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JONAS J. ROMANAS, 
kurs šaukiamas Lietuvon, 

netrukus ten vyks.

I

Darbininkų reikalais.
kys blėdingus žvėris. Tų dram- 
bliųmėsą labai mėgsta negrai. 
Truks apie šešis mėnesius iš
naikinti dramblius.

(“Išeivių Draugas”

(Kauno “Laisvė”)

Middletowne, Con. liepos 20 
iš ryto prikrito nemažai snie- 

Įgo. Kituose Conn. miestuose 
nesuigo tik Middletovne ir a- 
pielinkėj. j

[ sients biednuojių vaikams. Vai- 
kus registruoja pavargėlių ra- 

i joninėse globose.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
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Pašaukė Lietuvon
ROMANAS VYKS LIE

TUVON.

Jonas E. Karosas iš Kauno 
kablegramavo, kad užvedant 
su Lietuva pirklybą ant didelės 
skalės, būtinai reikalingas biz
nio dalykų žinovas ir eksper
tas. Pareikalavo, kad Jonas 
J. Romanas, Lietuvių Preky
bos Bendrovės vedėjas, tuoj at
vyktų Lietuvon uždėti pama
tus kuoplačiausiai ir kuopasek- 
m ingi ausiai pirklvbai ir suda
ryti pienus ir būdus kuriais A- 
merikos lietuviai galėtų kuo- 
parankiausia šelpti saviškius 
Lietuvoje.

Todėl Jonas J. Romanas be 
jokio atidėliojimo tuoj vyks 
Lietuvon. Ten bus tik labai 
trumpą laiką. Viską ten užrik- 
taves, gal kartu su Karosu kuo- 
greičiausia grįš Amerikon ir

darys čia užsakymus visokių 
Lietuvai reikalingų prekių 
reikmenių

SERŽANTAS V. VAŠKAS, 

kurs išvažiavo Lietuvon, siun
čiamas Lietuvių Prekybos Ben
drovės. Ten jis lankys parapi
jas, i kurias Amerikos lietu
viai yra užsakę maisto. Laikys 
prakalbas ir išdalinės maisto 
siuntinius.

ja • • • •■nv

Užrubežyje metams.......... 4JS
“DARBININKAS,”

242 Broadway, So. Bartom Mmi.
Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

“ Aeeeptanee for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on Jnly 12,1918.

STRYTKARIAI PRADĖJO .sidarinėja šaulių būriai ir nai-
EITI. X-. . ----- v _ . m ,

Panedėlio rytą Bostono stryt
kariai pradėjo eiti. Subatoj 
buvo susitaikinta dėl teisėjų. 
Teisėjai nedėlioj nustatė ant 
kokių išlygų darbininkai turi 
grįžti darban. Išlygos tokios:

Strytkarių motormonai ir 
konduktoriai per pirmus tris 
mėnesius gaus po 50c. vai.

Per sekančius 9 mėnesius po 
55c. vai. Po to po 60c. vai.

Rapid Transit linijų motor
monai ir konduktoriai per pir
mus 3 mėn. po 52c. vai.

Per sekančius 9 mėn. po 57c. 
vai.

Po to po 62c. vai.
Rapid Transit linijų sargai 

per pirmus tris mėn. po 50c. 
vai. k 7 . ■

Per sekančius devynis mėn.
po 51c. vai.

Po to po 55|c. vai.
Rapid Transit linijų brake- 

manai per pirmus tris mėn. po 
•fic. vai.

Per sekančius 9 mėn. 50c.
Po to po 53įc. vai.

KO REIKALAUJA.
Jūreiviai, kurie dabar strei

kuoja, reikalavo, kad darbi
ninkus priimant pirmiausia 
žiūrėtų, kad imti Amerikos pi
liečius, o paskui atsižvelgti į 
tai ar jie priguli prie unijos.. 
Toliau reikalavo, kad būtų 8 
vai. darbo diena ir algos pakel
tos ant 20 nuoš. Kompanijos 
žadėjo atsižvelgti į pilietystę, 
bet atsisakė atsižvelgti į tai ar 
kandidatas yra unijistas. Jū
reiviai sako, kad kompanijos 
samdą nemokančius angliškai, 
o kiti tokių bendradarbininkų 
nenori. Todėl kilo streikas ir 
tavorai negali būt išgabenami.

NEVARŽO PIRKLYBOS SU 
LIETUVA.

Liepos 19 d. Suv. Valstijų 
valdžia paskelbdino, kad tarp 
Suv. Valstijų ir Jugo-Slavijos, 
Čeko-Slovakijos, Finlandijos, 
Latvijos, Lietuvos, Estonijos 
ir Lenkijos atsidaro liuosas 
kelias pirklybai. Nereikia lais- 
nio dėl kiekvieno skyrium. Su 
Vengrija ir bolševikų valdoma 
Rusija liuosos pirklybos nė
ra.

NEPATVTRTYS TAIKOS 
SUTARTIES.

Suv. Valstijų 35 senatoriai 
paskelbė, jog balsuos prieš 
patvirtinimą taikos sutarties. 
Be senato patvirtinimo sutar
tis negali ineiti galėn. Prie
šingieji senatoriai nepritaria 
Tautų Lygos konstitucijos ke
letui punktų.

KIEK BUVO STREIKŲ.
Per pereitus tris metus Suv. 

Valstijose streikų buvo 11.092.
1916 m. buvo 3678 streikų ir 

108 lockautų. 1917 m. buvo 4,- 
233 streikų ir 126 lockoutų. 
1918 m. buvo 3181 streikas ir 
104 lockoutų.

NAIKYS DRAMBLIUS.
Pietinės Afrikos Cape pro

vincijos Taryba nutarė išnai- 
kyti dramblius. Jie daug blė- 
dies pridaro ūkininkaitis. Su-

VISOJ VALSTIJOJ SUSTO
JO STRYTKARIAI.

Visi Rhode Island valstijos 
strytkariai sustojo. Sustreika
vo darbininkai. Streikuoja a- 
pie 3.000 darbininkų. Darbi
ninkai reikalavo 75c. valandoj. 
Kompanijos pasiūlė -53c. Dar
bininkai nusileido iki 55c. Bet 
kai dagirdo, jog Bostone lai
mėta 60c. valandoj, tai ir 
Rhode Islando strytkarių dar
bininkai gali pamainyti reika
lavimus ir daugiau algos pano
rėti, negu buvo bepriimą.

Francijoj buvo beketinama 
šaukti generalį streiką liepos 
21 d. Bet streikas tapo at
šauktas.

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvar&ntuoja'

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

NETRUKUS SUGRĮŠ.
Herbert C. Hoover, vvriau- 

sysis administratorius maitini
mo badaujančių Europoj, su
grįš Amerikon, kaip ten javai 
bus suvalyti. Šelpimo darbą 
Europoj Amerika tęs ir toliau. 
Aprokuota, kad Amerikos mai
tinimo komisijos išgelbėjo Eu
ropoj apie 2.000.000 vaiką.

GAISRAS KALĖJIME.
Leavenworth, Ken. Federa- 

liame kalėjime buvo ištikęs 
gaisras. Liepsnos platinosi 
greit ir buvo bijomasi, kad ne
sudegtų visas kalėjimas. Bet 
pavyko užgesinti. Kalinių ja
me yra apie 2.000. Kaip ka
lėjimo perdėtiniai sako, tai bu
vo padegimas.

TAIKOS PARODA.
Liepos 19 d. Londone buvo 

surengta ddelė taikos paroda. 
Maršavo 19.000 kareivių įvai
rių tautų, kariavusių prieš vo
kiečius. Tautos buvo sustaty
tos alfabetiškoj tvarkoj. To
dėl Amerkos kareiviai marša
vo visų priešakpje.

UTARNINKAS, LIEPOS 22 D.,1919.,

Ką Daryti?
z - .Be pranešimų, be aiškinimų kiekvienas iš Amerikos lietu

vių žino ir supranta, kad Lietuvoje vargas, badas, ligos, skur
das. Bet iš įvairių šaltinių atėjo pranešimų, kurie pakelia 
tarsi uždangą nuo Lietuvos vargų, tarsi atraišioja baisias Lie
tuvos žaizdas ir vaizdžiai mums parodo Lietuvos žmonių įtaisų 
padėjimą.

Dar atsiminkime, jog lietuvių tauta, būdama taip nu
varginta, turi kurti valstybę ir gintis nuo neprietelių.

Ar mes Amerikos lietuviai į Iaetuvos kančias ir kovą žiū
rėsime, kaipo į tragedijos vaidinimą salėj ? Ne.

Ką mes galime ir ką privalome dabar daryti ?
Visi, o risi turime įsikinkyti darban dėl Lietuvos.
Vyrai, moterys, vaikai, draugijos, kuopos, sąjungos, 

chorai turi užsibriežti sau nuolatinio darbo dėl Lietuvos.
Ar-gi nepasimokinome darbo nuo Amerikos: valdžios ir 

Amerikos visuomenės? Prisiminkime biskutį.
Kaip tik Amerika stojo pasaulinėn karėn, tai visos val

džios ir visuomenės jėgos buvo pakreiptos ton pusėn, kad pri’ 
geibėjas kuogreičiauJa laimėti karę. Visi ofisai, visos dirb
tuvės, visokios organizacijos, visi veikėjai darė ir kalbėjo 
dėl greito laimėjimo karės ir kad ją laimėti su mažiausia žmo
giškų aukų ir kančių. Amunicijos, ginklų, maisto, ligoni
nių reikmenų buvo prigaminta aibių aibės. Todėl buvo taip, 
kad vokietis šovė kartą, o amerikonas dešimt kartų. Vokie
tijos kaizerio valdžia greit išlydo nepergalimą Dėdės Šamo ga
lybę ir sušuko: “Gana!’’

Greitai, su mažai aukų ir kančių, karė pasibaigė dėlto, 
kad su neapsakomu užsidegimu ir smarkumu Suv. Valstijų pi
liečiai griebėsi darbo. Susiklausymas buvo kuogeriausias. 
Valdžiai bereikėjo žmonėms mirktelėti ir žmonės pildė patari
mą arba nurodymą. Amerikos laikraščiai be jokios prievar
tos, be jokios cenzūros apsiėmė nerašyti to, iš ko priešinin
kas būt galėjęs pasinaudoti, kas žmonių ūpą būt galėjęs pul- 
dyti ir visuose valdžios darbuose laikraščiai davė savo paramą. 
Pavyzdžiui valdžia pamatė, kad gazolino gali pritrūkti. Pa
tarė nevažinėti automobiliais šventadieniais. Po visą plačią 
.Ameriką tas patarimas mielai buvo visuomenės sutiktas ir pil
domas.

Ar-gi mes iš tų ir daug kitų dalykų nepasimokinome?
Tai-gi ir mes kuosmarkiąusia pulkime gydyti Lietuvos 

žaizdas, gelbėti nuo ligų ir bado Lietuvos vaikelius ir pavar
gusius žmonelius; skubėkime aprūpinti reikmenomis Lietuvos 
kareivius, kurie kraują lieja, gina Lietuvos žemę ir didį var
gą neša dėl savo gimtinės.

Jūs vyrai, kurie tarnavote Dėdės Šamo armijoj, patyrėte 
kareivystės vargus ir karės baisenybes, atsiminkite Lietuvos 
kariuomenę. Atsiminkite, jog tarnavote turtingiausios ša
lies armijoj. Iš to suprasite kokiame padėjime yra biednos Lie
tuvos kareiviai. Todėl budinkite Amerikos lietuvių visuome
nę, kad ji skubėtų palengvinti Lietuvos kariuomenės kartų 
gyvenimą. ■ , .

Netrukus ateis žiema. Ką mes turime surinkę ir sudėję, 
kad apsaugoti Lietuvos rubežių gynėjus ir Lietuvos pavargė
lius nuo speigų ir nepagadų?

Teuždegi prie darbo kiekvieną šis vaizdelis, atveriantis 
Lietuvos žaizdas:

PONIOS TURČINAVIOIENĖS PASAKOJIMAI. 
“Lietuvoje siaučia ligos: karštinės, tymai, rauplės, 

cholera ir kitos. Gydyklų nėra. Už šaukštelį ricino alie
jaus mokėta. 13 vokiškų markių. Nebūta skiepų nuo raup
lių. Susirgus p. Turčinavvčienės kelionės draugei Miss 
Benton, per Amerikos Komisijas Paryžiuje ir Berlyne 
gauta skėpų ant 100,000 žmonių. Visi Lietuvos ligonbu- 
čiai rasta apverktiname stovyj. Vokiečių viskas išvežta, 
išgrobta.

“Vokiečiai viską išvežė iš Moterų Draugijos mergai
čių mokyklos Kaune, net pačią mokyklą apardę; išve
žė... plytas. “Saulės” namus ant Žaliojo kalno apro
bavo ję: viską kas buvo vario ar kokios nors geresnės 
vertės, nulupo.

“Trūksta Lietuvai rūbų. Visi apiplyšę. Rūbų nė
ra ir labai brangūs. Už batus mokama po 800 vokiš- 
kų markių. Žmonės vaikščioja ar basi, ar dirba patįs 
sau avalinę. Moterų Draugijos Kaune mokinės išmoku
sios puikiai dirbti batus iš popieros.

Trūksta maisto. Žmonės išbadėję. Vietomis labai 
bloga. Suvalkuose, kur kalbėtoja pirma gyveno, jos 
namuose keli delei rūpesčio, vargo ir bado išėję iš pro
to, keli net pasikorę. Kalbėtoja Glasgove minėjo kad 
kartais geriaus yra mirti, neg gyventi. Taip iš despe
racijos ir daroma.

“Daug našlaičių. Mariampolėje regėjusi 120 vai- 
kų-našlaičių, kurie nežino, kieno jie yra: jų tėvai išmi
rė arba šiaip kur be žinios karės laiku dingo. Kalbėto
ja Glasgov’e ir BellshiD’yj ragino lietuvius savo tautie
čius gelbėti, renkant rūbus ir pasiunčiant, kuomet bus 
galima, kvietė lietuvius ekonomiškiaus, taupiaus gy
venti.”

Žinios iš Lietuvos.
z- •

IŠ OKUPUOTO VILNIAUS.

Krata. Gegužės 22 d. lenkų 
kareiviai krėtė Lietuvių Cent
ro Komiteto Didžiąją Vaikų 
Prieglaudą, Subačiaus g. No. 
16, ieškodami ginklų. Išrau
sę iškasinėję visus prieglaudos 
rūsius ir nieko tą dieną neradę, 
išėjo, žadėdami rytojaus die
ną atsivesti kalinių ir ijems pa
dedant “ščyriau” viską apžiū
rėt. Bet nežinia dėlei kokios 
priežasties ir iki šiai dienai ne- 
besusilaukiam “visuotinės” 
kratos.

Lenkų ‘ ‘ pakenčiamumas. ’ ’ 
Didžioje gatvėje No. 20 val
gyklą laiko Lucija Kirslytė; 
čia pat gyvena Visų Šventųjų 
klebono Djakosvskio brolis, 
šventenybių kalvis. Kirslytei 
iškabą padėjus lietuvių kalba, 
Djakovskis pareikalavo neva 
viso atšlaimo vardu ją nuimti, 
nes už tai visi pyksta. Nepa 
klausius, ėmė uličniko būdu 
persekioti lietuvaites, lojoda- 
mas jas “litewskimi mordami’ 
jų kalbą “psim językiem.” Pa
galiais užkalė joms duris. Ant
rą kartą užritino tokią kaladę, 
kurią tepakelia keli vyrai. Po
licijos komisaras liepė ją su
kapoti, o patį Djakovskį bi
zūnu ištvojęs. Jei klebonas bro
lį mokina nepakenčiamumo, tai 
gal policistas išmokys — do
rybės. Dijokai-“ Djakovskiai” 
— vakarykšti lietuviai, dėlto 
įgiję kulvartų karščio. Tai su
prantama.

Keisčiau, kad atėję papras
ti kareiviai privertė Kirslvtę 
užlipdyti lietuviškąjį tekstą, 
bepalikdami vieną lenkišką.

Šv. Jurgio pr. taip pat užte
pami gatvės pavadinimai lietu- _•*] • viskai.

Tai ir yra vadinamasis len
kų demokratingumas — visų 
kalbų sulyginimas.

me paaiškėjo, kad kiemsargių 
ir kitų šios rūšies darbininkų 
padėjimas tiesiog nepakenčia
mas. Beveik visi gyvena ne
žmoniškuose butuose “karve
lių pagairėse,” kaip viens išsi
reiškė; kenčia didžiausį netur
tą ir badą. Šeimyna nuplyšus- 
-suskurus, net gėda su vaiku
čiais į gatvę pasirodyti, o apie 
mokslą ir nei nekalbėk, tartum 
šie žmonės kokios nors nežmo- 
nių giminės. Ir ištikrųjų ar ga
ilina dabar pragyventi šeimy
nai ta alga, kurią dauguma 
gauna: 30 ligi 200, 300 auksi
nų į mėnesį. Tiesiog pasity
čiojimas iš žmogaus vertybės! 
Sąjungos susirinkimas nutarė 
stipriai organizuoties ir pir
miausiai imtie nepakenčiamą 
vargą ir nuogį bei badą mažin
ti; reikalauti iš tinkamų Ištai
gi] jų būvį pagerinti.

UŽ RŪKYMĄ.
New Yorke buvo pastatyta 

prieš teisėją Mary Bernhardt. 
Ji buvo kaltinama,,- kad lovoj 
gulėdama rūkė ir buvo pasta
čius pavojun kūdikį, kurs gu
lėjo čia pat lopšyje.

r*L‘*^'-*-* A* X •■*>*.• i**'

NEATIDALINO.

Vokietijas Steigiamajame 
seime socijalistų partija buvo 
inešus sumanymą atidalyti 
Bažnyčią nuo Valstybės. įne
šimas buvo atmestas.

AMERIKOS PAŠALPA 
MŪSŲ VAIKAMS.

Gegužio 17 d. Kauno prieg
laudų vaikams bus ilgai atmin
tina. Tai buvo jų šventė. Tą 
dieną jie pirmą syk gavo pa
valgyti Amerikos atsiųsto 
jiems maisto. Po ilgi] metų 
badavimo, vien buiza mitimo, 
Kauno vaikučiai tą dieną valgė 
tikrai jiems tinkamą ir jų svei
katai reikalingą maistą. Kiti 
iš jų ypač jaunesnieji 4-6 metų 
dar savo trumpame bet vargin
game amželyje pirmą kartą ra
gavo skanaus iš geriausios rū
šies kvietinių miltų ragaišio ir 
kokao.

Tikrai atsidavęs vaikelių šel
pimui visiems prieglaudų vai
kams žinomas amerikietis ka
rininkas p. Messinger kartu su 
Miesto Valdybos nariu Radze
vičium ir p. Leonavičium lanke 
tą dieną prięglaudas ir žiūrėjo, 
kaip tasai maistas gaminamas. 
Įspūdis paliko labai geras. Prie 
stalo vaikučiai laikėsi kaip kū- 
čiose prie plotkelių ar Velyko- 
se. Gražiai susėdę prie stalo 
godžiai žiūrėjo į padėtą prieš 
juos gražią geltoną pyrago 
bandelę ir nekantriai laukė, 
kas čia bus daugiau... Labai 
gražaus įspūdžio gauta buvo 
Lietuvių Komiteto nukertėju
siems dėl karo šelpti prie D. 
Vilniaus g. Nr. 34, kur vaike
liai bevalgant įėjusiam 
kiečini p. Messinger’ui sušuko 
“Lai gyvuoja Amerika! Ačiū 
už dovanas. p. Messinger 
trumpoj prakalboj pasakė, kad 
Amerika myk vaikus ir pada
rys, kad jie visko turėtų. Pa
linkėjo kad tas valgis eitų 
jiems į sveikatą. “Augkit ir 
stiproki t.”

Paskiau vaikeliai visą die
ną buvo įspūdžio pagauti. Pa
rėję namo turėjo ko pasakyti 
tėvams, kaip gerai juos šian
dien amerikiečių dovanomis 
maitino. Ne viena motina at- 

kalingumas ir jo svarba darbo I skubo į komitetą paprašyt, kad 
žmonių gyvenimui. Po kalbų dėkuoti geraširdžiams ameri- 
ir ginčų įstatai su pataisomis į kiečiams, kad geibi jų vaike- 
prie patiekto projekto priimta, liūs iš neišpasakyto skurdo. 
Įsirašę į sąjungą visi buvę su
sirinkime tos profesijos žino- P- S. Greitai bus sutvarkyta 

j nes. Išrinkta valdyba, į ku- keli punktai kur to maisto da- 
rię įėjo A. Murmulaitis — pir- lins ir prieglaudose netilpu- 
mininkas, K. Dambrauskas — 
vice-pirmininkas. J. Remen- 

Ičras — sekretorius, F. OlSaus- 
| ka« — iždininkas ir D. Vaide- 
lauskas — narys. Susirinki-

Petfą Rimšą buvo vėl suėmę 
ir per visą dieną išlaikė belan
gėje. Žandarams buvę gana 
buvusios tarnaitės Smalstyčios 
melagingo pasiskundimo, jog 
Rimša ją kitados mušęs.

Kalbi} lygybė. Lietuvių Blai
vybės draugija, darydama ge
gužinę geg. 25 d., policijai pra
nešė apie tai — lietuviškai. 
Komisaras sugrąžino praneši
mą atgal, reikalaudamas, kad 
būtų parašyta lenkiškai.“Blai
vybė atsisakė antrą kartą pra
nešti.

KAUNAS.
Iš darbininkų gyvenimo.

Kiemsargių, sargų, karje
rų etc. profesinės sąjungos įkū
rimas.

Gegužės 29 dieną Darbo Sek
cijos rūpesnu Liaudies namuo
se įvyko kuriamasai minėtosios 
sąjungos susirinkimas. Susi
rinkime Darbo Sekcijos buvo 
paaiškinta organizavimosi rai

'i 
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvertais ir sukatomis. Lei- 

Lietuvių Rymo-Katali- 
Są-
Z

pa-

diia Am. 
ką Iv. Juozapo Darbininką 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES:
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TRYS LENKŲ NEPRIE
TELIAI.

