip mašina. Perduria per 
storiausią šŲcšną. Siūlas įsiveria automatiniai.

2. šernolė. Tikros šikšnos. Yra skyriai popieriams, 
gailis, pažinimo korta, kalendorius ir t.t.

3. Pagerintas stereskopas. Vėliausia modelis, kuris 
iki natūrali.. didumo.

4.
lengvai

5.
6.

i

1 elephonas.

DR. J. C. LANDŽIUS

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
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.

JONAS KARPAVIČIUS,
geriausių plūgų išdirbėjas, padaręs išradimą ir už
patentavęs jį. J. Karpavičius yra narys Lietuvių 
Mechanikų B-vės.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir Įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

AŠ NESPĖJU DIAGN0ZĄ. AŠ NEŠiuomi laikome sau už pareigą visiems 
gerbiamiems savo draugams ir rėmėjams pra
nešti, jogei pinigų siuntimas Lietuvon susi- 
stabdo iki vėlesniam bei tolesniam pranešimui. 
Meldžiamieji tuom tarpu nesiųskite kol mes vėl 
nepranešime.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY




