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ROMANAS JAU ANT AT- jgVEŽĖ DAUG LAIŠKŲ IR 
MAISTO.LANTIKO.-

Utarninke po pietų Jonas-J. 
Romanas New York e sėdo ant 
laivo United Statės ir išplaukė 
į Copenhageną, o iš ten vyks’ 
Lietuvon.

Kai jis buvo pašauktas kab- 
legramu Kaunan, tai tuoj pa
davė pasporto aplikaciją ir per 
senatoriaus David I. Walsh in- 
tekmę per vieną dieną gavo pa
sportą. *

Laimingos jam kelionės ir 
laimingai greit sugrįžti.

—i

Laivas vardu United Statės, 
kurs išplaukė utarninke po 
pietų, iš New Yorko į Copen
hageną išvežė 1.200 maišų laiš
kų ir 500 pakų maisto. Tai 
pirmas laivas išvežė pačtinius 
siuntinius iš Amerikos į Vokie
tiją. Iš Copenhageno siunti
niai bus pasiųsti per Daniją Į 
Vokietiją.

Darbininkų reikalais. Y

PRENUMERATOS KA 
ftfa kartus savaitėje ... .33.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams.......... 4JB

“DARBININKAS,” 
242 Broadvny, So. Boston, Km

Kaip prutas, taip ir patyri 
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

Washington.

• • • •

“ Aeeeptanee for mailiuj at ■pe
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Aet of Oet 8, 
1917, authorized on July 12,1918.’*
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DARBO STOVIS GERĖJA.
Telegrafų pranešimai Suvie

nytų Valstijų Biuro per savai
tę, kuri baigias Liepos 5 d., 
gauti iš 80 miestų per visas Su
vienytas Valstijas parodo dar
bininkų perviršį siekiantį 177,- 
392, prieš savaitę-gi buvo 211,- 
290, 96 miestuose.

Pranešant visuomenei su
trauką raportų, J. B. Densmo- 
re,\ generalis direktorius Su
vienytų Valstijų . Samdymo 
Biuro, praneša kad tai bus pa
skutinis, dėlto kad Biuras ne
gali apmokėti iškaščių, kuriuos 
turi pakelti gaudamas infor
macijas. Sumažinimas sam
dymo Biuro fondo yra priežas
timi sustabdymui raportų lei
dimo. Pirmutinis iš jų pasi
rodė savaitę po karės užbaigi
mo, kad suteikus Karės De- 
partmentui ir Karės Industri
jos Skyriui barometrą spręsti 
industrialę demobilizaciją. 
Taip-gi jie pridavė daug svar
bos perstatvdami darbo situa
ciją Amerikoje, savaitę po sa
vaitės.

Raportai nebūdavo visai pil
ni, ir dažnai jie buvo nesu
prantami, ir turėjo parodyti 
kiek bedarbių iš viso yra. Ra
portai niekad nemėgino to da
ryti. Kas buvo daroma bu
vo tai daroma kad parodyti 
stovį svarbiausiose vietose ir 
atstovaujančiose industrijose 
tuose centruose; raportai tik
tai pranešdavo situacijos sto
vį abelnai. Yra vilties, jei
gu Kongresas užtvirtintų bilą 
dėl nuolatinio tautiško samdy- 
dymo Biuro, šitie raportai bus 
vėl išleidžiami, daug plačiau 
apsvarstyti, nes kaip mato
ma, jie gali daug naudos at
nešti.

Iš 80 miestų, iš kurių buvo 
gauti pranešimai, 38 praneša 
perviršį, 16 miestų trūkumą 
kuris siekia 23,980, o 26 pra
neša, jog yra tiek kiek rei
kia. Šie skaitmens parodo, 
kad nors darbininkų perviršis 
yra beveik nepersimainęs, te- 
čiau trūkumas yra gana daug 
padidėjęs. Iš 38 pranešusių 
valstijų, 20 praneša perviršį, 
19 tiek kiek reikia ir 8 trūku
mą. Kai kuriose valstijose 
trūkumai ir perviršiai yra pa- 
tėmyti įvaiirose darbo šakose.

Naujoji Anglija. Iš praneši
mų iš 12 Naujosios Anglijos 
miestų, 7 praneša perviršį, o 
kiti tiek kiek reikia. Indus
trialiai santikiai abelnai imant 
yra geri, tiktai Bostone, kur 
yra perviršis ant 15,000 santi
kiai pažymėta nenusistovėję.
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Bridgeportas praneša perviršį 
ant 800, sulyginus su 1200 pe
reitą savaitę. Perviršis New 
Havene sumažintas iki 2000 ir 
Norvich vėl praneša perviršį 
ant'700. Portland, Mo. per
viršis yra 250, sulyginus su 
200 pereitos savaitės. Fall Ri- 
ver praneša perviršį ant 75 su 
gerais industrialiais santikiais. 
Manchesteris vėl turi perviršį 
ant 800. Providence yra tiek 
kiek reikia.

Centralės Valstios. Nevr 
Yorko mieste vėl pranešama, 
kad yra 100,000 bedarbių. Al- 
banv perviršis sumažintas iki 
4,000, ir Yonkers šią savaitę 
praneša perviršį ant 1,390. 
Binghamtonas, Buffalo, ir Sy- 
racuse praneša, kad yra tiek 
kiek reikia. Namų statytoai 
Syraeuse streikuoja. Iš South 
Bethlehem, Pa. vėl pranešama, 
kad yra tiek kiek reikia su ge
rais industrialiais santikiais.

Centro - Vakarai. Chicago 
praneša 30,000 perviršių. East 
St. Louis turi 1,000, Joliet 400, 
Peoria 1,000. Rockfordas pra
neša perviršį ant 362 kai-ku- 
riuose darbuose, o trūkumą 
ant 600 kituose. Rock Islande 
yra perviršis ant 500. Indus
trialiai santikiai, abelnai i- 
mant, geri. South Bond pra
neša, kad yra tiek kiek rei
kia, sulyginus su 300 trūkumu 
pėreitą savaitę. Industrialiai 
santikiai nenusistovėję. Iš Ak- 
ron, Ohio pranešama trūkumas 
ant 2,500. Darbininkai įvai
rių metalų darbų ten streikuo
ja, tas pats pranešama ir iš 
Clevelando. Iš Clevelando ir 
Dayton praneša, kad yra tiek 
kiek reikia, ir iš Cincinnati ir 
Youngstown perviršis ant 1,- 
300 ir 1,000 kiekvienas.

Šiaur-Vakariai. Detroitas 
pranešama trūkumą ant 5,000 
su aštriais industrialiais santi
kiais, o iš Grand Rapids trūku
mą ant 500. Darbo sąlygų ne
patenkinimas apėmęs automo
bilių darbininkus. Minnesota 
abelnai praneša, kad yra tiek 
kiek reikia, su gerais indus
trialiais santikiais. Butto, 
Mont., praneša, kad yra tiek 
kiek reikia, o Omaha trūku
mą ant 300 su aštriais indus
trialiais santiikais. Milvau- 
kee turi perviršį ant 3,3000 ir 
Superior praneša trūkumą, ant 

1 500.
’ Pietai ir Piet- vakariai. Iūttlo

Rock praneša trūkumą ant 500 
su aštriais industrialiais santi
kiais. Florida taip-pat prane
ša mažą, perviršį, o Atlanta tu
ri trūkumų ant 425, ir Sava-

JONAS J. ROMANAS,
laivu United Statės išplaukęs Lietui 
lis su Nemuno Bendrove ir ištyręs Lie

Tenivon.
___Jtuvos rin-

Už penkiij ar šešių savaičių vėl bus Bos-

Liepos 22 d. 1 
padaręs sutartis su Nemuno Bendrove ir ištyręs 
kas grįš Amerikon, 
tone. x z

Žinios iš Lietuvos.
Iš JAUNIMO GYVENIMO.

Mariampolė. Mariampolės 
apylinkės jaunimas nesnau
džia. Laisvas nuo darbo va
landas sunaudoja pasilinksmi
nimams.

Štai gegužio 18 d. “Pavasa
rininkų” draugijos jaunimas, 
moksleivių jadedamas, suruo
šė vieną tokių pasilinksminimų 
“Žiburio” salėje. Jų pačių 
choras padainavo keletą tau
tiškų dainelių, padeklemuota 
eilių. Beto dar programą pa
įvairino kostiumuotomis dai
nomis, pavyzdžiui “Kamina- 
krėtis,” kuris, kaipo naujas

dalykėlis, begalo įdomavo pub
liką. Ypatingai reika pažymė
ti “Ubagų chorą.” .kuris savo 
tipiškumu labai prijuokino 
jaunimą. Pasibaigus progra
mai buvo šokiai ir tautiški žai
dimai, 
dingoj 
pašokęs, 
keliais, 
tęsėsi nuo 3 vai. iki 7 vai. va
karo.

Visa kas buvo pavyz- 
tvarkoj. Jaunimas, 
pažaidęs, traukė pul- 
namon. Pramogėlė
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n<ah ant 650. Louisville turi 
perviršį ant 1,000 ir industria
liai santikiai yra aštrūs. New 
Orleano praneša perviršį ant 
3,000 kai-kuriose darbo šakose, 
o trūkumą ant 3,000 kitose. 
St. Louis praneša perviršį ant 
4,00. North Carolina prane
ša mažą perviršį, taip-pat 
Oklahoma. Chattanooga turi 
perviršį ant 600 ir Memphis 
ant 100, o Nashville praneša, 
kad yra tiek kiek reikia. Dal
ias praneša jo gyra riek kiek 
reiika ir iš Hauston praneša 
trūkumą ant 700. Iš Charles- 
ton, W. Va. praneša trūkumą 
ant 6,100 ir iš Wheeling, kad 
yra tiek kiek reikia.

Pacifiko Pakrantės. Iš Los 
Angeles pranešama, kad yra 
tiek kiek reikia su aštriais'in
dustrialiais santikiai. O iš 
Oakland praneša, kad turi 
perviršį ant 200, ir iš San 
Francisco ant 500. Oaklande 
vis dar trūksta darbininkų prie 
laivų statymo. San Francisco 
darbo santiikai esantys geri. 
Portlando turi 1,775 per daug 
su aštriais industrialiais santi
kiais. Iš Seattle pranešama, 
kad yra tiek kiek reikiama, o 
iš Spokano, kad turi 500 per
viršį. Industrialiai santikiai 
abiejuose miestuose yra aštrūs.

BAISI EKSPLIOZIJA.
Bluefield, W. Va. liepos 18, 

221 darbininkų buvo, užmušti 
kada Tazwell anglių mainos 
ekspliodavo. Ugnis buvo bai
si ir pradėjus mainoms griūti, 
nebuvo galima suteikti darbi
ninkams pagelbos.

fdžia. Miestelis turi savival
dybę, turi vykdomąjį komite
tą; bet kas savivaldybės pir
mininkas, kokių pažiūrų, koks 
žmogus — beveik nieks iš gy
ventojų nežino. Tarp miesto 
ir apskrities įtempti santykiai. 
Aiškina žmonės: “Kol nebuvo 
Suėmimo Komiteto, gaudavom 
bent pusvarį duonos, o dabar 
nors badu mirk. Ministerija 
siūlo ..mums Amerikos pyrago, 
bet mums duonos reikia, o jos 
neduoda.”

Pirmadienį po piet savival 
dvbės atstovai sušaukė turga
vietėje miestelio minią ir svar
stė maisto klausimą. Atstovai, 
netik aiškino susirinkusiai mi
niai maisto klausimą, bet pa- 
sūlė išrinkti tris atstovus į 
Kauną, kurie pareikalautų mi
nios vardu duoti maisto. Sun
ku buvo suprasti, ką tikėjosi 
atsiekti tos pasiuntinybės ini
ciatoriai, bet reikia pripažin
ti jog minias apeliacija yra pa
skutinis žingsnis, ir bent jau 
tai savivaldybė ir jos atstovai 
.turėtų numanyti.

Kitas faktas — iš Marijam
polės gyvenimo. Vietinis jau
nimas, radęs tuščią, dar ne
pabaigtą namą, sukvietė ke
lis šimtus jaunuomenės (dau
giausia moksleivijos) į tąjį bu
tą be langų, durų ir kuone be 
grindų. Įvyko tariamasis “rc- 
baksas” su svaiginančiais, gė
ralais bufete. Keli karinin
kai ir jų pažįstamos panelės iš
tirpo moksleivhj jūroje. Ir štai 
kaip ant nelaimės, kažin-kas 
vienam karininkui pavogė re
volverį. Nei pusvalandžiui ne
praslinkus, girdėt, komendan
to įsakymu jau stovėjo mili- 
ciantų sargyba ir krėtė visus 
išeinančius, kas jie nebūtų... 
Jautėsi tvirta valdžia tokio 
atspalvio, kokia dabar yra 
Vilniuje arba Rygoje. Kratė 
kišenius; rankas, kojas, nuga
rą čiupinėjo septynių metų vai
ki) ir suaugusių merginų. Kra
tė šimtus žmonių, nors netu
rėjo nei raštu išduoto įsakymo, 
įnei logiško pamato. Kratė vi
sus apart pačių karininkų, ku
rių vienas, galop, prašalino 
šitą nelemtą egzekuciją.

Trečias faktas. Grįždami 
Kaunan Šelmių stotyje rasite 
stovint ties kasai ilgiausią eMę 
vyrų-moterėlių. Daugelis kal
basi terpu savęs lenkiškai, nors 
juos prakalbinus — atsiliepia 
lietuviškai. Užsimovę medi
nes klumpes ant basų kojų su 
maišais ir inkeliais ant pečių 
— stumiasi jie į priekį, norė
dami greičiau išeiti stoties eik- 
štčn. Toliau, iš kiekvienos 
stoties jų vis daugiau pribūva, 
ir Kaune, sustojus traukiniui, 
išsipila koks šimtas maišais ap
sikabinusių žmonių. Tai Kau
no darbininkai virsta “mie- 
šečnikais.” Jie bado verčia
mi, dėl maisto brangenybės, 
turi važiuoti į kaimus, ieškoda
mi pigesnės duonos, bulvių ir 
kitokio maisto.

Ketvirtas faktas. Žagarėje. 
Išrodo, tartum menkutės tro
belės apspito augštu mūru ap
tvertą Naryškino parką ir jo 
rūmus. Senoje Žagarėje bal
toji mūro ba^nyčih. stora, tary
tum iš molio nulipyta. Ap
link ją telkiasi švaresnieji mie
stelio namai, kur laikas nuo 
laiko susirenka vietiniai inteli
gentai ir klausinėja kits kitą:!

— Kažin, ar ateis pas mus 
kuomet-nors Lietuvos kariao-

GYVENIMO BRUOŽAI.
Sėdint Kaune viskas atrodo 

gražu ir glotnu. Važiuojant 
automobiliu laikyti prakalbų ir 
ministeriškai pasigirti taip pat 
glotnumas neišnyksta. Bet įsi
sėdus į sutrunijusią-surūdiju- 
sią Marijampolės žydelio ka- 
rietką, arba brendant purvy
nu iki kelių apsiavus ilgais ba
tais — Lietuva visai kitaip at
rodo.

Taigi, apipūstas šaltoku pa
vasario vėju,’ pasižmonėjęs ir 
pasimatęs su tikrais žmonėmis 
(kaip juos išsivaizdina lietu- 
vis-praščiokėlis), jauti kad 
mūsų visuomenės ir valstybės 
gyvenime spragų yra tokia 
daugybė, kad nei nepastebi po- 
zitivaus, jau nuveikto valdžios 
ri visuomenės darbo. Gyve
nimas eina greitais nesustab
domais šuoliais. Valstybei 
tenka pergyventi sunkius ko
vos laikus. Tnuo tarpu valsty
binis darbas neteka išpaskui 
gyvenimo, bet tarytum laše
liais varvėti varva. Nepra
tusi prie visuomeninio darbo, 
pirmus metus rėdanti savę sa
vivaldybės pamatais, Lietuvos 
liaudis dažnai susipainioja ir 
trypčioja ant vietos.

Kad neišrodytų, jog piešia
masis vaizdas yra pesimistinis 
prasimanymas, manyčiau, bus 
neprošalį paduoti keletą. cha
rakteringų faktų iš mūsų pro
vincijos gyvenimo. Kas neži
no Vilkaviškio ir Mariampo- 
lės? Išlipęs Šelmių stotyje, 
už pusvalandžio^ esi jau pusiau 
mieste-miestelyje su keliais 
šimtais supuvusių, parkrypu 
šių pirkelių. Tai apskrities 
miestas, tat jame randasi ke
li šimtai beduonių ir bedarbių. I
Svarbiausia klausimas — duo- menė? x ,
na. Didžiausia viltis — vai- — Girdėt, kad už mėnesio
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darbininkų naikinimo būdas 
buvo tai privertimas ilgai dirb
ti, neduodant užtektinai mai
sto ir apgyvendinant nesvei
kuose butuose. Dirbtuvėse nė
ra jokio saugumo. Nelaimin
gi atsitikimai nerekorduojami. 
Daktariškos pagelbos kaipir 
nėra, nes daug maž vienas dak
taras tėra ant 8 dirbtuvių. Li
gos siaučia netik miestuose bet 
ir sodžiuose. Čielų sodžių y- 
ra, kur visi žmonės išmirę, tik 
šunes likę. Pereitą žiemą pa
lei geležinkelių Maskvos, Kur
sko, Orelo, Tūlos linijų sto
tis buvo daug lavonų. Vago- * 
nuošė mirusieji žmonės buvo 
išmetami prie pirmos stoties ir 
tik pavasariui atėjus ir pradė
jus lavonams dvokti tepradėta 
jų pakasimu rūpintis.

Toliau minėtas oficieras pa
sakoja, kad jei alijantai vis 

Prie caro Petrogra-h'dkins paramą, likusioji Ru- 
. ~ ~ •• • J 1 • 1 • • 1 •

KAS GIRDĖT RUSIJOJ.
Į Helsingforsą atvyko iš bol- 

ševkų pasprukęs vienas oficie- 
ras. Jisai pasakoja, jog iš
mušė paskutinė valanda Pet
rogrado gyventojams. Tas pats 
oficieras yra tik oda ir kaulai. 
Nei buvusieji artimiausi drau
gai jo nepažytų. Tasai ofieie- 
ras sako, kad finai turį eiti ir 
paimti Petrogradą. Jei paims 
dabar, tai bus pasitikti su gė
lėmis, jei-gi tą padarys už mė
nesio, tai pasitiks su keiks
mais. Jei niekas nebandys 
paimti Petrogrado, tai bus su
kilimai ir dėl ginklų stokos tu
rės būti nepasisekimų. Tuo
met bus išžudyta paskutiniai 
apšviestesnieji žmonės ir Rusi
jai ateis galas.
» Petrograde gyventojų nešą 
daugiau, kaip 500.000. Mote
rų esą tris sykius daugiau, ne
gu vyrų.
de buvo 2.000.000 gvv. Bolše
vikų valdžia daug maž kasdien 
nugalabija po 85 žmones. Areš- 
tavimų dienoj esti po 2.000. 
Komisijonierius Trojanovski 
paskelbė, jog su oficieriais jau 
apsidirbta. Dalis jau išžudy
ta, kiti kalėjimuose pūva, o 
treti nieko neįstengia. Komi- 
siįonieiius Poltoaov pats gy
rėsi, kad visą naktį sušaudi 
nėjęs “baltagvardiečius.”

Tuo tarpu kai civiliai badau
ja, tai Trocki važiuodamas 
frontan vežasi čielus trauki
nius pyragų, kuriais gerinasi 
raudonajai armijai. Lenin ir 
Trocki dabar apsistatę sargyba 
labiau, negu buvusieji carai.

Bolševikų valdžia maisto ne
davimu naikino apšviestūniją. 
Darbininkų klesą taip-gi įvai
riais būdais naikino. Žinoma 
naikino tuos, kurie nėra-bolš- 
ševikai. Naikino juosius su- 
pjūdvdami dirbtuvėse. Agen
tai už kurstymus gaudavo po 
700.000 rubl. Iš darbininkų 
sudarinėjo taip vadinamą re- 
voliucijonišką policiją ir siųs
davo į sodžius rekvizuoti mai
stą. Ten jie žūdavo susirėmi
muose su sodiečiais. Trečias 
------------ ---------- j—-----------------  
pačtą stėigs...

— Lenkai šneka, kad Kau
ne jau Pilsudskis,

Taip klaidžioja patamsėję 
šio Lietuvos kampelio žmonės. 
Tartum tolimoje saloje tarp į- 
sisįūbavusio okeano bangų...

Galima būtų dar aprašyti 
penktą, šeštą, septintą ir šim
tą faktų, paimtų iš šių dienų 
gyvenimo. Galima būtų iš tų 
faktų aprašymo sutverti nely
ginant mūsų valstybinio kūri
mosi poemą...

sijos inteligentija pakryps prie 
vokiečių ir tuomet susijungi
mas bus neišvengtinas. Jis 
nemano, kad gen. Denikin be 
paramos iš šiaurės galėti) pa
imti Maskvą ir Petrogradą. Sa
ko, jog bolševikų valdžia pa
siuntė pustrečio milijono rub
lių vedimui propagandos Kol
čako pusėje, o ypač armijoj. 
Bolševikij valdžia siunčia mi
lijonus dolerių Francijon ir 
Anglijon vesti propagandą. Už 
finų vado Mannerheimo*nužu- 
dymą siūlo 500.000 rublių.

RAUDONESNĖ VALDŽIA.
Vengrijoj po nuvertimo Belą 

Kun valdžios įsisteigė dar rau
donesnė valdžia. Belą Kun, 
buvusios valdžios vyriausysis 
vadas dabar kalėjime esąs.

SUSIKIRTIMAS WASHING- 
TONE.

Suv. Valstijų sostinėje įvy
ko tikra karė su negrais. Bu- 
_vo kilus paskala, kad negras 
užpuolęs baltą moterį. Iš to 
prasidėjo kruvini susirėmimai 
po visą miestą. Jau per ke
turias naktis ėjo tąsynės. Už
muštų yra apie 15, sužeistų a- 
pie 60, o areštuotų keletas šim
tų. 1.500 kareivių patruliuoja 
gatves. į

V B
(Kauno “Laisvė”)

TRŪKSTA ANGLIŲ.
Vokietijoj ima pritrūkti ang

lių. Traukiniams užteksiu tik 
dešimčiai dienų. Dirbtuvėms 
ir-gi striukai su anglimis.

--------------- -
NELEIDŽIA VOKIŠKŲ 

LAIKRAŠČIŲ.
Lenkų valdžia uždraudė par

davinėti vokiškus laikraščius. 
Bijo vokiečių šnipystės. Len
kijos valdžia tiki, kad Lenki
joj esą daug vokiečių šnipų.
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Kas girdėti lietuviu kalorijose.

“DARBININKO” REI
KALAI.

Taip-gi ir L. Vyčią 4 kuopa 
išreiškė gerb. svečiiu ilgiausią 
metą ir gerą pasekmią.

didžiosios dirbtuvės dirba ga
na gerai ir uždarbis geras, o jei 
mažiukėj dirbtuvėj sustreikuo
ja, tai pavojaus nėra.

k j. a.Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergai* ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-KataM- 
ką •▼. Juozapo Darbininką 8ą- 
jūfa.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly......................................$3.00
Boston and suburbs............... 4.00
6 months ................................... 1.50
Foreign eountries yearly ... -4.2a

P. V.

tas paprastai ne- 
perdaugiausia turi nuliekamo I 
laiko to laikraščio perskaity- 
muL O kuomet reiktą mokėt 
daug brangesnę prenumeratą, 

,tai ne vienam gal ištikrąją pri- 
j seitą pakaušį pakrapštyti — 
prie dabartinio pragyvenimo 
brangumo.

Dėlto aš ir laikausi, kad 
nuo šio seimo turime nutarti 
“Darbininką” leisti du nume
riu 4 puslapią e vieną numerį 
8. Taip kaip kad seniaus leis
davome.

3

Jau senai mūsą L. D. S. or
ganizacijoje eina įvairią bruz
dėjimą kas link mūsą .organo 
“j’arbininko” ir galima pasi
džiaugti, kad tie visi bruzdė
jimai yra geri ir prakilnūs ir 
kad jie visi linksta vienon pu
sėn — norima “Darbininką” 
padidinti.

Dabar jau yra gana aišku, 
kad tie troškimai ir pageidavi
mai yra susigrupavę į ketu
rias grupes arba būrius.

* 1. “Darbininką” daryt dien
raščiu.

2. Leisti visus tris numerius 
8 puslapią.

3. Leisti du numeriu taip 
kaip dabar, o vieną padidintą, 
taip kaip kad iš pradžios darė
me.

Visi tie sumanymai yra geri 
ir remtini, bet aš geriausia 
pritariu trečiam, tai yra leisti 
“Darbininko du numeriu 4 pu
slapią ir vieną 8. O tai dėlto.

Taip darydami vistiek mes 
padidiname laikraštį ir galime 
daugiau raštą sutalpyti

Apšei sime su tuomi pačiu 
presu kurį turime ir nereikės 
naujo pirkt.

Gal būt kad apsieisime be 
pakėlimo prenumeratos.
Apaf t laikraščio dar su tuomi 

savo presu galėsime ir knygas 
spauzdyti, nes dar turėsime 
nuliekamo laiko.

Tą viską suėmus į krūvą iš
eina, kad tai bus praktiškiau
sias išėjimas.
- Jeigu “Darbininkas” eitą 
tris kart po 8 puslapius, tuo
met apsidirbtume su tuomi pa
čiu presu, bet jau knygą spauz- 
diiiti negalėtume dėlto, kad 
nebūtą laiko, būtą presas vi
są laiką užimtas prie laikraščio 
spauzdinimo.

Toliaus, būtume priversti 
pakelti prenumeratą ir LDS. 
narią mėnesinį mokestį, o tok
sai pakėlimas visuomet draugi
jos narius erzina ir ne visuo
met draugijai išeina ant svei
katos. Dėlto mono nuomone 
toksai 8 puslapią “Darbinin
ko” 3 syk į savaitę leidimas 
būtą nepraktiškas.

Jeigu “Darbininką” 
dienraščiu, tuomet reiktą dau
giau samdyt darbininką, pirk
ti naują presą, kelti prenume
ratą skaitytojams ir nariams 
mėnesinę mokestį. Tuomi su
erzintume nemažai organizaci
jos narią ir vargu bėgu būtą 
praktiška.

Mes vieną katalikišką dien
raštį turime — tai “Draugas,” 
o kito leidimas turbūt dar ar 
nebus peranksti. Dar mes pir
miaus įsisteigiame nuosavą na
mą, tai tuomet, kad jau su- 
pirkinėsime brangias naujas 
mašinas, kurios yra reikalin
gos prie leidimo dienraščio, tai 
bent žinosime, kad jau tos ma
šinos pastatytoje vietoje tol 
stovės, kol supus, kad ją nie
kur nereikės perkraustinėt. O 
kol mes nuosavo namo dar ne
turime, tai kartais, galime tu
rėt tiek ir tiek nereikalingą iš- 
kaščią, kurie pasidaro prie 
perkėlimo mašiną iš vieno na
mo į kitą.

Antra vertus, darbininkui 
Žmogui veik gana yra skaity
mo ir Žinią, kuomet laikraštis Į 
eina ir kas antra diena dotto

leisti

JJNDEN, N. J. 
Linksma žinutė.

Lepos 7 d. š. m. apsilankė į 
mūsą mažą kolonijėlę netikė
tas svečias kun. J. Petraitis iš 
Patersono, N. J. L Raudonojo 
Kryžiaus rėmėją pirmininkas. 
Jisai ėjo per lietuvią stubas iš
aiškinant gyvu žodžiu vertę 
Lietuvos R. Kryžiaus ir prira- 
šinėjo naujus narius prie vieti
nio skyriaus.

MASTAUSKO RAPORTAS. O p. J. Liudvinaitis ir p. J. 
Kazakevičius per du vakaru ė- 
jo su gerb. kun. J. Petraičiu 
parodinėjo lietuvią gyvento
jus.

Per tuos du vakaru 7 ir 8 dd. 
” num. Į liepos prisirašė prie Lietuvos 

Raud. Kryžiaus rėmėją sky-

Dienraštis “Draugas” indė- 
jo ilgą advokato Mastausko 
raportą, kur aiškiai matosi, 
ką jis atliko Europoje. Rapor
tas prasideda nuo “Dr. 
169.

Nuo senai adv. Mastauskas riaus šios ypatos, kurios užsi- 
yra liberalą šmeižiamas ir ne- mokėdamos metinę savo duok- 
ištikimu apšauktas, nors jie ne- lę, o nekurie pastojo garbės 
įstengė nurodyti nei menkinu- nariais įmokėdami $25.00. 
šio fakto, kurs ištikro rodytą, Aukojo:
kad adv. Mastauskas kur nors J. J. Liudvinaitis.......... $25.00
ir ką nors būtą padaręs prieš Jonas Buivis .....................25.00
Lietuvos neprigulmybę. Franas Gečys ....................25.00

Adv. Mastauskas turi pla- Jonas Tuška (pažadėjo 25.00 
čiausias pažintis su Amerikos J- K. Butkus........... ............ 5.00
veikėjais ir geriausia gali pri- P-lė Vik. Mačiuliutė.......... 5.00
eiti prie augščiausią asmeną ir Jonas Sakalauskas........... 5.00
diplomatą. Tame jam lygaus D. Lenarth........................... 4.00
Amerikos lietuviai neturi. To- J. Kazakevičius................4.00
dėl ir Europoje nuvykęs, pra- J. Stepšis........... ................ 4.00
mušė kelią Lietuvos valdžios J. Kastantas .......................4.00
atstovams, ištyrė, kaip Euro- Po $2.00: M. Tamoševičius, 
pos diplomatai žiūri į Lietuvos F. Kairevičius, J. Šikšnius, 
klausimą. Kas nori smulkme- Po $1.00: K. Kraujalis, K 
niškai žinoti tą, ką nuveikė Šalis, J. Valavičius, P. Bružas, 
adv. Mastauskas, tegu perskai- ■. Viso $141.00,
to jo raportą. Bet-gi da ne tisas lietuvią

Kaip minėta, liberalai ne- šeimynas aplankėm, tik čia 
turi nei mažiausio fakto pa- randasi Lindene per virš 60 
remti savo šmeižtus. Liberalą šeimyną, o jeigu pas visus ap- 
pasielgimas su adv. Mastausku silankius, tai būtą kita tiek, 
prilygsta pasielgimui vaikpa- ale kaip girdima, tai L. R. K. 
laikią, kurie mėto sniego bo- skyr. rūpinasi surengti prakūl- 
les į praeivį. Jei tas palygi- bas gerb. kun. J. Petraičiui, 
nimas jiems nepatinka, tai ga- Taip-pat tą dieną iždininkas 
lime prilyginti juos prie bob- P. Mikšis L. R. K. sk. pridavė 
kalbią ir pletkininką, kurią kun. J. Petraičiui $19.00. Tai 
plepaluose tiek teisybės, Įtiek iš tiso $160.00.
akmenyje cukraus. Lai gyvuoja Lindeno Lietu

vos Raudonojo Kryžiaus Rėmė
ją Skyrius.

J. J. Liudvinaitis.KAIP PATARNAVO LIE
TUVAI.

_____ " i
Cambridge’io, Mass. lietuvią 

klebonas kun. P. Juškaitis ga
vo laišką nuo vieno veikėjo iš 
Europos. Be kito ko rašo:

“Už savaitės keliausiu Pa-Į 
ryžiun.- K _ _
ant plauko kibo. Lenkai trau-Į 
kia ir smaugia sau, o rusai 
sau. • Gręsia pavojus tekti Ru
sijai su autonomija! Jūsą lai
svamaniai su savo Chicagos 
seimu daug pagadino, griauda
mi autoritetą mūsą (Lietuvos) 
valdžios. Priešai puikiai ‘sei
mą’ panaudoja prieš Lietuvą! 
Ir be ‘Chicagos seimininką’ 
turime tokią, kurie griauna 
mūsą reikalą už pinigą gauna
mą iš priešą

Tik užsimerkėliai nematė ir 
ignorantai nesuprato, kad Chi
cagos liberalą “seimas” bus 
Lietuvai meškos patarnavimu. 
Apie tai daug aiškino katali
kiškoji spauda gerai dar prieš 
“seimą.”

Kįla aikštėn daugiau libera
lą meškos patarnavimą Lietu
vai. “Draugas” užsiminė, 
kad Yčas siuntė pasveikinimą 
Kolčakui. Girdisi ir kitokią 
dalykėlių. Dabar matosi, kad 
liberalai ne be pamato nenatu- 
ralį riksmą darė ir šaukė apie 
kataliką parsidavimą lenkams 
ir ją išdavystę. Tuomi norė
jo nukreipti visuomenės akis 
nuo savo išdavikišką žvgią. 
Ją riksmas buvo vagies Šauks
mas: “Laikykite vagį!”

| nusisekė kuopuikiausia. Pa
tartina kiekvienoje kolonijoje 

Įsurengt prakalbas gerb. stu
dentui AL M. Račkui, nes nau
da labai didelė.

Matušia Mykolas.
P. S. Kurie negalėjo ateit 

ant prakalbą, patartina užsi- 
orderiuot knygutę prakalbos, 
literatūros. Ant rytojaus ang- 
rafės. Šioji knygutė verta 
kiekvienam kaip katalikui taip 
ir socialistui perskaityt, ba tai 
stambus rinkinys faktą, kurią 
niekas negal užginčyti Kaina 
tik 50c. Orderius galite siąst 
ant šio antrašo: “Garso” Re
dakcijai, 456 Grand St., Brook- 
lyn, N. Y. Mr. AL M. Račkus.

neteisingai užėmė mūsą 
mes Rytą Galicijoje, Cholmą 
ir Volynį. Lenką karinome- j 

Į nė išgriovė virš 200 Ukrainą a 
bažnyčią, uždarė apie 500, fl 
suareštavo virš 300 kunigą ir-w 
patrijotą, kurią keletas buvo S 
nužudyti. Mūsą idėja yra ka- I 
riauti iki nors vienas lenką /R 
kareivis bus Ukrainoje.

Toliaus vėl kalbėjo Bago- 
čius. “Po karės mažosios 
tautos norėdamos gauti nepri
gulmybę surinko dideles ka
riuomenes ir kariavo prieš bol
ševikus, bet lenkai pradėjo 
kariauti prieš mus,” sakė Ba- 
gočius.

Ši parodabuvo viena iš pui- , 
Liausią. Nes vienas surengi
mas sužadino amerikiečius ir 
kvietė juos pagelbon.

WORCESTER, MASS.
Moterą Sąjungos 55 kp. lai

kė susirinkimą 7 d. liepos. Nu
tarta surengti privatiškas pik
nikas. Bus pakviesti svečiai, 
Po tam atsilankė svečiai gerb. 
kun. P. Juškaitis ir klerikas 
Navickas. Jie suteikė daug 
gerą patarimą. Potam tapo 
išrinkta komisija prisirengimo 
prie seimo iškilmingos vaka
rienės.

RACINE, WIS.
Apie bolševikus.

Kaip vienur kitur buvo gir- 
i dėti, kaip raudonieji gaiva
lai ruošėsi sukelti maištą šioje 
šalyje, tai taip-pat ir Racino 
raudonieji buvo sujudę, rengė 
slaptus susirinkimus ir plati
no proklemacijas, kuriose at
sišaukiama į L. Vyčius, kad 
bendrai dirbtą su socijalistais, 
toliaus giriama sovietą konsti
tucija ir raginama ją skaityti. 

• Čia aišku kas parūpo šios ša
lies socijalistams — sukelti ša
lyje betvarkę. Kreipėsi net 
į Lietuvos Vyčius, o nežino, 
kad vyčiai yra organizuoti ir 
ją nesuklaidysit. Socijalis
tams patogu yra klaidinti ne- 

1 organizuotus darbininkus, ne- 
1 susipratusius, arba ištvirku- 
1 sius, nustojusius doros, tin- 
1 ginius, vagis, kriminalistus, 
1 nes tik su tokios rūšies “darbi- 
1 ninkais” bolševikai ir ją so- 
1 vietai įsigauna į galę, o ramus 
1 darbininkai nepageidauja so- 
1 vietų ypač šioje šalyje, kur 
1 iš įvairią salią suplaukė varg- 
1 šą darbininką milijonai ir iš

tiktąjį!, daugybę atrasime a- 
teivią darbininką turinčią 
nuosavius namus, farmas, biz
nius, taip kad jiems nebaugus 
juodas rytojus, arba kiti grįž
ta į savo šalis tūkstančiais ve
žini. O kas-gi jiems tą inda- 
vė, ar sovietas. Randasi taip
gi kita eilė darbininką, kurie 
per tokią pat metą eilę pragy
veno šioje šalyje, neretai po 
daugiau uždirbusieji, negu a- 
nie, o nieko neturi, ar sovie
tas jiems induos. Taip ištik
rąją, bolševikiškoje Rusijoje 
ir atranda laimę, tik tokios 
rūšies darbininkai kaip viršmi- 
nėjau, žmogžudžiai, plėšikai, 
kuriems ramią gyventoją plė
šimas, žudymas nekaltą, tai 
nuolatinis ją darbas, o už tokį 
ją darbą, sovietas jiems gau
siai apmoka, dar net gyvu 
užmokesčiu, nes kur bolševi
kai savo pusnagas (?) sukelia, 
ten ir laisvoji meilė seka. 
Mergaitės nuo 18 iki 30 metą 
po sovietą valdžios kontrole, 
taip-pat ir su moterimis apsi
einama, 
vaikinas, 
moterim, 
landas.
skaitytoją, gal manysite, kad 
čia aš perdedu. Aš nesislepiu 
po kokiu slapyvardžiu, aš pa
rašau savo tikrą pavardę ir aš, 
kaipo darbo žmogus išreiškiu 
darbininkiškas mintis ir kas 
yra apie bolševikus ir ją sovie
tus čia pažymėta, tai yra ne- 
kurie punktai iš bolševiką pro- 
klemaeijos, kuri tilpo laikraš
tyje, Racine Times Call 5 bir
želio, 1919 m. ir oficijališkai 
patvirtinta iš taip vadinamo 
bolševiką rojaus. Už tai ir 
Amerikos socijalistams labai 
pakvipo bolševiką rojus,' kad 
net per Atlantiką užuodžia. 
Todėl ir dūksta, kad kokiu 
nors būdu sukėlus šalyje be
tvarkę, kad gavus progos at
sigerti ramią žmonią kraujo. 
Randasi ir tarp Racino lietu
vią, kurie skleidžia bolševiką 
propagandą. Bet apsaugok 
Jackau, '■ kad Dėdė Šamas už
pykęs atsuks savo lazdą, bus 
aršiau negu rusiška nagaika, 
nes nebus progos benubėgti nei 
į Afrikos tyrus pas savo ma
mytes monkes pasiskusti, kad 
piktas Dėdė.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Silpnai gyvuoja.

Esame prie šono garsaus 
Į vandenpuolio, kurio pažūrėti 
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Mūs, neprigulmybę Į šaulio. Atvažiuoja ir lietuvią. 

Bet paklausus keleivio ar turė
jot progą pamatyt Niagara 
Falls lietuvius, tai ištikrąją 
pasakys, kad ne. Priežastis 
tame, kad šioj kolonijoj lie
tuviai apsnūdę ir tankiai atsi
tinka maišatis ir nesutikimai. 
Yra tik keletas lietuvią, kat
rie darbuojasi dėl labo lietu
vią ir Lietuvos. Tie patys pri
klauso į visas organizacijas ir 
tie patys viską veikia Jau 
pora metą atgal kaip lietuviš
ka parapija gyvuoja, bet ar 
visi priklauso? Vos tik pusė. 
Randasi čionai kelios organiza
cijos — šv. Jurgio dr-ja, Mote
rą dr-ja, Vfufcučią dr-ja, Vy
čią kuopa, SLRKA. kp., T F. 
sk. Liet. R. K. sk., SLA. kp. ir 
da susitvėrė draugystė šv. Ka
zimiere, susirašė apie pusę tu
zino narią. Iš ją vos tik vie
nas maž-daug galėju rašyt. No
rėdami vest knygą kontrolę, 
tai kožną susirinkimą vedėjas 
skaitė taip: Kiek sumeta do- 
lerią, tai tiek ir žirnią turėjo 
į dėžutę įkimšt. Vedėjas, par
nešęs dėžutę namo, padėjo vie
ton, kur vaikučiai išėmė ir su
valgė. Tat-gi ir kontrolė pra
puolė. Negalėdami toliaus lai
kytis, viskas suiro.

Voras.

Liepos21 d. prez. Wilson 
buvo išplaukęs laivu Mayflo- 
wer. Jau po sugrįžimo Eu
ropon prezidentas jautėsi labai 
nuvargęs, tai šiuo kartu no
rėjo atsilsėti. Bet sugrįžo vi
sai nusilpęs ir daktaro pataria
mas atsigulė. Keletą dieną 
negalės užgimti darbais.

CHIOAGO,ILL.
L. Vyčią 4 kuopos buvo 

pusmetins susirinkimas 17 d. 
liepos Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje. Neatsilankė daug 
narią. Nutarimą raštininkas 
A Augustinas labai grąžą ra
portą išdavė. Apsilankė bran
gus svečias iŠ tolimą rytą gerb. 
kun. Pr. Juškaitis iš Cambrid
ge, Mass. Gerb. svetis daug 
išreiškė naudingą linkėjimą.

bile koksai vyras ar 
turi teisę naudotis 

nemažiau kaip 2 va- 
Cia atsiprašau gerb.

BROOKLYN, N. Y.

Darbininką prakalbos.
Liepos 16-17 dd. Apr. Pane

lės Švč. salėje LDS. 12-tii kuo
pa surengė prakalbas, pasižy
mėjusiam moksle sociologijos, 
o dabar medicinos studentui, 
Loyolos universiteto, p. Al. M. 
Račkui iš Chicagos.

Prakalba buvo labai žingei
di bei pamokinanti. Tie, ku
rie girdėjo jo prakalbas turės 
gerą supratimą apie bolševiką 
įsteigtąjį roją. Gerb. kalbė
tojas privedė keletą pavyzdžią 
iš Rusijos bolševiką. Štai po
ra: Kada žydelis Trockis, bol
ševiką vadas, užėmė buvusio 
caro valdžią, surekordavo vi
sus Petrogrado daktarus (mat 
jie esą eina prieš Trockio val
džią). Padavė šį listą raudo
nąja! gvardijai, ir paliepė vi
sus daktarus buržujus nugala
binti. Ką tie ir išpildė. Pa
liko tik keletą žydelią feldše- 
rią, Trockio kolegą. Po kiek 
laiko užėjo karštligė ir pradė
jo taip sparčiai plėtotis epide
mija po miestą, kad žmonės 
pradėjo tūkstančiais kasdien 
mirti, nes jokios pagelbos ne
galėjo sulaukti, ba daktarai 
buvo išžudyti. Trockis maty
damas, kad nepoilgam ir jį pa
tį gali liga parmest, o kur pa
gelbos tada prisišauksi? Tada 
jis sumanė parašyt pats recep
tą sergantiems. Štai paduo
da raudonąjai gvardijai palie
pimą, kad visus ligonius sun
kiai sergančius išžudyti. To
kiu būdu būsią galima šiltinę 
sustabdyt, o antra ir duonos 
liksią daugiau sveikiems. Rau
donoji gvardija, tokiu būdu 
viena diena išžudė ligonią apie 
18000. Ar tai ne puikus Troc
kio receptas?! Arba vėl ūki
ninkai dirbo išsijuosę, kad tik 
daugiaus duonutės rudens su
laukus turėt. Bet štai Troc
kis įsako savo sovietams, kad 
kaip tik ūkininkai nuvalys lau
kus. rekvizuot visus javus, ir 
paskui padalint visiems lygiai 
ir kuris dirbo ar ne. Taip ir 
padaryta. Ūkininkai pavasa
rio sulaukę lauką jau nebeap- 
dirbo, ba manė sau ar mes 
dirbsime atims, ar nedirbsime, 
vistiek turėsime gaut, ba Troc
kis “geras.” Bet kaip aps
vilta! Trockis rudens sulaukęs 
jau nebeturėjo ką dalyti. A- 
tėjo badas. Žmonės krinta, 
kaip musės, bet kas Trockini 
arba raudonąjai gvardijai. Jie 
šiaip taip prisiplėšė iš kitą Sa
lią, kaip va: Lietuvos, Ukrai
nos, Lenkijos ir kitą. Mato
mai laikui bėgant ir tiems pri
sieis galas. Taį matote kokį 
roją Rusijos bolševikai Žmo
nėms suteikė ir tebeteikia!

Per abu vakaras žmonią at
silankė pilnutėlė salė. Tarp 
tą buvo ir bolševiką, kurie bu
vo gerokai įkaitinti. Eksplio
zija ačiū cicilikiškiems die
vams vis-gi neatsitiko, nors 
temperatūra ją matyt būva pa
kilus iki augščiausiam laips
niui. Dabar L. D. S. 12-ta kp. 
džiaugiasi, kad jiems 'Brook
lyno cicilikai-bolševikai nepa
darė e±tra išlaidą. Mat bu
vo užorderiuota keletas šmotą 
ledo, kad išgelbėjus bolševi
ko kopūstą nuo sprogimo. Tam 
neatsitikus, ledas tapo sugrą
žintas. Už tai bravo Brook
lyno bolševikai! Garbė tai 
išauklėtojams kaip va: Juke
liai,-Kubeliui, Perkūnui-Mor- 
kūnui, o už vis labiausia vel-| 

Tas vis-1 niij kupčiui Mockui.

BROOKLYN, N. Y.

Gerb. AL M. Račkaus prakal
bos pavyko.

Liepos 16 ir 17 dienomis bu
vo surengtos L. D. Sąjungos 12 
kp. prakalbos gerb. Al. M. Rač- 
kui Loyolos universiteto medi
cinos studentui

Buvo imama įžangos 15c., 
bet abudu vakaru prisirinkda
vo pilnutė salė. Žinoma buvo 
kaip koks ir raudonukas, ale 
nabagams buvo kaip ant skau- 
rados karšta, kuomet pradėjo 
ją vadus akėti.

-Prakalbos tuomi buvo žin
geidžios, kad duota užklausi
mus, ant kurią gerb. kalbėto
jas atsako. Klausimą buvo ir 
rimtą, bet jau eicilikišką, tai 
gana skystą.

Po prakalbą daug išpardavė 
kuri tapo atspauzdinta stenog- 
liški Brooklyno laikraščiai ap
rašė prakalbas.

CLEVELAND, OHIO.
Nesenai gerb. kun. V. Vil- 

kutaitis pranešė, kad cleve- 
landiečiai išleisti; vieną netur
tingą į mokslus. Jo sumany
mas buvo svarbus ir visi pilnai 
sutiko. Šv. Kazimiero drau
gija laikydama savo susirinki
mą pilnai sutiko paremti svar
bą įnešimą. Kitos draugijos 
ir-gi tą sumanymą parėmė, bet 
iki šiol dar nieko nenuveikė. 
L. Vyčią 25 kp. nutarė dalyko 
nesvarstyti, nežinia kodėl. Bet 
kitos draugijos išrinko jau ko
misija, kuri susitarus su viso
mis draugijomis varys puiku 
užmanytą darbą. Lai šis pra
kilnus užmanymas ima veikti.

A J. Kanoverskis.

PITTSBURGH, PA.
' Nesenai šv. Kazimiero para- 

pijon atvyko kun. T. Tamoliū- 
nas ir uoliai pradėjo darbuotis 
parapijos ir Lietuvos labui. 
Jis tankiai ragina jaunimą 
prie skaitymo gerą ir naudin
gą knygą ir laikraščią ir prie 
gražaus, padoraus gyvenimo. 
Gerb. kun. nepamiršta nei ma
žąją. Tankiai jis aplanko mo
kyklą, mokindamas vaikučius 
padoraus ir mandagaus apsi
ėjimo. Linksma yra turėti 
parapijoje tokį uolą kunigėlį, 
kurs veikia iš visą savo spė
ką dėl parapijos ir Lietuvos la
bo.

Naktinis Katinas.

J. Kestninas.

. DETR0lT,MK5H.
Sąlinis klaidą betaisydamas 

pats suklydo. “Darbininko” 
No. 79 Salinis kritikuoja p. M. 
Čiurlionį už paskelbimą “Dar
bininke” No. 74 kad Detroite 
uždirba nuo $5 iki $10. Jo- 
seph Salinis aiškina, kad Det
roite esą didelis streikas, 
bą negalį gauti ir tt 
kas yra neteisybė. Detroite

HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15-ta kuopa rūpinasi 

savo organizacijos reikalais. 
Laikytame susirinkime 17-tą 
d. liepos labai plačiai ir ener
gingai apkalbėjo apie centro 
namo įsteigimą. Visi karštai 
rėmė. Taip-gi plačiai buvo 
apkalbėta kas-link dienraščio 
“Darbininko.” Visi sumany
mai ir aptarimai 15-tos kp. bus 
apskričio suvažiavimui įteikta 
apkalbėti. Tas -suvažiavimas 
bus 27 d. liepos Linden, N. J. 
Išrinko 8 atstovus į apskričio 
suvažiavimą. Taip-gi Lindeno 
L. D. S. kp. rengia vakarėlį de
legatams. Jame dalyvaus su 
programų ir mūsą kuopos dar
bštus narys su išlavintu ir gra
žiu balsu V. Sereika. 15-ta kp. 
rengiasi nejuokais į apskričio 
suvažiavimą.

Darbininkas.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Šios kolonijos lietuviai kata

likai demokratai ištikrąją ne 
juokais ir be riksmą dirba dėl 
Lietuvos. Pasirįžę visas spė
kas padėti. Tik žiūrėkite mo
ka į T. F., per kurį sudėjo 
jau apie $2,000. Dabartės klo
ja po $25.00 dėl L. R. Kryžiaus, 
kuriam į trumpą laiką jau ke
lis šimtus dol. surinko ir netoli 
200 narią jau turi. Dar T. F. 
105 sk. laikytame susirinkime 
nutarė neužmiršti ir mirusią 
šioje karėje lietuvią. Nutarė 
sudėti ir užpirkti gedulingas 
mišias ant Darbo Dienoj (La
bor day).

O mūsą (tautininkai) libera
lai, tai tik rėkia ir plūsta ant 
mūsą veikėją per savo laikraš
čius. Mano nuslopys jie vei
kimą savo begėdiškomis kores
pondencijomis.

Detektyvas.

PHILADELPHIA, PA.
Laisvamaniai-tautininkai sa

vo seime Chicagoje išniekinę, 
išbiaurinę kataliką veikėjus 
dabar lenda prie kataliką, kad 
gavus nuo ją pinigą parsi
traukti kokio ten varpo iš Chi
cagos ir kolektavimui pinigą 
savo tikslams.

Rodos laisvamaniems turėtą 
užtekti veikti savąją tarpe, 
juk sulig ją nuomonės katali
kai nieko neverti. Bet kur tau 
jie nori pinigu, nuo kataliką.

Štai dabar laisvamaniai- 
- tautininkai tveria komitetus, 
kad parsitraukus varpą, ko- 
lektavus pinigus ir tt Kalbina 
prisidėti kataliką draugijas. 
Žinoma jie labai gražiai nušne
ka apie vienybę, išvien veiki
mą. Bet tik neprityrę gali 
tiems ją monams tikėti, juk 
jau daugybę kartą ’ katalikai 
buvo apgauti ir, laisvamanią 
naudai pasidarbavę, turėjo nuo 
ją skirtis, panirdami laisva
maniams šavo darbo vaisius ir 
savo aukas. Vienok, kaip 
girdėpjau, keletui laisvamanią 
agentą pavyko privilioti šv. 
Jurgio parapijos šv. Juozapato 

|dr-stę prie kokio ten komiteto, 
18 laisvamanią įrankiu 
italiką tarpe.

ai būna, ir taip, 
u laisvamanią 
ištyrę ant savo 
egul ištirs.<11

PROVIDENCE, R. L ' 
Protesto paroda.

Iškilmingai plevėsavo Uk
rainą ir Lietuvią vėliavos prie 
žvaigždžią ir Ruožą, kada 3000 
lietuvią ir Ukrainą maršavo 
protestuodami prieš lenkus, 
kurie dabar yra įsibriovę į Lie
tuvą ir Ukrainą.

Didelis būrys maršavo gat
vėmis ir iš visą žalią girdėjosi 
balsai linkėjimą ir gausus del- 

Į ną plojimas. Leit. F. J. Bago- 
čius kalbėjo nuo lietuvią. •

Leitenanto kalba.