' Tarpe tą ir lietuviai.
Pasipainiojo mums knvgelka 

vardu “Wrogowie Odradzają- 
cej się Polski,” spauda “Na- 
rodu Polskiego,” Chicago, UI. 
Tarpe trijų Lenkijos wrogą e- 
same ir mes lietuviai. . Sulyg 
tos knygelkos didžiausiais 
Lenkijos priešais esą žydai, 
paskui ukrainiečiai ir galop 
lietuviai. Bet lietuviai esą 
“neprotingiausias, nedėkin
giausias, nors mažiausia pa
vojingas” neprietelius. Bet 
ant lietuvių daugiau piktumo 
išlieta, negu ant kitą dvieją. 
Prieš žydus yra 14 puslapių, 
prieš ukrainiečius 27 pusi., o 
prieš lietuvius net 36 pusi.

* Kiekvienas lietuvis išgirdęs, 
kad lenkai rokuoja lietuvius 
neprieteliais, labai nustebs. 
Kai p-gi? Juk mes nenorime 
nei sprindžio jų žemės, nenori
me jų teisių sumažinti. Aišku, 
kad mes lenkų rokuojami ne
prieteliais dėlto, kad nenori
me jiems pasiduoti, kad pur- 
tomės nuo vsokios vienybės su 
jais.

Autorius, kaipir kiekvienas 
paliokas nei vieno vyriško, 
rimto argumento nepastatė. 
Tik stato šiaudinius milžinus, 
e paskui kaipo didvyriškas 
karžvgis juos sukerta. Taip
gi paprastu lenkams būdu že
mina ir terlioja lietuvių tautą. 
Knvgelka pilna šovinizmo plūs 
svinizrao.

Pridurti galima, kad knv- 
gelkoj yra Amerikos lenkų 
vysk. Rhode paveikslas, 
torius pasirašo Polonus.

Au-

KĄ AMERIKOS LIETUVIAI 
TURI ATLIKTI.

Liberalų dienraštis “Lietu
va” liepos 14 dienos laidoje 
nurodžius, kadalijantų įsaky
mas per Foch lenkams Lietu
voje apsimalšinti, pasakė, kad 
“mūsų darbas neša vaisius. 
Jei tai tai dar daugiau turime 
dirbti, dar daugiau turime 
pasišvęsti.”

Toliau nurodoma ką Ameri
kos lietuviai turi atlikti. Ši
taip rašo tasai liberalų dien
raštis:

“Mūsų visas darbas, visa ko
va yra rėmime ir užlaikyme 
Lietuvos delegacijos Paryžiu
je.” Girdi “amerikiečių lie
tuvį) yra netoli milijonas (gal 
milijono) ir mes turime kuom 
nors prisidėti prie to švento 
darbo.”

Ar čia pasityčiojimas iš Lie
tuvos daugeriopą reikalą ir A- 
merikos lietuvių pareigą ar 
rimtas liberalo išvedžiojimas. 
Ar girdėjote? Visas darbas ir 
kova tai užlaikyti Paryžiuje 
delegaciją... Amerikos lietu
viai turi kuom nors prisidėti 
prie to švento darbo, tai yra 
užlaikomo delegacijos Pary
žiuje I*

žastys, yra tai kapitalistų go
dumas, kurs juos spiria dar
bininkus išnaudoti, kapitalistą 
puikybė ir savymeilė. Iš tą 
trijų šaltinių kyla visos skriau
dos ir išnaudojimai, kuriuos 
darbininkai priversti yra ken
tėti.

Pavieniai darbininkai neką 
tegalėtą tokiems kapitalistams 
pasipriešinti, nes jie persilp- 
ni, todelei iš darbininką susi
pratimo ir iškilo kaip tam tik
ros klesos, tam tikrus bendrus 
reikalus, priėš tam tikrus ben
drus priešus ginti susidariusi 
pajėga, kuri susideda vien tik 
iš darbo žmonių, kurią mes ir 
vadiname darbininką klesa ar
ba proletarijatu.

Kaip iš kapitalistą pusės 
klesą susidedančią vien iš ka
pitalistą ir ją pakaliką, kapi
talistą klesą prie klesą kovos 
spiria godumas, puikybė ir sa
vymeilė, taip iš darbininkų 
kelsos. pusės .prie klesą kovos 
darbininką klesą stumia skur
das, išnaudojimas ir skriauda, 
kurią darbininkams kapitalis
tai daro.

"■ —J ■

Jei tų priežasčių pasaulyje 
nebūtą, nebūtą nei klesą ko
vos, o kol tos priežastys pa
saulyje gyvuos, tolei ir klesą 
kova bus, nes be jos nebus ga
lima apsieiti ir jos išvengti ne
bus kaip.

Jei mes žinome, kad koks 
dalykas yra ir jo išvengti nė
ra galima, -tai mūsų prieder
mė yra iš to dalyko tinkamai 
pasinaudoti, kad jis būtų 
mums ne blėdingu, bet naudin
gu, taip mes turime pasinau
doti ir, klesą kova. Bet no
rint iš kokio dalyko tinkamai 
pasinaudoti ir visądidžiausią 
naudą ištraukti, reikia su to 
daikto ar dalyko visais priva
lumais ir ypatybėmis gerai su
sipažinti, mokėti jais naudo
tis ir žinoti: kur, kuomet ir 
kaip juos galima ir reikia pa
vartoti. Be tokią žinių vei
kiant ne kartą vietoje naudos 
galime susilaukti kaip tik visai 
priešingų pasekmių. ■*

Čia mes jau ir susiduriame 
su techniškąja klesų kovos pu
se ir su įvairių priemonių var
tojimu, bet apie tai bus toliaus, 
o dabar paveizėkime koks yra 
klesų kovos siekis ir tikslas, 
kaip jis yra darbininkų san- 
protavimu nustatomas ir įsi
vaizdinamas.

Klesų kovos tikslu yra pa
gerinti darbininkų būvį ir pra
šalinti iš pasaulio visokį išnau
dojimą ir visokeriopą skriau
dą.

Klesų kovos tikslas, kaipo 
toksai, yra prakilnus ir doras, 
galima sakyti ideališkiausis 
dalykas pasaulyje, kurs turi 
neabejotiną ekonominį pagrin
dą ir tvirtą moralį pamatą, 
taip supranta tą dalyką krikš
čionys demokratai, taip jis ir 
ištiesų yra.

F. V.

TAIP PAS PONUS, O KAIP 
PASMUS.

Man pakliuvo į rankas Bos
tono lenką dienraštis “Kurjer 
Codzienny” No. 218, kur radau 
vieną labai indomą dalyką.

Rašo taip: 4‘Turime daug 
laišką iš įvairią tėvynės dalią, 
kurie daug ką nušviečia, o iš 
vieno laiško rašyto Lomžoje 
privedame štai kur kokia iš
trauka:

... “ Žinome, kad pas jus A- 
merikoje darbuojatės dėl tėvy
nės ir dėl tėvynės skurdo pra- 
šalinimo, mes tą labai gerai 
žinome, bet tuščias jūsą dar
bas, nes mes iš jo nieko ne
gauname; taip-pat žinome, kad 
maisto prisiupčiate, ir drabu- 
žią prisiunčiate, bet kur jie 
dingsta, tai mes nežinome. Ži
nokite vaikeliai, kad tą visą 
komitetą valdybose sėdi tur
tingi ponai, mokyti žmonės ir 
duoda tiktai tokiems, kaip jie 

Kiekviena kova, kiekviena pats, o biedniems''žmonėms, • 
Įtarė, turi priežastis, kurios tai net nei už pinigus su visai ‘ 
ją iššaukė, pagimdė, prie jos neparduoda. Dvarai gauna,________ _
privedė, taip-pat turi ir tiks- turtingi miestelėnai ir valdi- kurs dabar 1 
lą kurį su tos kovos pagelba ninkai gauna ir maisto ir dra- 
norima atsiekti, taip o ne ki- paną ir avalinių, o biedni žmo- 
iaip yra ir su klesą kova. nės $ bado miršta. Dievas ži- 

Klesų kovą įšaukusios prie- no, kaip reikės pergyventi
■

------------------------------------------------------- --------------- "

žiemą, nes dabar vasarą ant 
lauką niekas negauna”...

Tasai laikraštis už.tokį da
lyką stovį kaltina vadus" ir po
litikierius, kurie vien savo rei
kalais rūpinasi, o ne tėvynės 
alkanų brolių sušelpimu, ir už 
jų keteros gana rimtai ir karš
tai griebia. Tai tiek apie 
lenkus, bet pažiūrėkime, kaip 
yra pas mus, pas lietuvius.

Turime kelis fondus Lietu
vos šelpimui, kurie renka au
kas Lietuvių gelbėjimui ir jas 
į Lietuvą siunčia ir sunaudoja 
politikos reikalams.

Tas labai puiku ir pagirtina. 
Laikas nuo laiko matėme’lai

kraščiuose skelbimus, kad vie
nas ar kitas fondas tiek ir tiek 
pinigų pasiuntė sušelpimui 
Lietuvos.

* Aš tikiu, kad tos. atskaitos 
ir pranešimai yra tikri ir tei
singi, bet... Bet kodel-gi iš 

i Lietuvos ateinančiuose laiškuo
se nieko nėra rašoma apie tos 
pašalpos gavimą. Ar jos kas 
gavo? po kiek gavo?

Jau kad tie pinigai į Lietuvą 
pasiųsti — tai į Australiją ar 
į Afriką nenuėjo, jie turėjo 
nueiti į Lietuvą ir kas nors 
juos tenai priėmė, bet kaip 
juos sunaudojo, kodėl apie tai 
tylima, kodėl nepaskelbiama. 
Juk tas būtų visiems aukavu
siems labai žingeidu žinoti.

Ar-gi ir Lietuvos lietuviai 
sektų lenkų ponų pavyzdį ir 
šelptų tiktai ponus ir turtin
gus, o vargo žmonės tedvėsie?

Atvažiuoja iš Lietuvos atsto
vai. Mes turime prisirengti 
ir tuojaus jų paklausti, kaip 
tas dalykas stovi. Juk mūsų 
aukos ne iš balos buvo semtos, 
juk tai buvo vaisius mūsų tau
pumo ir kruvino prakaito ir 
pūslėtų ranką darbas, sutau
pytas darbas. Jeigu kas juos 
nukniaukė ar netinkamai su
naudojo—tas turi būt patrauk
tas atsakomybėn, ir turi būt 
nubaustas.

Kaip kas pradeda aiškėti.
Lietuvos laikraščiuose pra

nešė, kad Lietuvoje speku
liuojama Amerikos prisiųstuo
ju maistu ir imama, už svaro 
pyrago po 5 auksinus. Taip 
rašo Kauno “Laisvė” Num. 39 
laidos geg. 11 d. Ta ir kitos 
žinios tame dalyke buvo per- 
spauzdintos “Darbininke.”

Tai vis ne juokai, apie tai 
reikia rimtai pagalvoti.

Paskutiniais laikais buvo 
paskelbta kad Lietuvių Dienos 
pinigai pasiųsta į Lietuvą, ar
ba geriaus sakant, kad už tuos 
pinigus supirkta maisto ir pa
siųsta į Lietuvą — ar-gi tai 
tuomi maistu varoma tokia 
spekuliacija?

Taip-pat nesenai buvo pa
skelbta, kad Amerika pasky
rė $1.000.000 Lietuvos sušelpi
mui. Tai gal tas išnaudojama 
spekuliantą?

Kad spekuliantų išnaudoja
ma, tai faktas, dėlto kad a- 
pie tai viešai skelbia Lietuvos 
krikščionių-demokratą laikraš
tis. Bet kas spekuliuoja ir ko- 
kiuo kapitalu supirkti tie spe
kuliacijos dalykai kol kas dar 
mums neaišku. Gal su laiku 
paaiškės. O paaiškėjus, mes 
netylėsime, bet reikalausime 
valtininkams teisingos baus
mės. Tokia spekuliacija, toks 
išnaudojimas yra baisus pasi
tyčiojimas iŠ geradėjystės įr 
kenkia visam aukų rinkimo 
darbui, ir tie dalykai turi bū
ti kogreičiausia išaiškinti kas 
yra negera turi būti tuojaus tk 
titaisyta. To reikalauti turi 
tiesą kiekvienas lietuvis. O 
tie, kurie apie tuos dalykus 
turi žinias ir informacijas, tu
ri moralę priedermę apie tai 
visuomenei pranešti, kad nuo 
to neaiškumo tėvynės reikalai 
nekentėtų.

Aš neintarinėju nei Lietu
vos veikėją nei fondą, nei kito 
ko, bet dalykas yra opus ir jį 
reikia kelti eikštėn. Kaip da
lykai paaiškės visiems nuo šrr- 
diės nukris, kaip koks akmuo,

• •
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' LYNN, MASS.
Koncertas.

Lynnieciai trumpu laiku su
silauks tokį puikų koncertą, 
kokio dar jie gal neturėjo. So. 
Bostono šv. Petro' bažnytinis 
choras yra pasiryžęs pataisyti 
ir padidinti vargonus, kam 
reikia arti $3.000. Kad tą su
mą gavus, tai reikia rengti 
daug koncertą. Todelei ir y- 
ra rengiamas Lynne koncertas, 
kad išauginus tą vargonų fon
dą iki reikiamos sumos. Visi 
choristai dirba dėl to ir yra pa
sirengę važiuoti.savo lėšomis, 
taip kad kodaugiausia įplauk
tą į vargonų fondą. Choras 
susideda iš virš 70 dainininkų 
ir visi dalyvaus Lynn, Mass. 
koncerte.

Kūmutė.

. CHESTER, PA.
12 d. liepos buvo surengtos 

prakalbos italą pobažnytinėj 
svetainėj. Kalbėjo Aleksan
dras M. Račkus. Publikos 
buvo virš 200. Visi gana ra
miai laikėsi ir buvo užganėdin
ti. Gerbiamas kalbėtojas ga
na didelį įspūdį padarė. Ant 
galo kaip užklausė kas norite 
duoti kokių klausimą. Spėta, 
kad čia šoks bolševikai. Bet 
bolševikai visai nebyliais pasi
liko. \ Pora iš ją traukė per 
duris tylomis, nors už durų 
kaip meškos niurnėjo, bet vi
duj nedrįso savo nešvaru) bur
ną atverti. Taip-gi buvo ren
kamos aukos dėl neturtingą 
moksleivių. Aukavo šie as
menys po $1.00: J. Šefeltaitis, 

, A Pauliukonis, 
J. Kalnaitis, P. 
P. Simanois, P.

Sprindis.
J. Kneižis, 
Adamonis, 
Monkaitis, J. M. Mikoliūnas. 
Su smulkiomis aukomis buvo 
surinkta $19.97. Taip-gi daug 
knygučių parduota

Ten buvęs.

CLEVELAND, OHIO.
Ponas Kupstas nesenai savo 

žinutėje “Darbininke” rašė, 
būk “Vanagas,” kuris vien 
melus pasauliui teikia turės 
sprūsti iš Clevelando. Jo žo
džiai išsipildė. “Vanagas” 
jau ne Clevelande, bet nuskri
do į Akron, Ohio. Lai jis ten 
renka sau cicilikų melus ir ra
šo, Clevelande jo niekas nepa
geidauja

Čia yra spaustuvė ir katali
kai mano padaryti vieną iš di
džiausių spaustuvių. SpeUstUj 
vės šėrai bus po $10.00. Vie
tinis klebonas kun. U. Vilku
taitis uoliai darbuojasi spaus
tuvės reikalais ir tikimės, kad 
jo darbas bus naudingas. Kiek
vienas lietuvis turėtą pirkti 
nors vieną Šerą, nes spaustu
vė mums yra naudinga.

Kupsto Brolis.

"V*

mstuvė ir katali-

rem-

HUDSON, MASS.
Susirinkimas. v ;x-’ . - .

Liepos 9 d. A L. R. K. M. 
Sąjungos 45 kp. laikė pusme
tinį susirinkimą. Narią atsi
lankė skaitlingas būrelis. Ap
svarsčius bėgančius reikalus 
buvo renkamos delegatės į 
penktąjį moterų seimą,- kuris 
bus rugpj. 18 d. Worcester, 
Mass. Sekančios yra delega
tės — J. Sidlevičienė ir V. Ta
mošiūnienė. Delegatės apsi
ėmė važiuoti į seimą savo lėšo
mis. Bravo delegatės!

Ona Kazakevičiūtė.

dr-ją. Pastarosios buvo pir
mininkas. Jis per trumpą sa
vo amžių atsižymėjo puikiais 
krikščioniškais darbais, 
damas katalikiškas draugijas
ir laikraščius. Buvo “Darbi
ninko” skaitytojas nuo pat jo 
pradžios.

Paėjo iš Suvalgų g., Seinų 
pav., Leipūną par., Gerdašių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 
apie 20 m. Mirė turėdamas 39 
m. Dideliame nuliūdime pa
liko moterį Marijoną ir tris 
dukteris, t vyriausia 6 m. Ve
lionis likos palaidotas su dide
lėmis iškilmėmis ir bažnytinė
mis apeigomis. Dalyvavo dvi 
draugijos.

P.

CHICAGO, ILL.

Atsivėrė šaltinis.

Lietuvos Vyčią 13-ta kuopa 
steigė visuomeniškus kursus. 
Šie kursai bene bus svarbiausi 
iš visą kitą buvusią kursą ne 
vien .Chicagoj, bet ir visose 
Amerikos lietuvių kolonijose, 
nes juos veda visiems gerai ži
nomas gerb. kun. prof. P. Bu- 
čys.

Pamokos yra duodamos iš ti
kybos gynimo. Viso bus 25- 
kios pamokos. Tie, kurie nuo 
pat pradžios lankė girdėjo sep- 
tynes pamokas. Būtent: “Kas 
yra tiesa ir kaip galima ją pa
žinti,” “Skirtumas tarp bui
ties ir nebuities,” “Buitis ne
galėjo atsirasti iš nebuities,” 
“Yra viena Amžinoji buitis,” 
“Išmintis yra buitis,” “Gam
tą sutvarkė Išmintis, kuri ne 
yra gamtoje,” “Gyvybė atėjo 
ant žemės iš svetur,” “Pasau
lyje nebuvo ir nėra tautos "be 
religijos,” “Priemonės surasti 
tikrąją religiją iš daugelio 
klaidingų.”

Per šitas septynias pamokas 
gerb. mūsų profesorius prirodė 
kuoaiškiausia, kad yra viena 
Išmintis, kuri valdo visą pa
saulį ir kad krikščioniškas 
mokslas teisingai prirodo, jog 
pasaulį pradėjo dvasia, o ne 
materija, kaip kad nekurie 
bando prirodyti.

Kas lankys visas 25-kias pa
mokas ir atidžiai jas seks, tas 
supras kieno pusėj yra tiesa. 
Nors skaitant kursų progra
mą atrodo, kad šie klausimai 
persunkus mūsą liaudžiai, bet 
gerb. profesorius taip pritai- 
kintoj kalboj aiškina, kad 
kiekvienas mokintas ir nemo
kintas supranta aiškiai.

Linksma yra pažymėti tą, 
kad šia proga naudojasi dide
lis skaitlius mūsų viengenčių. 
Kursus lanko visa L. V. 13-ta 
kuopa, daug pašaliečių jauni
mo, geras būrelis moksleivių, 
taip-gi jr suaugusią ypatų. 
Taip, kad ant kiekvienos pa
mokos (kas pirmadienis ir 
penktadienio vakaras) prisi
renka beveik pilna (2504Į00 
ypatų) Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainė.

Pažvelgę į šiuos kursus, mes 
matome, kaip mūsą liaudis, y- 
pač jaunimas trokšta apšvie- 
tos, kad vasaros kaitrose ne
sigaili spėką ir praleidžia po 
dvi ir daugiau valandi svetai
nėj. Trokšta mūsą visuome
nė gauti mokslo tyro ir svei
ko.

Kursai su šiomis 25 pamoko
mis nepasibaigs, bet tęsis to
liaus. Pasibaigus šioms pa
mokoms, bus duodamos kitos. 
Bus kiti profesoriai, pamokas 
duos iš gatamokslio, socijologi- 
jos ir tt Žodžiu sakant, chi- 
cagiečiams atsivėrė šaltinis, 
iš kur teka tyras dvasiai mais
tas.

Jis yra L. V. 27 kp. ir Šv. Ce
cilijos choro nariu, daug dar
buojasi dėl visuomenės; ji, 
nors čia gimus ir augus, yn 
uoli, darbšti, Lietuvą mylin
ti vytė, taip-gi atsižymėjusi 
chore, kaipo alto.

Kaipo tokią ir vestuvės bu
vo pavyzdingos: suprašyta ke
letą artimą giminią, vietinis 
kleb. kun. J. Švagždis ir šv. 
Cecilijos choras, prie kurio 
priguli visi vyčiai, kurie suėję 
linksminosi. Bet štai prieina 
p-lė Ona Janušaičiutė ir intei- 
kia jaunavedžiams dovaną nuo 
choro, už ką jauna porelė išta
rė širdingą ačiū. Po inteiki- 
mo dovanos choras padainavo 
Vyčią himną ir daug kitu dai
nelių.

Ilgiausią jiems metą!
Apolionija Stašaičiutė.

%

Tas buvo 
Labai juokingai 

Reksmano maišą 
paėmė ir užmovė 
Surišę jam ran-

BINGHAMTON, N. Y.
Cicilikas tarp kiaulių.