“Nuo pasaulinės karės, Len
kija, Lietuva ir Ukraina pa- 
kilo kaip trys sesers. Mes 
džiaugėmės, pamatę laisvės 
saulutę, kurios tos tautos ne- 
mate per ilgą laiką, bet lenkai 

[vietoje, gintis nuo bolševiką, 
pradėjo naikinti mūsą miestus, 
atėmė Lietuvos širdį — kada 
užėmė Vilnią.”

Ukrainą M Sfchinsky’s 
kalba. z

“Mes protestuojame, sakė 
ISichinsky prieš lenkus, kurie

Prakalbos iš visą atžvilgiąj
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DARBININKAS

Lietuvių Prekybos Bendrovė
T.

30

♦T*

T. F. 30 sk. Valdyba.

mus atvyko kun. M. Kazė-

A

«

Maudos ir gerovės darbuoties.

• • •

HARTFORD, CONN.

Kvailas ir melagingas ap
rašymas.

“Keleivio” 26 No. š. m. ta
po korespondencija iš Hart- 
ford apie L. Ūkėsą Kliubo pik
niką. Rašo, būk atsilankę 
vyčiai ir už mergas susimušę. 
Kad buvo muštynė, tas tiesa. 
Gal dalyvavo ir keletas vyčią 
piknike, bet jie jokio bendro 
neturėjo ir mūšyj vyčiai neda- 

Toliaus rašo, kad

jo viskas augti ir didėti, o mū
są kolonija stojo ’ veikmėn, 
kaip iš dvasinės, taip ir iŠ me
džiaginės, pusią ir, šiandieną 
jaučiamės gan stipri ir’jėgingi, 
paskatinti gerb. kun. MrKa- 
žėno pasišventimu .dėl mūsą

Ivvumo mūšiuose neėmė.
L. V. rašt. A. J. P.

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

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančią dolerią ir darbas va
romas visu smarkumu ją išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. 
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tą-žmonią.

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminią, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimą afi- 
davitą konsulio paliudijimą, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekią, maši
ną ir visą kitą reikmeną į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokor&ą ir pinigą siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose. ( , , a —

Visas pelnas Bendrovės gaunamas.iš visą skyrią veikimą teks šėrinin
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau- 

.giausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrą kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina pO $10.00 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

Užsirašykite šėrą kuodaugiausiai nieko nelaukiant, siąskite pinigus 
klauskite informaciją šiuo ad

CLEVELAND, OHIO. 
Kįlame.

Kaip jau visuomenei gerai 
žinoma, Clevelandiečiai susi-

SKAITYK DARBUS
•*< - ■ .< r r3 F. ,-/?.<* •<<•*

Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

BRIDGE VII įLE, PA.
Iškilmės ir Pasisekimas 

parapijoje.
Šioji lietuvią kolonija be

veik visai buvo užmiršta ir ne
žinoma. Ir, rodosi, visai ne-

bus laiko pasėdžiuose, tai ga- A 
Įima bus vieną, kitą tinkames- 
nį perskaityti prakalbos vietoj 
vakare. Kiti bus patalpinti 
“Moksleivyj.”

Jonas M. Navickas, 
Centro Pirm.

* r I 1W ŽLVO.
pažangavo. pas mūšyj dalyvavo 500 ypatą. Nei

" . . -- -- '■ tame piknike nebuvo^00 žmo
nas į klebonus, tuomet prade- 0 'moterys ir-gi jokio da-

ST. LOTOS, MO.
Neseniai vietos “bolševikai* 

parengė “diskusijas.” Pagar- 

turės būti Lietuvos valdžia, ir 
kaip Lietuva organizuotis. Į 
“diskusijas” atsilankė apie 
pustuzinį ciciliką, ir apie po
rą ypatą jiems priešingą. Vie
nas cicilikas užsilipęs ir rėžia 
prakalbą kone visą vakarą. Jis 
savo kalboj Lietuvai jokios lai
svės nežada, o' tik atiduoda ją 
žydeliui Trockiui ir jo “burlio
kams.” Vienas iš jiems prie
šingą vaikiną matydamas, kad 
čia ne diskusijos, o tik “spy- 
čius” pradėjo kliudyti, kodėl 
nediskusuojama, Pakilo gin
čai. Žinoma vaikiški ir be 
vertės. Bet vis-gi išėjo ant ge
ro. Mat minėtas vaikinas pri
minė (ibolševikams” apie ko
kią ten Lietuvos “rūkštį,”nors 
jis pats nežinojo kaip tą išaiš
kinti. Tečiaus “bolševikai” 
susimaišė ir nebežinojo ką dau
giau besakyti.

Pavyzdingos vestuvės.

Liepos 6 d. apsivedė J. Moc- 
kaitis su O. Žebeliute. Abudu 
vyčiai ir dori jaunikaičiai. O- 
žebeliutč yra darbšti lietuvaitė, 
gabi L. Vyčią 88-tos kuopos 
veikėja, aktorė ir dainininkė. 
Vestuvės buvo pavyzdingos. 
Susirinkęs svečią būrelis gra
žiai linksminosi. L. Vyčią 80 
kuopa linki jaunavedžiams il
giausią dieną.

Aukavo Lietuvai.
Liepos 13 d. šv. Juozapo dr- 

ja nutarė paaukuoti dėl tėvy
nės Lietuvos 25 dol. Garbė šv. 
Juozapo drjfngijai už prijauti
mą badaujančią Lietuvoje.

Beržo Lapas.

WORCESTER, MASS.

Didžiaus piknikai

Rengia Tautos Fondo 
skyrius rugpjūčio 3 d. nedė
lioj, kurie atsibus ant suvie
nytą draugiją ūkės ir miesto 
ūkės. Važiuojant reikia imti 
šiuos karus: Greenwod, Mill- 
bury ir City Line. Piknikai 
bus tokie, kokią dar nebuvo 
ne tik Worcesterpj, bet ir vi
soje Naujoje Anglijoje. Visas 
pelnas eis karės nukentėju- 
siems.

Tat-gi, yra kviečiami Wor- 
■cesterio lietuviai, lietuvaitės 
ir visos draugijos, sykip kaip 
ideališkos, taip ir pašalpinės. 
Kurie neatsilankys, gailėsis. 
Ten bus visko, ko tik akys no
rės ir širdis mylės. Mūsą na
rės, gabios šeimininkės jau iš 
anksto prie to visko rengiasi. 
Woreesteriečiai, padarykim 
kad šie du piknikai būtą pa- 
gokmingiausiais.

Taip-pat Tautos Fondo val
dyba nuoširdžiai meldžia drau
giją ir kuopą nerengti toje die
noje jokią pasilinksminimą, 
kad neužkenkti Tautos Fondui, 
Aes tai bus pirmi tokie pasilin
ksminimai ir piknikai šiais me
tais, kokius rengė Tautos Fon
das.

1 Dar neseniai, kaip pralei-1 l>nkg naujo dvasiško vadovo 
dothe triukšmipgas mūsą baž- gerb. kuIL Vinco vilkutaičio, 
nyčios pas v entliumo iškilmes. kuris jau senokai užėmė klebo- 
Nūn-gi it vėl tfedšios atsibąvo Lo vietą šv. Jurgio parapijoj.

" - Tai paminėtina be- jgjjj atvykus viskas krypsta 
diena, kurioje mūsą geresnėn pusėn. ‘.Tiesa nema- 
3 vaikučiai priėmė pir- truks ir reikės energijos ir 

Komuniją ir Patvir- pinigą, kol bus atstatyta taip 
ramentą, kurį ap-j nuo senai užleista lietuvią ko

pa šimtas žmonią. įfonija kaip materialiai, taip ir 
akramentą šutei- dvasiškai Bet turint sumaną

kė pats J. M. vyskupas J. F. ir gerą vadovą tą viską leng- 
Regis Canevin, D. D., o pri- vai bus galima padaryti, rei- 
gelbėjo vyskupui gerb. kuni- kia tik jam nesigailėti suteik-

nas Vaišnoras, angliškai gi pa
sakė gerb. kun. Gabriel.

Vietinės šv. Antano draugi
jos, parapijoną ir vaikučią at
lydėtam į kleboniją, viena mer
gaitė suteikė J. M. vyskupui 
puošnią gėlią karbinę, artis
tiškai nugražintą. Tai buvo 
vaikelią dovana. J. M. vys
kupas nuoširdžiai priėmė, pa
dėkodamas ir, pagyrė gerb. 
kun. M. Kazėną, mūsą klebo
ną, kad jis daug pasidarbavo 
ir nenuilstančiai darbuojasi 
vien tik dėl mūsą.

Ir, ištikrąją, gerb. kun. M. 
Kazėnui pas mus pribuvus, 
viskas puikiai klojasi. Pava
sarį ši ai užbaigta statyti graži, 
puiki klebonija, kuri gražina 
miestelį. Be to gi gerb. kun. 
M. Kazėno rūpesniu bažnyčios 
vidus tapo atnaujintas, pagra
žintas ir altoriai išpuošti.

Parapijonys esą didžiai už
ganėdinti gerb. kun. Kazėnu, 
kurs neliaujančiai darbuojasi 
dėl visą mūsą labo ir gerovės. 
Duok, Dieve, kad sulyg jo 
nurodymą ir mokinimo ištesė
tume, tuomet tai mūsą kolo
nija susilauktą puikios atei
ties!

HARRISON-KEARNEY, N. J.
“Darbininko” 76 no. tilpo 

atsakymas vietiniam šmeiži
kui, “Amerikos Lietuvio” ko
respondentui, kuris buvo ap
šmeižęs B. B. chorą 25-me no. 
“A. L.” Aš kaipo ingaliotas 
nuo ,B. B. Choro parašiau, ką 
choras reikalauja ir pasidėjau 
savo pilną pavardę su pastaba, 
kad ir šmeižikas norėdamas 
atsakinėti, tą pat turi padary
ti, kitaip jo atsakymas be ver
tės ir $10.00 turi atiduoti į T. 
Fondo 105 sk. Dabartės “V.” 
šmeižikas prispirtas prie sie
nos nuvažiavo su savo kores
pondencijomis net į “Lietuvą” 
(laikraštj). Mat tas laikraš
tėlis kaipo organas šmeižiką 
mano pasiteisįs, nes tas laik
raštėlis netalpina atsakymą ir 
neatšaukia savo šmeižtą, ne
žiūri, kad ir ant slenksčio tei
smo stovi jau už apšmeižimą 
biznieriaus J. Švetulio ir V. Se
reikos 154-me no. Tad-gi “V.” 
vėl rašo visai neminėtus “D.” 
dalykus ir kviečia per savo ko
respondenciją B. B. chorą atei
ti į L. S. dr-jos susirinkimą. 
Mat mano ten išsiteisįs. Tad- 
gi B. B. choras sutinka ir ant 
to, išrinko 3 delegatus bus ant 
pirmutinio susirinkimo 26 d. 
Tai lai “Vietinis” šmeižikas 
nepamiršta atsilankyti. Tėmy- 
kite visi kas bus toliaus.