Vienas cicilikas buvo pradė
jęs lankyti vieną lietuvaitę. Ta 
mergina būdama dora nenorė
jo, kad cicilikas naktimis pas 
ją landytų. Ji paprašė pado
rių vaikinų tą ciciliką prašalin- 
-ti.nuo jos stubos. 
liepos 6 d. 
prašalino.
du vaikinai 
ant galvos.
kas, su maišu išvedė jį iš stu
bos. Nabagėlis cicilikutis ne
atitiko namon pareiti. -Nu
klampojo pas kaimyną, kuris 
laikė 3 kiaules. Tos kiaulės 
buvo aptvertos dratais. Naba
gas cicilikas pargriuvo per tvo
rą pas kiaules. Tos kiąulės 
pradėjo žviegti. Gaspadorius 
išgirdęs žviegimą, bėgo žiūrė
ti. Žiūri, kad koks žmogus 
užsimovęs maišą ant galvos 
griuvinėja po kiaulių tvartą. 
Gaspadorius nusigandęs pra
dėjo rėkti: “Bomas, bomas, 
kiaules vagia.” Sukėlė visą 
šeimyną. Atbėgo ir pagavo 
tą bomą. Jie bandė nuąnti 
maišą nuo galvos ir pasižiūrė
ti kas ten yra. Nutraukė mai
šą nuo galvos ir žiūri,, kad 
jiems žinomas cicilikas. Na, o 
kiaulių savininkas ir-gi cicili
kas.

— Jurgi, kodėl nesakei, kad 
tu buvai. Aš būčiau maišą at- 
rišęs nuo galvos ir niekas ne
būtų žinojęs, kad toki nelaimė 
atsitiko draugui — tarė susi
krimtęs kiaulių savininkas.

Ant to riksmo daug žmonių 
buvo subėgę ir visi žino, kas 
atsitiko. •

v •

Viską matęs.
%

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 8 d. atsibuvo L. D. S. 

8-os kp. susirinkimas. Iš nuta
rimą svarbiausiais buvo su
rengti puikią vakarienę ant L. 
D. S. Naujosios Anglijos Aps
kričio suvažiavimo, kuris į- 
vyks Cambridge ir užkviesti 
su prakalbomis p. A. Bačką.

Liepos 14 d. buvo šv. Stepo
no Jaunuomenės dr-jos susirin
kimas. Neminėsiu čia apie 
dr-jos reikalus, tik tiek reikia 
pažymėti, kad Jaunuomenės 
dr-ja, kuria vadovauja “tau
tininkai” buvo prisiuntusi lai
šką su pakvietimu, kad šv. 
Stepono dr-ja prisidėtą prie ją 
užmanyta sutverti “Dr-ją cen
tro.” Kadangi'čia jau nuo sė
liai gyvuoja “dr-jų centras,” 
tai ir šis pakvietimas likosi be 
svarstymo.

Vietos “ tautininkai''-laisva
maniai matydami kaip katali
kai darbuojasi dėl Lietuvos, 
net iri kailio neriasi. Ir jie jau 
no tik visokiais šmeižtais ir 
prasivaražiavimais l>andoprieš 
katalikus kovoti, bet kai kada 
drįsta net viešai užsipulti ant 
veiklesniąją kataliką ir jiems 
primetinėti, kam girdi jūs esa
te katalikais, kam tikite į 
Dievą ir tt

DETROIT, MICH.
Atvažiavus kun. F. Keme

šiui pas mus, visi nesutikimai 
tarpe lietuvių pasibaigė ir sto
ję vienybėm pradėjo darbuotis 
tėvynės labui. Ir štai per 
trumpą laiką daug liko nuveik
ta.

L. Vyčiai savo išvažiavime 
surinko aukų Lietuvai $21.00. 
Nesenai čia susitvėrė Raudono
jo Kryžiaus Dr-ja ir jau turi a- 
pie šešiasdešimtis narią. Val
dyba išrinkta sekančiai: pirm, 
kun. F. Kemėšis, vices-pirm. A. 
Sacikas, rašt. p-lė D. Gustai- 
čiutė, ižd. J. Balčiūnai Taip
gi susitvėrė L. Karininką Bū
relis ir turi apie 20 narią. Vie
tinis T. Fondo skyrius nutarė 
nusitraukti paveikslus, kurie 
bus parduodami po 25c. Tokį 
paveikslą kiekvienas turėtą 
pasipirkti, nes tai bus amži
na atmitis. Kada sugrįši Lie
tuvon, 
lą, atsiminsi kaip 
savo tėvynės, rinkai aukas.

___________ _ ___________________________ ________ .....

Prigulėjo prie “Aušros Var- Po
tą” ir “Šv.

- <*..
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APOLONIJA STAŠAIČIUTĖ, 
gabiausia deklematorė Nor- 
woode, Mass. Gerai prasilavi
nusi lietuvių rašyboje ir pra
deda rodyti literatūriškas išga
les.

DIEVO TVARKA.
Garbė tau, Dieve, 
Proto Sutvėrėjau, 
Pasaulio tvarkos 
Pirmas Įkūrėjau! 
Savo gerybėj 
Ir gausioj malonėj 
Paskyrei ribas 
Kiekvieno kelionei. 
Visa prigimtis 
Tavo valią pildo, 
Šala ir sninga, 
Lija, saulutė šildo, 
Žolės, medeliai 
Ir lauką javeliai 
Žaliuoja, žydžia, 
Liepiant Tavo valiai. 
Žvėrys ir paukščiai 
Tvarkos prisilaiko, 
Niekad neėda, * 
Jie neger be saiko. 
Vienas tik žmogus, 
Gavęs augštą vardą, 
Dievo neklauso, 
Jojo tvarką ardo. 
Blaivusis protas, 
Tai gerai numano, 
Kokią panieką 
Savo Dievui daro. 
Jojo sutvertą 
Protą pats gaišindams, 
Alum ir vynu 
Save svaigindama. x , 
Marija, Motin, 
Žmonių Užtarėja! 
Vesk prie blaivybės 
Kiekvieną gėrėją, 
Kad savo amžiaus 
Klaidas apgailėtą, 
Jezą ir Tavę 
Nuoširdžiai mylėtą.

Apolonija Stašaičiutė.
M

t

Kat-taut.

. NORWOOD, MASS.
Nauja, prakilni šeimyna.

Liepos 13 d. š. m. apsivedė 
Jonas Kavaliauskas su Ona 
Medzvędžiute, jauna vytę iš to 
pat miestelio. Šliūbas buvo

SUMUŠĖ BOLŠEVIKUS.
Liepos 10 iš Paryžiaus pra

nešama, kad lenkai sumušė 
bolševikus netoli Pinsko, ir 
paėmė gelžkelią centrą Lunin- 
netz. • Daug apšarvuotą trau
kinių paėmė lenkai.■ ,

r



DARBININKAS
■■ I

Jeigu tu sueini žmogų, kuris negali atstovėti prieš tavo

L. D. S. Reikalai

v •

• v
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SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

V

Skambalo bėdos.

PROTOKOLAS \
D. S. Ohio ir Mich. valst.

Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais,

• : i -

Iždininku per aklamaciją lieka 
išrinktas A S. Vaitkus.

ryto. Darbas buvo varomas 
rimtai ir daug naudingų suma-

1

bal-1-1-1. Džer-

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., Dept. L. 3. New York, N. Y.

(G-68)

Už kiekvieną patam
pymą — penki muštiniai.

Visa, ką jūs čia sunešite — 
eis sausųjų gerklelių, suvilgini- 
mui, vargiųjų biznelių Sustip
rinimui, nuliūdusių širdelių __!• U .• • •

lūs surinkti ir sudėti į archy- 
I Vfl ? ?

Ir vėl aš, biednas skamba
lėlis su jumis, broliukai ir se
sytės. Pasigailėkite manęs, 
nors po centelį, po nikelėlį...

Bim-m-m, bam-m-m, džin-n- 
-n, džian-n-n, dr-r-rakšt!....

(Po trumpos pauzos) Ką!

Nenešate pinįgų! Palaukit! 
Gyva dar laisvamanių partija! 
Kada nors verkdami atnešite 
savo centelius ir su ašaromis 
prašysite, kad aš priimčiau 
juos.<Ak jūs!!!, Bimbam-m-m, 
bim-m-m — bam-m-m.

(Nuslinksta nuo scenos). 
Spamaitis.

72 kp. Detroit, Mich. iš savo VYRAS KURIS ŽIURI TAU TIESIAI I AKIS, 
veikimo raporto nennsiuntė.i w '
Tikietų išparduota už $3.00. |YRA ŽMOGUS, KURIS YRA STIPRUS IR GALYS 

SUKONTRAUUOTI SAVO NERVAS
Kartais ir skambalai I liuko. 

žmogaus balsu prabylsta. 
Vieno tokio skambalo 
skundą-raudą nugirdęs, 
paduodu ją žodis į žodį 
mūsų skaitančiai visuo
menei dėl pasistebėjimo 
ir pasigailėjimo.

Spamaitis.

(Ant scenos užlenda didokas 
skambalas, neramiai judantis, 
visas apraišiotas virvegaliais 
ir apkabinėtas rizais). Bim- 
-m-m — bam-m-m! Bim-m-m
— bam-m-m. Bim-m-m — bam- 
m-m, bim-bam-bam, bim-bam- 
bam, tr-r-rakšt! čiur-r-r-kšt! 
(Po ilgokos pauzos). Aš užgi
miau! Man reikėjo užgimti, 
dėlto aš ir užgimiau. Pikti lie
žuviai pletija, kad manę pa
gimdė Jurgis Spurgis ir Dag- 
džiūnas. Ir visai ne! Aš jums 
pasakysiu visą teisybę. Ma
ne pagimdė viena garsi parti
ja, kuri norėjo per manę dar 
labiau... o ant galo,—kas jums 
darbo, kas buvo mano gimdy
tojai. Gana jums žinoti, kad 
aš esu ir kad aš barškinu ir 
tarškinu visur ir visiems į au
sis ir į kišenes, kad jie klau
sytų mano balso ir neštų man 
pinigus. O kas mano balso 
neklausys ir man pinigų neneš
— apie tą aš visiems išbarškin
siu, kad jisai yra tautos išga
ma! Ar suprantate? Bim-m-m 
—bam-m-m! Cim-m-m—bal-l-I! 
Drim-m-m 
r-r-r! (Po trumpos pauzos). 
Idant jūs manęs geriau klausy
tume!, aš jums pasakysiu, 
kas aš esu. Aš atsiradau pa
čiame laike didžiųjų karščių, 
kada visos saliūnų balos baigė 
džiūti, o su jomis visos libe
rališkos širdys ir visi jų fondai 
ėmė sausėti, kada auksas ne
beskambėjo, kada sidabras ne- 
bebirėjo, kada bumažkos ne- 
bešlamėjo. Tais laikais vie
name dideliame mitinge tūlo 
dar didesnio miesto labai dide
lis liberališkas galvočius šiaip 
atsiliepė į avinų (atsiprašau — 
į liberalų būrį): “broliai ir 
seserys, draugai ir draugės! 
mūsų partija baigia virsti į 
sausą kempinę: nebėra kur 
susivilgyti, nebėra aukso, ne
bėra sidabro, nebėra bumaž- 
kų. O delko taip yra? 0 dėl
to, kad mūsų partija yra par
tija be skambalo. Jeigu jai 
parišti skambalą, tai ją kas 
nors imtų ir patėmytų. Ir at
sirastų tada drėgnumo, atsi
rastų ir aukso, ir sidabro, ir 
bumažkų. Atsiminkime, ko
kią rolę mūsų tautai, o ypač 
mūsų partijai turi skambalas. 
Dar didžiojo Kudirkos laikais 
mūsiškiai tik “Varpą” supras
ti teįstengė. O ar negirdėjote 
jūs apie Amerikos Laisvės 
Varpą? O apie Vidaus Euro
pos Tautų Laisvės Varpą? 
Kas išgarsino ir Ameriką, ir 
Vidaus Europą, jei ne jų var
pai! Be varpo mes šiandien 
nei žingsnio nebegalime ženg
ti, nes niekas mūsų nei mato, 
nei girdu Žinoma, mes tikro 
varpo įsitaisyti nepajėgsime, 
tad įsitaisykime nors skamba
lą. Ir kada tas skambalas su
tarškės, tai ne tik sausaširdis 
ir kietakiešenis liberalas iš
girs ir susiminkštins, bet ne 
vienas ir žioplas klerikalas ata- 
dūlins ir savo dolerinę atvilks.

Nebuvo skambalo. Lai bū- 
nie nuo šiol skambalas ir lai 
gyvuoja mūsų “partija su 
skambalu.” Pasakyta — pa
daryta. Ir atsirado skamba
las ir buvo po to jau partija 
su skambalu.

Ir tarškina tas skambalas 
liberalų partijos garbei ir biz
niui. Ir daužo jį netik Kut- 
kai ir Kimšos, ne tik visi tam
sieji katalikai ir žioplių frak
cijos, bet pati lietuviška Lo
peta teikėsi keletą sykių skam
balo uodegą patampyti.

Bim-m-m — bam-m-m, drim-
— i-i-iųfp ‘m-m-urejp — ta-m 
br-r-r, dr-r-r—tr-r-akšt, p-š-š... 
(Po ilgokos pauzos) Broliukai 
ir sesytės, berniukai ir mergy
tės, prašome prie skambalo, 
malonėkite patampyti jį už ga-

Pasigailėkite biedno, suvar
gusio skambalo. Jūs gal ma
note, kad tie, kurie manę pa
gimdė, gailisi manęs arba pa- 
godoja? Aa! ir aš taip ma
niau iš pradžių. Sakiau pa
kabins kur augštame bokšte, 
retai teskambins ir ant mano 
balso ir vargonai gros, ir ke
purės nuo galvų slinks ir keliai 
klaupsis. Ale kur tau. -Vos 
tik užgimusiam tėvai pasakė: 
biednas tu mūsų skambalėli? 
Tu būsi amžinu žydu; ' tu'ke
liausi iš viętos į vietą, kentėsi 
ir alkį ir karštį, tu neturėsi 
ramumo, tampys tavę ir var
gins visi palaidūnai, ir bus taip 
tol, kol neineisi į žemę priža
dėtą, į Lietuvą, ir ten, už
ristas ant Gedimino kalno, 
ųnsi tu tarškinti visos laisva- 
manijos garbei. Tenai tu at
silsėsi, tenai tu nurimsi.

Ir buvo taip, kaip sakė tėve
liai. Apvežiojo manę po visą 
Ameriką, daužė ir tampė ma
nę visokie vaikėzai, o kada pa- 
galiaus įvežė manę į Lietuvą — 
kada jau taip arti bebuvo ma
no trijumfas ir mano atilsis, — 
netikėta nelaimė ištiko manę. 
Iš visų Lietuvos partijų, cent- 
ralių komitetų atėjo dokumen
tai ir su “pečiotimis,” kurie 
“prisviečijo” juoda ant balto, 
kad šitas skambalas • nėra 
“Lietuvos Laisvės Varpas,” 
bet tik vienos laisvamanių 
liberalų partijos skambalas, iš- 
mislvtas tik tam, kad pasek- 
mingiau partijos biznį varyti. 
Ir suraukė piktai savo augštą 
kaktą Lietuvos prezidentas, 
Peržiūrėjęs visus tuos doku
mentus ir išdavė tokį įsakymą: 
“Kol Gedimino kalnas tebėra 
dar paliokų rankose, kol Lie
tuvos nepriklausomybė dar ne
pripažinta visų valstijų — tol 
partijų skambalams nėra Lie
tuvoje vietos. Grąžinti skam
balą jo partijai, iš kur jisai at
važiavo. Lietuvos pilnai lais
vei įvykus, nuliedinti milži
ną-varpą ir jį visos tautos 
ant Gedimino Kalno įstatyti, 
visus gi partyviškus skamba-f T X X X X X X X X X X X X X X X X X T X t X T X X X i

L.
apskričio IH-čio suvažiavimo.

LDS. 3-čias suvažiavimas į- 
vyko liepos 4 ir 5 dienose 1919 
m. Lietuvių Šv. Kryžiaus para
pijos Svetainėje Les Str., Day
ton, Ohio.

Suvažiavimą atidarė 4 vai. 
po pietų J. Januška, Apskričio 
vice-pirmininkas. Maldą at
kalbėjo vietinis klebonas kun.
M. Cibulskis. Jis taip-gi lin
kėjo LDS. geriausių pasekmių.

Vesti sesijas išrinkta J. Ja
nuška iš Cleveland, Ohio. Rašt. 
A. S. Vaitkus, pagelb. J. Au- 
gustauskas iš Dayton, Ohio.

Mandatų ir inešimų sutvar
kymui išrinkta komisija iš 
kun. M. Cibulskio, K. Šaupas 
ir M. Ardzijauskas. Komisija 
praneša, kad užregistruoti} 
delegatų, kurie pridavė man
datus yra 10, dviejų nebūta — 
kun. Janušo ir J. Augus taus-
ko.

Savo delegatus prisiuntė se
kančios kuopos:

51 kp. Cleveland, Ohio — J. 
Januška, M. Ardzijauskas ir 
J. Čerkesas.

64 kp. Akron, O. — K. Štau- 
pas.

69 kp. Dayton, O. — Kun. M. 
Cibulskis, A. S. Vaitkus, J. Gi- 
čauskas, J. Ambrozaitis ir J. 
Augusta uskas.

66 kp. Youngstown, O. ir 72
kp. Detroit, Mich. neprisiuntė 
delegatų nei inešimų.

Atsilankiusiems svečiams su
teiktas patariamasis balsas.

4:30 v. p. p. atsilankė dele
gatas J. Augustauskas.

Pereito suvažiavimo proto
kolas vienbalsiai priimtas su 
pastaba, kodėl apskričio pirm, 
nėra pasirašęs.

Pasveikinimo laiškus pri
siuntė: Apskričio Organizato
rius A S. Kulbickas, L. V. 25 
kp. iš Cleveland, Ohio, LDS. 
51 kp. iš Cleiveland, O., pirm. 
J. Kuzas, SLRKA 191 kp.

Dayton, Ohio, A S. Vaikus, 
Vyčių 96 kp. Dayton, O., St. 
Grincevičius, Šv. Mikolo pa- 
šalpinė dr-ja Dayton, O., J. 
Zubrickas.

Pasveikinimai priimta gau
siu delnų plojimu.

Raportai apskričio valdy
bos: Pirm. K Stapunkevičius 
nepribuvo ir jokio raporto ne
prisiuntė; vice-pirm. J. Ja
nuška išdavė raportą žodžiu. 
Pasirodo, kad darbavos kiek 
galint, raportas priimta.

Rašt. J. M. Šimonis nepribu
vo, raportą išduoda raštu. Pa
sirodo, kad darbavos kiek ga
lint. Pasitaręs šu valdyba, 
atspauzdino 1450 tikietų nau
dai apskričio ižcįo, tikietus 
siuntinėjant ir tt. Išviso susi
daro $7.55. Raportas priimtas.

Ižd. A S. Vaitkus išduoda 
žodžiu. Nuo 2-ro suvažiavimo 
būta ižde $16.00; per praeitą 
pusmetį ineigų būta $3.30. Iš
mokėta susinešime su apskri
čio valdyba: teelgramai, spe- 
čio valdyba: telegramai, spau- 
cial dėl. ir krasos ženkleliai 
$1.30. Ižde lieka $18.00. Ra
portas priimtas.

Iždo globėjas P. Pocius ne
pribuvo ir jokio raporto nepri
siuntė.. ’

Apskričio organizatorius A. 
S. Kulbickas nepribuvo, pri
siuntė raportą ant rašto. Pasi
rodo kad darbavos kiek galėjo, 
daugiaus negalėjo, nes iškaščių 
nebuvo iš ko padengti. Rapor
tas priimtas.

Iš kuopų veikimo raportai.
51 kp. Cleveland, Ohio. Veik

ta kiek galėta, išparduota ti
kietų už $22.50.

64 kp. Akron, O. Darbuota
si kiek galint dėl kuopos labo. 
Tikietų negavo.

66 kp. Youngstown, O. nė jo
kios žinios, neprisiuntė.

69 kp. Dayton O. pasidarba
vimo pasekmės geros, daug na
rių prirašyta, daug prakilnių 
darbų nuveikta, tikietų išpar
duota už $21.15.

/*

1) šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj.
Vykdinimni šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių. _ ,

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taipgi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
ną ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose.

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo' teks šėrinin- 
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai
dideli?, bet 
kaina po $10.00 
kurie mokėsis

ų kuodatigiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir

Raportai priimti.

Seka nutarimai bei įnešimai.,
1. Pageidaujama, kad būti-1 

nai turi būti įsteigtĮm.; darbi- 
ninku reikalams biuras prie žiūrėjimą, patark jam sustiprinti savo nervas nusiperkant še- 
Centro valdyboj Kuopos iš butelius partoglory.
savo bįuro praneš kas menuo^ Jeigu tu nesijauti stiprus, tuojaus nusipirk šešis bute

lius PARTOGLORY.
Jeigu matai, kad kas labai greitai susinervuoja, susimai

šo ir neturi drąsos, patark jam sustiprinti savo nervas su še
šiais buteliais PARTOGLORY.

Partoglory sustiprina kraują, Partoglory stato raumenis 
ir visą sistemą.

Viena bonka Partoglory kainuoja $1.00; penkios bonkos 
— $5.00.

apie vietinę koloniją, kaip dar
bai eina, kokie darbai, kiek 
moka, koks pragyvenimas ir 
kiek kokių darbininkų į tą kcs- 
loniją reikalaujama. Centras 
gavęs pranešimus iš kuopų 
biuro, praneš kuopoms per 
laiškus, kad toj ir toj kolonijoj 
tiek ir tokių darbininkų reika-^ 
lauja. Važiuodamas kuopos ha- 
rys į kitą koloniją, kad išsi
imtų iš savo kuopos paliudiji
mus su savo kuopos antspau- 
da.

2. Pageidaujamą, kad būtų 
padarytas surašąs visų darbi
ninkų, kad būtų žinoma kiek 
mes turime dailydžių, maši
nistų ir tt. visokių darbininkų, 
įnešimas 69 kuopos.

1-ma serija užsibaigė 6:30 
vai. vakare. Sekanti sesija nu
tarta pradėti 9 vai. iš ryto. 
Nutarta pasiųsti telegramų pa
sveikinimas centro valdybai, 
darbas pavestas A S. Vaitkui.

Antra diena 5-ta d. liepos. 
Sesija H, 9:30 vai. iš ryto.
Susirinko, visi delegatai, iš

skiriant rašt. A. S. Vaitkų. I- 
mama svarstyti įnešimai.