Nuo B. B. Choro
V. Sereika.

ti geros pageltos.

Abelnas brazdėjimas.

Vasara da nepasibaigė, o 
jau žiemos programas nuties
tas net iki Kalėdą. Iš perei
tos savaitės kun. V. Vilkutai- 
čio sušaukto draugiją pirmi- 
niką ir sekretorią susirinkimo 
paaiškėjo, kad jau planai nu
statyti ir komisijos išrinktos 
surengimui Šv. Jurgio parapi
jos naudai bazaro arba fėrą, 
kurie prasidės 21 d. rugsėjo 
(Sept.) ir tęsis visą savaitę. 
Galima iškalno spręsti, jog bus 
padaryta puiki pradžia naujai 
bažnyčiai, kurios jau čia se
nai laukiama.

Lapkričio' (Nov.) 9 d. L. R- 
K. A. 50 kuopa laš “Pabaigtu
ves.” Puikus teatras — bus 
puiki pramoga. Taip-gi 16 d. 
lapkričio L. V. 25 kuopa sta
tys seenon vieno akto operą 
“Girią Karalius.’’ Artistai- 
-mėgėjai jau mokinasi roles. 
Bus tai pirmu kartu lietuvią o- 
pera Clevelande. Alės Bend
rovė rengia milžinišką vakarą 
31 d. rugpjūčio (Aug.). Kvie
čia visas katalikiškas draugi
jas ir pavienias ypatas tame 
imti dalvvumą, nes norima 
priskubinti pastatymą lietu
vią svetainės.

Teatrališkiai (C. L. T. D.) 
rengiasi prie dešimtmetinio sa
vo draugijos gyvavimo jubilie
jaus. Žadama labai iškilmin
gai apvaikščioti šį rudenį. Vis 
tai darbai ir vaisiai žmonią su 
gerais norajs, prakilpiais už
manymais.

“Vanagas” išlėkė.

Kaip žinote, Clevelande bu
vo išperėtas “Vanagas.” Bet 
kadangi pasirodė su purvinu 
snapu, tai turėjo išsinešti iš 
švarios kolonijos.

Vilkai avią kailiuose.

Retai kur rasime rugius be 
kūkalią. Netrūksta tą kūka- 
liuką ir Clevelando rugiuose. 
Viduryj virš paminėtą prakil
nią katalikišką draugiją ir or
ganizaciją sukasi keletas avią 
kailiais prisidengusią vilką. 
Kokis ją tikslas, niekas neži
no, nes ir jie patys nežino taip 
kaip nežinojo motinos mušama 
mergaitė, kuomet jos paklaus
ta, už ką ją motina mušė, at
sakymas gauta, kaip ji gali 
žinoti, kad jos motina nežino. 
Viskas, ką jie žino,. tai dary
ti maišatį kataliką draugiją 
tarpe. Jie nori kartu dviem 
ponam tarnauti: būti gerais 
katalikais parapijonais ir išti
kimais kokio ten eks-karčem- 
nihko čebatlaižiais—“Dirvos” 
rėmėjais ir jos agentukais. Jie 
prisidengę katalikybės skrais
te ir vadindami save senais 
veikėjais lošia blėdingą lietu
viams rolę. Didžiausia su to
kiais svyruojančiais neva kata
likais bėda yra ta, kad jie ne
mato, kad jie atlieka kenks
mingą darbą ne tik katalikams, 
bet ir abelnai savo tautai. Rem
dami tokį eks-saliūnčiką ir jo 
įtsaigą, ką jūs remiate? Gi 
lenkus, tuos didžiausius mū
są priešus. Minimas eks-kar- 
čemninkas su savo platvyžėmis 
lenkiškomis raidėmis parašytu 
vardu ir visu savo bizniu yra 
tol lietuvys, kol jis iš mūsą 
žmonią gali iščiulpti keletą 
centą, o jo patriotizmas žlugs 
kartu su jo bizniu. Jis gero 
tiek lietuviams linki, kiek ir 
visi mūsą “bajorai” su pana
šiomis pavardėmis. Jis jus 
tol savo štato laiko, kol mato 
jam yra šiokia-tokia medžiagi
nė nauda, bet kaip greitai jūs 
jam nustosite pantaplius bu
čiuoti, taip greitai jis jus vi
sus išspardys. Jūs šiaudiniai 
katalikai pasakykite man ar 
jums tie eks-karčemninko pan- 
tapliai taip saldūs, kad jūs 
tuo vienu ją pabučiavimu par
duodate visus Clevelando lie
tuvius vienam Lietuvos išdavi
kui, o kart ir visiems len
kams?! Bet ką tas jums reiš
kia? Jąk pagal jūsą nuomo
nę yra gerai dalyvauti tauti
ninką seimuose, remti sanda- 
riečius, simpatizuoti bolševi

kišką idėją permirkusias ypa
tas rengenčias koncertus; pa
gal jūsą išrokavimą nėra blė- 
dies remti tokį plepalą eks-šin- 
koriaus vaikėzo redaguojamo 
mėšlyno laikraščio, kuris, vie
ton vedimo žmonią prie doros, 
prie mokslo, vien juos dergia 
ir purvais drabsto ant tikėjimo 
ir bažnyčios, prie kurios ir jūs 
patys vilkai avią kailiuose pri
gulite. Savo tautos, draugi
jos arba šeimynos nelemti na
riai, tai yra didžiausi jos 
priešai-išdavikai. Tai nami
niai vagys. Nuo ją nieko ne
paslėpsi. Jie mato kur rak
tai ir patogiam laikui pasitai
kius, jie tuos raktus sunaudo
ja ant blėdies savo draugijai, 
tautai išvogdami draugiją di
džiausią turtą — ją meilę, ją 
dorą ir brolišką sugyvenimą. 
Tat kas mums belieka su to
kiais “veikėjais” padaryti? 
Suspenduoti juos? Kas iš to 
bus gero? Išmesti iš draugi
ją ir parapjos? Bus didžiau
si kataliką priešai, o tą juk 
turime užtektinai, nes velniui 
pasekėją netrūksta. Siusti į 
mokyklą. Perseni. Kas-gi 
belieka su jais padaryti. Rei
kia juos visus kur į kampą su
sivaryti ir gerą pamokslą pa
sakius Štai kokią jiems rezoliu
ciją pasiūlyti: Broliai Kristu
je, arba lokite, kur lakate, 
arba lakite kur lojate; ir bū-1 
kitę arba avys ir avies kailiuo
se, art a būkite vilkai ir iš vir
šaus ir iš vidaus, nes dviem 
ponam tarnauti negalima.

Vanagėlis.

Duokite Partola vaikams,
SANITARIŠKAI VALANTIS jis ne- 

. turi valyti pagal Osmosis ne dėl 

suerzinimo; reikia valyti, kad 

suteikus pagelbą ir sani- 

tariškumą neišsausi- 

nūs žarnų.

duokite jį moterims, duokite 
jį seniems žmonėms, sveikstan

tiems, jis bus naudingas kiekvie

nam, kadangi jis neerzina, nedžio- 
vijia žarną, bet jis yra atnaujinan

tis valytojas. Partola yra sudėta iš žolią 
ir jos veikmė yra geriausi ir • pačios svei
kiausios medikalės žolės. Viena dėžutė kai
nuoja 1 doleris, šešios dėžutės tiktai $5.00.

APTEKA PARTOSA,
160 2-nd Avė., Dep. L. 1. New York.

AKRON, OHIO.
Akrono 64 kuopos L. D. S. 

susirinkimas bus nedėlioję lie
pos 26 d. š. m. bažnytinėje sve
tainėje tuoj po pamaldą.

Rašt. V. Janušaitė.

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.

Invykus kelioms nepato
gioms aplinkybėms, prisieina 
mainyti Seimo laikas. Pasiro
dė, kad Seimo rengėjai negali 
jokiu būdu gauti svetainės po
sėdžiams bei vakarams. Ati
dėti Seimą į mėnesio pabaigą, 
apsireiškia ta pati aplinkybė. 
Todėl prisieina Seimo laiką 
nuskirti tuomi laiku kuomet 
Chicago Apskritys reikalauja, 
neatsižvelgiant į mūsą alumną 
ar mūsą visuomeniško gyveni
mo reikalavimus. Tokiu bū
du Seimas dabar įvyks 15 ir 16 
d. rugpiūčio, 1919.

Kadangi šią metą Seime po
sėdžiams telieka dvi dieni, tai 
atstovai privalo išanksto pilnai 
prisiruošti. < Visi įnešimai ir 
sumanymai jau turi būti sufor
muluoti ir siunčiami Chicago 
Apskričio valdybai dar prieš 
Seimą, kad išvengtume keblu- *A* 
mą ir užbaigtume Seimą į dvi 
dieni, nes 17 d. prasideda Fe
deracijos Kongresas.

Jeigu referatams skaityti ne-
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Inkorporuota ant $2,000,000.00
Praskina kelius į Lietuvą, 

Užlaiko savo atstovą Lietuvoje. 
Susijungė su viena iš Lietuvos didžiam 
šią bendrovių, t. y. Nemuno Bendrove. 
Jau maistą ir tavorus siunčia į Lietu
vą, paieško gimines Lietuvoje ir kas 

diena jos veikimas eina platyn.

Jei nori žinių apie
Siuntinius į Lietuvą, 
Pinigą siuntimą, 
Laivokartes, 

Paieškojimus ir » ' • .
Grįžimą į Lietuvą,

Parašyk mums laišką o mes prisiąsime 
vėliausius paaiškinimus apie tuos dalykus. 

Mes savo šėrininkams mokame nema
žiau .8 nuoš. ant ją įdėtą pinigą. Šėrai par
siduoda po $5.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendrove

JONAS E. KAROSAS, 244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Lietuvią Prekybos B-vės atstovas Kaune.

iy t
ŽINOTINA visiems.

•. ■ .

Tie kurie nori siąsti į Lie- į 
tuvą pinigus, tai tesiunčia tik - 
per vertas užsitikėjimo įstai- ! 
gas, nes jei pinigai prapuls, ' 
tos įstaigos jiems iš savo, kapi- ' 
talo sugrąžins, juk byl kokios • 
įstaigos to negalės, ar net ne- 1 
panorės padaryti. Dalykas j 
tame — keliai siuntimo dar la- ‘ 
bai pavojingi. Šiomis dieno
mis vietinis veikėjas esperan
tininkas, Steponas Zyskas ga
vo laišką iš Krokavos, kuriame 
jį prašo btūi reprezentantu ant 
Amerikos esperantiško nau- 
jienraŠČio: “Esperaatista Vo- 
6o,” ir... rašo, kad prenume
ratas už naujieriraštį tur pasi
laikyti pas savę, o... kaip bus 
geresnės aplinkybės, tai yra, 
ne taip pavojingi keliai, tai. 
jiems ją atsiąs. Gi jei yra su 
Lenkija taip blogai, manau su 
Lietuva dar blogiau.