3. Pageidaujama, kad kiek
viena kuopa turėtų savo orga
nizatorių ir kad jis dirbtų dau
giau negu iki šiol.

4. 69 kp. ineša, kad kaip bus 
galima, kad L. D. S. skyriai 
būtų perkelti Lietuvon. Užgir- 
ta.

5. 51 kp. ineša, kad turėti
Darbininkų Savaitę čionais ir 
Lietuvoj kaip bus L. D. S. 
skyriai. Priimta. _

6) 64 kp. ineša, kad LDS. 
nariai stengtųsi lavintis koope
ratyviškame užsiėmime (biz
nyje). Užgirta. Patarta, kad 
tverti kooperacijas, kur ga
lint.

7) Apskričio suvažiavimą 
laikyti vieną kartą ant metų, 
ineša 51 kp. Priimta su pata
rimu, jei bus reikalas pagal 
apskričio valdybos nuožiūros, 
tai sušaukti tankiau.

8) Padidinimui apskričio iž
do, nutarta kad kuopos pri
gulinčios prie apskričio suren
gusios kokią pramogėlę, balių 
ar vakarą ir tt. iš likusio pel
no kad skirtų 10 nudšimtį į ap
skričio iždą.

II sesija užsidarė 12 v. dięną. 
Pertrauka. ' -

m sesija prasideda 1:40 v. 
po pietų.

9) Pageidaujama, kad “Dar
bininkas” taptų dienraščiu, 
įnešimas 69 kuopos. Užgirta.

10) Kad “Darbininkas” ne
talpintų apgarsinimų ant pir
mo puslapio. įnešimas 64 kuo
pos. Apsvarsčius, palikta cen
tro valdybai.

11) Pageidaujama, kad 
“Darbininko” kalendoriai bū
tų pagerinti. Atspausdinti ant 
geresnės popieros, daugiau 
naudingų aprašymų, kad būtų 
patalpinta pažymint kalendd- 
riųi kur randasi LDS. kuopos 
ar yra parapija, kunigas, mo
kykla ir tt. Taip-gi kad iš
leistų sieninius gražius kalen
dorius, parsiduodant atneštų 
gerą pelną organizacijai. įne
šimas 69 kuopos. Priimta su 
pagyrimu.

2:30 vi. po pietų atsilanko 
pirmasis rašt. A. S. Vaitkus. 
Skaitoma telegrama nuo centro 
valdybos. Priimta delnų ploji
mu.

12) Renkama apskričio val
dyba.. Nominuojama viešai, 
balsuojama slapta. Nominuo
jama ant pirmininko J. Januš
ka ir kun. M. Cibulskis. Di
džiuma balsų kun. M. Cibuls- 

Įkiš lieka pirmininku, J. Januš
ka vice-pirm. Į ral 
minuojama M. Ar 
K Štaupas. Di

ta paskirta Cleveland,' Ohio. 
Laiką paskirs apskričio valdy
ba.

Atgaivinime nusilpnėjusių 
kuopų ir surengimui maršruto 
prakalboms palikta sutvarky
ti kuopų ir apskričio valdy
boms pasitariant.

Išklausius kuopų skundų, 
pasirodo, kad centro valdyba 
nerangiai atsakinėja į kuopų 
laiškus arba visai neatsako. 
Papeikiam centro valdybą už 
apsileidimą ir reikalaujame, 
kad ant toliaus duotų kuopoms 
atsakymus trumpu laiku.

Susivažiavimą uždarė pirm. 
J. Januška, maldą atkalbėjo 
kun. M. Cibulskis 4 vai. po pie
tų.

Apskričio Suvažiavimo 
Vedėjas — J. Januška, 
I Rašt. — A. S. Vaitkus.

II Rašt. — J. Augustinavičius.

OHIO IR MICH. L. D. S. AP
SKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
*

Pirm. — Kun. M. Cibulskis, 
324 Alaska St., Dayton, O.

Vice-pirm. — J. Januška, 
1069 E. 72-nd St., 

Cleveland, Ohio.
Rašt. — M. Ardzijauskas. 

1653 E. 26-th Str., 
Cleveland, Ohio.

Ižd. — A S. Vaitkus, 
Post Office Clerk, 

Dayton, Ohio._

Surengtas vakaras L. D. S. 
69 kp. svečių delegatų pagerbi
mui. Vakarėlis gan puikiai 
nusisekė. Buvo visokių pa- 
barginimų, muzika, perstaty
mų, dainų, deklamacijų ir tt. 
Svečias delegatas J. Januška 
paaskė prakalbą. Perskaityta 
pasveikinimo telegramas nuo 
Radzevičiaus iš Akron, O. Do
vanas gavo sekančios ypatos:

1- mą dovaną Žodynas, $8.00 
vertės gavo E. Valatkevičiutė 
iš Cleveland, O.

2- rą dovaną, auksinį žiedą, 
vertės $7.00 gavo J. Martinai
tis iš Dayton, Ohio.

3- čią dovaną, “Darbininką” 
metams, $3.0 Overtės gavo F. 
Gustaitis iš Detroit, Mieh.

4- tą dovą, Žinyną (knyga) 
$1.00 vertės gavo Jonas Nava- 
riauskas iš Dayton, Ohio.

Užbaigmui visos iškilmės su
dainuota Lietuvos himnas Lie
tuva Tėvynės Mūsų.

Reporteris.

vesta centrui arba kuopoms į- 
vykinimui. Pasibaigus sesi
jai visų delegatų buvo nu
traukti paveikslai.

Pasidarbavus ponams Gi- 
čauskams, delegatams buvo su
rengta puiki vakarienė. Visi 
buvo pilnai užganėdinti.

Tą pat vakarą LDS. 66 kp. 
surengė deelgatams vakarą. 
Programas buvo puikiai pri
rengtas ir įdomus. Kad geriaus 
supratus čia pajuosiu svar
biausias programo dalis.

Pirmiausia, puiki L. Vyčių 
orkestrą užtraukė delegatams 
maršą. Paskui vakaro vedė
jas A. Vaitkus perskaitė prog
ramą. Pirmiausia mergaičių 
choras sudainavo tris daineles. 
Visos išėjo kopuikiausia. To
liaus delegatas J. Jonuška pa
sakė trumpą, bet įdomią pra
kalbą apie darbininkų organi- 
zavimąsi. Antras kalbėjo vie
tinis klebonas kun. M. Cibuls
kis. Gerbiamas kalbėtojas aiš
kiai nurodinėjo LDS. svarbu
mą ir kvietė visus prigulėti.

Po prakalbi} buvo teatras. 
Perstatyta “Barzdaskutis.” 
Lošimas labai puikiai nusise
kė. Visi lošėjai savo roles 
gerai atliko. Toliaus sekė 
dialogas “Tėvo su Maikiu.” 
Šis taip-gi gerai nusisekė, y- 
pač “Tėvo” rolė buvo puikiai 
atlikta. Po lošimui sekė dai
nos, visos buvo gerai sudai
nuota. Dar daug buvo dekle- 
macijų ir dainų. Turiu pasa
kyti, kad choras, vedamas p. 
J. šeštoko yra gerai išlavintas, 
už tai garbė vadovui. Pasi
baigus' programui, sudainuota 
Lietuvos himnas.

Visi delegatai buvo pilnai 
užganėdinti vakaru ir skirstėsi 
dėkuodami davtoniečiams už 
gražų priėmimą.

Delegatas.

DAYTON, OHIO.
Ohio ir Michigan LDS. aps

kričio suvažiavimas, kuris at
sibuvo liepos 4 ir 5 dd. Dayton, 
Ohio.

Antrą valandą po pietų dele
gatai susirinko į šv. Kryžiaus 
parapijos svetainę. Svetainė 
buvo puikiai papuošta, bet di
džiausią delegatų atidą patrau
kė, tai šv. Juozapo paveiks
las, kuris buvo papuoštas vi
sokiais darbininkiškais įran
kiais. Šis paveikslas daug 
pridavė darbininkams energi
jos darbuotis L. D. S. naudai.

Nepribuvus kaikuriems de
legatams, sesija buvo atidėta 
viena valanda vėliaus. Apie 3 
valandą kun. M. Cibulskis ati-

L. D. S. KNYGŲ LEIDIMO 
SKYRIUS.

Lietuviai katalikai berods 
jau nekuriuos reikalus pusėti
nai turi sutvarkę. Kol kas 
knygų leidimas mano nuomone 
yra atsilikęs. Nors mes turi
me draugiją tiems reikalams 
tvarkyti, bet ta dr-ja kol-kas 
nepadarė to, ką ji turėjo pada
ryti. Ne dėl to tas nepasise
kė, kad tas darbas yra nerei
kalingas. Ne. Priežastis ta, 
kad mes nedirbame sistematiš- 
kai. Darbas sistematiškas y- 
ra gerai organizuotas. L. D. S. 
jau turi suorganizavus suvirš 
80 kuopų. Tai yra tik pra
džia. Reikia suplenuoti vei
kimą, o to bus pasekmės ge
ros. Visą pieną turėtų suda
ryti šiuometinis L. D. S. sei
mas. Mano nuomone galėtu
me veik taip-pat priiminėti į 
knygų leidimo skyrių ir ne na
rius L. D. S. organizacijos. Bet 
ir LDS. nariai neturėtų būti 
verčiami tapti nariais knygų 
leidimo skyriaus. Narių mo- 
kestys turėtų būti panašiai1 su
tvarkytos kaip ir Katalikų 
Spaudos Dr-jos. Nors nedrą
siai, bet norėčiau štai ką pa
reikšti. Neapsiriktų Katali
kų Spaudos Draugija, kad 
šiuometiniame šerne nutartų 
susilieti į krūvą su L. D. S. 
knygų leidimo skyrių. Tai-gi 
būtų gerai išgirsti, ką manytų 
Sp. Dr-jos nariai apie tai. Tai
gi lauksime nuomonių pasiro
dant “Darbininkę.”
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Vietinės žinios

IŠVAŽIAVO.,
Liepos 20 d. š. m. išvažiavo 

pas savo brolį į Ainsterdam’ą, 
N. Y. p. Juozas ^oekevičius, 
buvęs “Darbininko” pressmo- 
nas. Jis dirbo “Darbininke” 
nuo rugpj. 7 d. 1916 ir buvo 
vienas iš geriausių darbininkų. 
“Darbininko’ skaitytojai skai
tė jo laišką iš Lietuvos, kur jis 
buvo kviečiamas kogreičiausia 
grįžti ir užimti ūkininko vietų. 
Juozas permatęs svarbias prie
žastis, tuojaus pradėjo rengtis 
ir kaip tik bus galima, išva
žiuos į Lietuvą.

Atsisveikindamas su “Dar
bininko” štabu atskaitė $12.00 
ir sako: “Dirbdamas per tris 
metus pamylėjau “Darbinin
ką” ir atsiskirti be nieko nega
liu. Matydamas laikraščio au
gimą. suprantu, kad su dabar
tiniu presu greitu laiku nebus 
galima išleisti laikraštį tris sy
kius į savaitę ir reikės naujo 
preso; tai-gi tuos $12.00 ski
riu naujo preso fondan.”

Linkime p. Juozui Mockevi
čiui kogreičiausia išgauti leidi
mą grįžti į tėvyškę ir laimin
gai perplaukti Okeaną.

(

IŠVAŽIAVO.
Liepos 17 d. ponai Kyburiai j 

ir jųjų duktė Elena, Marijos 
Vaikelių dr-jos pirm, išvažiavo 
ant vakacijų į Bilerica, Mass. 
Sugrįš rugpj. 17 d.

DARBININKAS

REIKALINGAS TUOJAUS 
PRESMONAS prie Cy- 
linder mašinos. Atsišaukite 
mokantis arba norintis moky
tis to darbo.

“DARB.” ADM.,
242 W. Broadway, So. Boston. Ben-Hur

Paieškojimai ir
Reikalavimai.

\ Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
kų” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi 
moka.' *

Už vieną sykį............... 50c.
” tris sykius ..... .$1.00

\

Rep.

VISI Į L. D. S. PIKNIKĄ.
Liepos 16 d. buvo šv. Petro 

parapijos cKoro . susirinkimas. 
Iš svarbesnių nutarimų seka 
šie:

1. Nutarta dalyvauti L. D. S. 
piknike, kuris įvyks rugpj. 10 
d. Lawrence, Mass. Nutarta 
važiuoti trokais. Tame daly
ke tapo išrinkta komisija iš 
dviejų: D. Antanavičia ir p4ė 
Gurklintė.

2. Nutarta, surengti chorų 
privatišką išvažiavimų, kaipo 
yra daroma kas metai, 
misiją įėjo p. J. Varaitis ir p-lė 
M. Žukauskaitė.

3. Nutarta surengti koncer
tas Lynn, Mass. dėl pataisymo 
vargonų. Dar prisirašė du 
nauji nariai P. Bakutis ir J. 
Tarutis.

Paieškau brolio Juozo Sutkaus 
Lekėčių kaimo, Suvalkų gub. Ma
no antrašas: Antanas Kasparavi
čius, Oldebruk Comp. IV, Venc- 
hlvord Legerplatz Holand.

Paieškau pusbrolio Jeronimo 
Paulaičio Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko parąp., Greičių 
kaimo. Pirmiau gyveno Provi- 
denee, R. I., o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas malonės man 
pranešti šiuo adresu, nes turiu 
svarbų reikalą.

Ona Paulaičiukė,
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 

apie šimtą įvairių paveikslėlių.
Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega

lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

KAS JOJE YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Tolinus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
1.1

TEL BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso >12—« * Qyde
1-8 P. M. «-8 P.M. pitekMa Akialua

419 BeyUtea St., Bestu, Man.

Į ko-

Nrys.

PUIKIOS PRAKALBOS.

SLRKA. 21 kp. buvo prisi
rengus prie pikniko liepos 20 
d. Bet dėl strytkarių streiko 
neįvyko. Vietoj pikniko po- 
bažnvtinėj svetainėj buvo pro
gramas, kurio vedėju buvo J. 
Glineckis. Pirmiausia kalbė
jo P. Gudas. Be kito ko pri- 
rodė, kaip lengva didelius dar
bus nuveikti, kuomet prie to 
darbo daug žmonių prisideda. 
Skambino ant pijano panelės 
V. Beleckiutė, C. Žuloniutė. 
Jos gavo daug aplodismentų. 
Kalbėjo p. Valantiejus aiškin
damas susivienijimo gerovę ir 
reikalingumą prie jo prigulėti 
Kalbėjo gana rimtai, jo kalba 
visiems patiko.

Dar užbaigiant kalbėjo p. A. 
F. Kneižis apie vietinius kolo
nijos reikalus.

Laike prakalbų prisirašė ke
letas naujų narių. Po prakal
bų dar buvo patraukta po ke
letą stiklų rudbirio ir toniko, 
nes šaltakošės jau nebuvo, vi
sa išėjo laike prakalbų. Tuo
mi vakaras ir užbaigta 11 vai.

Girdėjau, kad vasarinės mo
kyklos reikalams laike prakal
bų merginos surinkusios apie 
$40.
w

PABĖGO SU PINIGAIS.
Mums praneša, kad ’ liepos 

21 d. pabėgo Petras Gumoliau- 
skas Jurgio Štreimikio pini
gais. Jie abu gyveno po No. 
361 Fourth St. Petras Gumo- 
liauckas atvažiavo iš Scranton, 
Pa. į So. Bostonų apie pradžių 
ko^o mėnesio š. m.

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite:

Mr. F. Zaronskis,
172 Windsor st., Cambridge, Mass. 

t
VkSSYDVGVA VAISTINĖ 

(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvių apgyventoje vietoje, 
leidžiu miestą. Atsišaukite 
jaus.

M. W. Madden,
376 Millbury st., Worcester, Mass. 

. (12-25)

REIKALINGAS ZECERIS 
mokantis rankinį spaustuvės dar
bą, anglų kalbą ir gramatiką ir 
taip-gi lietuvišką. Atsišaukite 

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS BIURAS, 

7602 Aberdeen Av. N. E. 
Cleveland, Ohio.

i

KAS BUVO BEN-HUR?

Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 
garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik,$1.25 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti. ,

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

i!

i!

U
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Ten buvęs.

P I K N I K A S.

Kas tik gyvas į L. D. S. N. A. 
A. pikniką Lawrence, Mass.
Tas iškilmingas ir puikus 

piknikas atsibus rugpj. 10 d. 
Šv. Petro bažnytinio choro ko
misija, išvažiavimą jau sutvar
kė, paėmė geriausius trokus 
su uždanga nuo lietaus. Kai
na vos tik $1.25. Todėl visi 
važiuokit su bažnytiniu choru, 
nes čia visi būsit užganėdin
ti, tą mes išanksto tvirtinam. 
Išvažiuosim 9:30 po šv. mišių 
nuo Fifth st. Užsirašyti bus 
galima iki liepos 31 d. pas p. 
D. Antanavičių ir p-lę Z. Gur- 
kliutę.

Komisija.
4
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SUSIRINKIMAS.
Mėnesinis susirinkimas L. 

Vyčių 17 kp. bus panedėlio va
kare 7:30 vai. pobažnvtinėj 
svetainėj. Meldžiame visus 
narius paskirtam laike susi
rinkti, idant galėtume visus 
svarbiausius dalykus atlikti. 
Bus renkamas naujas fin. rašt. 
Delegatai į seimą. Taip-gi 
kurie dar neužsiraŠėt dalyvauti 
ant pikniko rugpj. 3 d. Matfa 

arke,

kurie <
ant piT* 
pan r r r

Z. Gurklintė, Pirm.

r
ėtvta

naktį

galėsite užsirašy-

aktj

ANT PARDAVIMO

Ap- 
tuo-

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Nuo7 Iki 8rak—a | 

S09W KOADWAYCor. ST SO. BO8TON.
TMIK8.B.

padarys veidą 
BALTA Pr*-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostl, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėt*- 
tės 75c. ir J1.00. Pinigus galima sląst 
popierinj doleri arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct,

Lietuvis Dantistas

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

104 Market St, Brighton, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
j5orehester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street 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 pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Zioba,
530 E. Seventh St.,

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVENO. 

8OUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

KASOS GLOBĖJOS — 
M Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 0 Str.

Dviejij šeimynų namas sukrau- 
tuve ir gyvenimo kambariu apa
čioje, didelis daržas. Geras įdė
jimas už mažą kainą.
646-648 E. 4-th St., So. Boston.

Paieškau Antano Adomavičiaus 
Kauno gub. ir pav., Skirsnemunės 
par., Kaniūkų kaimo. Pirmiau gy
veno Philadelphia, Pa., o dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas kitas 
malonės man pranešti šiuo adre- 

nes turiu svarbų reikalą.
Jonas Tautilas,

797 Bank St., Bos 12, 
Waterbury, Conn.

“DARBININKĄ S,“
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. i

su, ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE

PAS SAVE GATAVAI
ei

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON

$4.40
ANT COLONIAL LINE 
Lithuanian Sales Corpn. 

244 Broadway, So. Boston.

Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokytės paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinų pav., Girkalnių par. 7 me
tai kaip Amerike. Pirmiau gyve
no apie Worcester, Mass. ant far- 
mų. Tai gal kas žinot, malonėkit 
man pranešt, būsiu dėkinga, arba 
gal pati atsišauktų, nes turiu svar
bų reikalą.

Stasė Sokytė-žukauskienė, 
Bos 23, Benbush, W. Va.

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 

perkeltas į naują vietą.
7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikitj ir pigių namų L. S. B. jums pabudavos.

JAU DIRBA.
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informacijų.

Lietuvių Statymo Bendrove,
7602 ABERDEEN AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO.

Worcesterio lie-
I tuviai

Jatul’s Capsulas
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

DR. M. V. CASPER ] 
(Dr. M. V. Kasparavičius) ; 

425 BR0ADWAY,
South Boston, Mass. ; 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 rvte j 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M j

Siųskite auksines, popierines
, ir sidabrines bombas L. D. S. 
i Paskolos Fondan.

Temykite!
> Ai Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei
myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 

kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metų atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vitkausko 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip: z

WILLIAM W0LK0WSKI
REAL ĖST ATE & INSURANCE BROKER 

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6 
314 MAIN STREET, ' WORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.
Gyvenimo vieta 63 SEiMOUR STREET.

i

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-Eg 
lėtą centų nusiperkant pokelį gyduolių.^

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulax, kurios yra ag 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES. gS 
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripog^ 

ir Influenzs. Kaina 50 centų.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa:

P. A. JATUL, Aptiekorius, 
(Išdirbėjas)

BOSTON, MASS.

i

P. O. BOX 2128,

LIETUVIAI PRADZIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

ilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną. . <

-------------- TODĖL--------------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

ON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški- 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
CROSS STR., BOSTON, MASS.

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

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

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kronilkomis, nervų, kraujo, skūros arba 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim. ,

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra dabai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią až Tamstai suteiksiu. Atsinink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai. L/

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

D R. MORONEY
Washington Sti, arti Boylston 8ti, pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmisOfiso valandos

9 ryto iki 8 vakare

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų Ugų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 

vai. po pietų.
kitas ofisas:

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisaiB, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vėl. ryte 
iki 8 vai. vakare.

NadUlomla 
nuo 10 vai. ry b 
iki 4 vai. vak aro

DR*FoHnUicDONNELL, m. d.
Galima sutiialbtti ir U tiri vis t kai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr.J.H, Staknevičius
234 Lafayette St, Kamp. 

Ofiso valandos: 
t-l t RYTI 
2-4 fo mrru 
e-e v«K*at

Dr. Ignotas Stankus
12ieS.BreadSuPHaddpUa,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valarahat

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

<M4peaiMa. •

Jefferaon at,
NKWARK. N. J.
Telefonas Q9A,

Merkei

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
DenMfttsa sulaiką pl±3kn sttnki- 

na, Dnialina ptoisirsnn*. ntežSjlini 
odos gahros, sugina sisukus priduoda 
ma ižas reikalinga saistą.

Dermafuga padarys kad Just* 
kai bus tankus irelnus ir 
e Oda Jus* arais 
kanos Unyks ant 

inkš dtugiaui
Reik iii ti i ant i