K. Vidikauskas;

I
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4 DARBININKAS

Vietinės žinios.

CAMBRIDGE, MASS.
Choro koncertas.

Liepos 20, vakare pobažnyti
nėje svetainėje bažnytinis cho
ras surengė koncertą,' kaip ir 
sulauktuvių nuo vakacijų pa
gerbimui gerb. kun. Pr. Juš- 
kaičiui. Pirmiausiai choras 
dainavo “Lietuva .Tėvynė.” 
Toliaus sekė keletas dainelių. 
Tarpais dainų buvo kalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo gerb. kun. 
Pr. Juškaitis apie kelionės lai
ke vakacijų įspūdžius. Daug 
ko naudingo pasakė. Pusiau 
programo atvyko iš Brightono 
mergaičių choras, kurs dauge
lį dainų po vadovyste p, J. Ša
kiečio sudainavo. Iš kalbėto
jų buvo kL V. Damašas ir cho
ro pirmininkas J. Malukas.

Vakaras buvo labai užiman
tis ir pamokinantis. Daugiau 
tokių vakarų.

Italijos garsusis rašytojas 
D’Anunzio ir gabus lakūnas 
ketina leistis iš Rymo į Tokio, 
Japonijos sostinę. Tas Užim
tų apie mėnesį laiko, nes reikė
tų padaryti 20.000 mylių.

PARSIDUODA AUTOMOBI

LIUS Mazwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite:

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

ANT PARDAVIMO
Dviejų šeimynų namas sukrau-Į 

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

Reporteris.

Marijos Vaikelių Dr-jos mė
nesinis susirinkimas bus 26 d. 
rugpjūčio pobažnytinėje sve
tainėje 2:30 vai. po pietų. Vi
sus narius širdingai kviečiame 
atsilankyti. Bus nutarta apie 
mūsų išvažiavimą ir daug kitų 
svarbių reikalų.

K. Švagždžiutū.

STATYSIS DIDŽIAUSIUS

Japonijos vai statydin- 
sis du kariniu laivu po 40.000 
tonų įtalpos. Tai bus didžiau
si pasaulėje laivai. Be to Ja
ponija statydinsis daug ma
žesnių karinių laivų.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

209 East Cottage St, 
Dorchester, Mass.

KASfERIUS — Andriejus Zaiieckas, 
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 
193 Hanover St., Boston, Mass.

PARSIDUODA VAISTINĖ

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

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

(12-25)

Ap- 
tuo-

REIKALAUJA VYRŲ prie sun
kaus viduje gabenimo, 42c. į va
landą. Atsišaukite:

' AMERICAN CAN CO.,
31 Bmford St. (prie A St.)

* So. Boston, Mass.
(11-19)

Saliūnininkas K. Pocis 149 
West 4-th St. So. Bostone buvo 
pašauktas teisman už pardavi
nėjimą alaus' kuros turėjo 4.83 
dalį alkolio. Padėjęs $500.00 
buvo paliuosuotas ant nekurio 
laiko. Pocis sako; jog tik
rai nežinojęs, kad alus turįs 
daugiau kaip 2f alkolio.

West Virginijoj po lietaas 
ištvino Wegel upė ir 12 žmonių 
prigėrė. Vieną farmą vanduo 
pasiekė ir visus namus nune
šė.

REIKALAUJA DAUG 
ORLAIVIŲ.

Orlaivininkų Lyga paskelbė, 
jog Amerike galima būtų par
duoti 500 orlaivių kas mėnuo, 
jei dirbtuvės suspėtų jų išdir
binėti.

Orlaiviai dabar ineina tokion 
madon, kaip kad yra automo
biliai.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINŽS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. 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.BSo. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

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

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

trečią nedėldfenį 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.

f

IMS AMERIKOS ANGLIS.
Iki šiol Franci ja anglis ga

bendavosi iš Anglijos. Bet 
Anglijoj angliakasvklose dar
bai susilpnėjo ir negali užtekti
nai pristatyti. Tai dabar Fran
ci ja pirks Amerikos anglis, 
nors kainos Amerikos anglių 
augštesnės.

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON 

$4.40 
ANT COLONIAL LINE 
Lithuanian Sales Corpn.

244 Broadway, So. Boston.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
' J. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

LIET. DARB. SĄ-GOS 22 Kp.

PRAKALBOS
/ f

------Kalbės-------

Al. N. Račkus

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį..........
” tris sykius........

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

“DARB.” ADM, 
242 W. Broadvay, So. Boston.

. 50c.
■ĄLOO

Sociologijos ir medicinos stu
dentas iš Chicago, UI.

LIEPOS 23 D. 1919
LIETUVIŲ SALEJE,

26 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Ateikite visi, nes tai pirmos 
tokios svarbios prakalbos.

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. Ardzįjauskas. 
1653 E. 26-th Str., 

Cleveland, Ohio.
Ižd. — A. S. Vaitkus, 

Post Office CIerk, .

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

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

PAGAUKITE ŠITĄ VAGĮ.
Petras Gumoliackas pabėgo lie

pos 21 d. išnešdamas mano pini
gus. Pirmiaus jis gyveno Scran
ton’e, Pa. ir apie kovo mėnesį š. 
m. atvažiavo į So. Bostoną ir gy
veno sykiu su manim. Jis yra a- 
pie 5 pėdų ir 8 colių aukščio. Jis 
yra apie 30 metų amžiaus, 
pie 
nų.

jį praneš
Kas a-

gaus $25.00 dova-

361
Jurgis

4-th St.,
Štreimikis,
So. Bostdta, Mass.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoaiyioa GydovteoklM !!■■■
M P. M. 6-8 P JI. Priaktria Akiniu.

419 Boylston St., Boston, Mus.

turiu

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.

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuvių apgyventoje vie
toje (netoli lietuvių bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metų ir la
bai pigiai parsiduoda.

L. G. Kaz—as,
6 John St., Waterbury, Ct.

Į

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

nes turiu svarbų reikalą.
Jonas Tautilas,

797 Bank St., Box 12, 
Vaterbury, Conn.

. .*Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokvtės paeina, iš Kauno gub., Ra- 

i 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, 
Box 23, Benbush, W. Va.

su,

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

apie šimtą įvairių paveikslėlių.
Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bėga- n 

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

KAS JOJE YKĄ? j
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Je- «Į 

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir S 
1.1.

KAS BUVO BEN-HUR? .
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku S 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal- ! ■ 
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome i! 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.25 ir užtikrinam, kad J [ 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk- a 
ti. * . >

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

“DARBININKĄ S,” J
248 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Jatul’s Capsulaz

Vidurių Gyduolės 
- Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu,! 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-i 
lėtą centų nusiperkant pokeli gyduolių.1

Dr. Paul J. J akinau h 
(Jakimavičius) 

^NroSIHapoptat. N«o 11ki 8 Takan 
BQADWAYCor. STSO. BOSTON. 

Tai 802 S. B.

1IC
Kad būt gražiu.
Vartok ta mostj, JI padaryt veidą- 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTA. Pra» 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa» 
daro minkšta ir baltą odą. Kaina dfita* 
tęs 75c. ir $1.00. Pinigus galima siązt 
popierini doleri arba stampomis.

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

eeeeeeee®#®
■i Lietuvis Dantistas

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

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

‘ | Ofiso valandos: 10—12:30 ryte ] 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. ]

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

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

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo- 

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 ©rder” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa: ___

P. A. JATUL, A p t i e k o r i n s, 
(Išdirbėjas)

P. O. BOX 2128, BOSTON, MASS.

T'

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Speciažiataa paaZaptin^ą lięą. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino. 
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 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.Pranešimas

-

!

Worcesterio lie
tuviai Tf-

l 
i

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą.

7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikių 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.

Temykite!
Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių jJūs ir Jūsų šei

myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 
kad toliąu. 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 nepirksi 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 Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vii* 
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 

. Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

WILLIAM W0LK0WSKI
REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 

Worcester Five Genis Savings Bank Bldg. Room 6 
314 MAIN STREET, W0RCE8TER, MASS.

' Telephone Park 3890.
Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

LIETUVIAI PRADZIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

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

ilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir

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

ON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ RF.TKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARI 

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

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

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

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti,, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų* jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
ne9 aš pats ypatiškai išezaminavoju 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.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
ViBą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos NedSlIom:*
nuo 9 vai. ryta noo 10 vai. ry ta
iki 8 vai. vakare. Iki 4 vai. vak ar*.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sasiialbrti ir Httavisabai 
Ofiso valandos:

Ryt ns iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

BenPboo«rHckfa«n 3W6 M.•

Dr. Ignotas Stankus
latS.BmlSuPUaUiUa.ri.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo B rito iki 5 p« platu 
Vakarais, Kotvorąo nooSilriSP. M 

Nadolaadi iki 4 ooaMto •Paieškau brolio Juozo Sutkaus 
Lekėčių kaimo, Suvalkų gub. Ma
no antrašas: Antanas Kasparavi
čius, Oldebmk Comp. IV, Venc- 
hlvord Legerplatz Holand. *

MMmMNSMMMNMSMSMNMMSNNMMNMSMNM
AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. j

• AŠ labai sirgau per S metus, nuslabnSjęa pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevtrinimas pifrelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nnstojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rūbelių, 
bet • niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurlą rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syklą dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-i 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu Duoširdžiai kreiptis prie Sala-' 

.tom:
1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. j 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas neyirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje | 
pasitark ra manim.

NEGAIMNK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti ra vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- I 
terim8 vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė j 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. AtiriTntnk, Patarimai ir peržiū- i 
rėjimas yra dykai.

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

DR. M0R0NEY !
Washington 8t., arti Boylston 9t., pirmos durys nuo Gaety

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

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

| Denuafuca anlaika pltuku altaki- 
E n>a< p ražai in a pleiskana*. niežėjimą 
| odos sralroa, angina Maukna priduoda 
| ma JSae reikalinr* maiata.

DermafUra padaiya kad Jasfl plae- 
Įį kai bus tankus Ivetaus Ir skaistus. 
M « Oda Jusū calvoje bu* tyra, pleia- 
< kanos Uuyks ant viaadoa ir plaukai 
| neslinki dpuuiaus!

Reikalaujant prlafnatme Jum psė- 
l ta suvis dykai iibandymui sampels. 
i Pi isiustlts .N e. atampomia perstun 
E tino lėiu, ganai iibandymui dežiute 
l Dermafuroa ir broiinra.

ARGtL SbZCIALTlES CO.
> BOX 87. PMIUADet.FMtA. 0A. ■




