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SIUNČIA PINIGUS į LIETUVA

Jis yra visuomenės' pasišiaušę slankioja Pakuršė-

bet jau neatsiekia savo 
Ryme jau pribrendęs 

nepriklausomybės rei- 
ir sudarysime atskirą,

jokiu
Raiti

Dabar dar galo nesimato 
šito policmonų streiko. Ma
joras sakė, kad jokių derybų 
su streikuojančiais policmo- 
nais negali būti.

Atvykęs Amerikon Belgi
jos kardinolas Mercier apsi
gyveno pas Baltimorės kar
dinolą Gibbonsą.

je, vedami garsaus kunigaik
ščio Liveno. Jiems rūpi už-

mą ir statysi save pavojun. 
Šalinkis nuo gaujtj. Saugo
tis, kad prie lietuvių nebū
ti! jokios priekabės. Eina 
gandai, kad kįląs priešsve- 
timtautiškas kurstymas, y- 
pač prieš žydus ir paliokus. 
Teneturi prieš mus 
priekabės.

Ramiau.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūri nlas

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

taip ir dabar

New Yorke 10.000 maši
nistų prie laivų statymo ke
tina streikuoti, jei algos ne
bus pakeltos ant 25 nuošim
čių. Dabar jie gauna po 80c. 
valandoj.

Ketvergo vakare 
riaušių jau nebuvo, 
sargybiniai patruliavo Bro- 
adtvay.

Vidurmiestyje.

Ketverge vidurmiestyje 
buvo daug susirėmimų. Vie
nas jurininkas neklausė pa
liepimų ir buvo nušautas. 
Jis priešinosi dėlto, kad ne
tikėjo, kad būtų į ji šauta. 
Daug mačiusių tą atsitikimą 
apalpo.

Galo nesimato.

‘‘Darbininko” ofiso ir 
spaustuvės langus namų sa
vininkas ketino apkalti. Bet 
mes to nenorėjome. Už iš
muštus langus ne mes atsa
kome.

Gubernatorius paėmė viską 
į savo rankas.

Ketverge paskelbta, kad 
tvarkos užlaikymą paima į 
savo rankas gubernatorius 
Coolidge. Bus partraukta 
sargybinių ir jurininkų tiek, 
kiek reikės tvarkos užlaiky
mui.

Jūsų J. Dobužis.
La Rochelle,

27-VIII-1919.

Jugoslavijos ministeriai re
zignavo. Nauji dar nenu- 
skirti.

Mirė John Mitchell, di
džiausias Amerikoje mai- 
nierių organizatorius. Jis 
buvo katalikas ir Scrantor.o 
vyskupas Hogan pagerbė ji 
įieisdamas į katedrą.
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Pašovė lietuvj.

Seredos vakarą nekaltai 
nukentėjo gerų tėvų geras 
sūnus. Tai Vincas Plenskis, 
286 Bowen st. Buvo ant ša- 
lygatvio ir šratų teko į ko
jas. Guli Camey hospitaly- 
je. Vaikinas apie 19 metų 
amžiaus.

Saugokitės.

Dabar šitokiais laikais 
kiekvieno gyvastis didelia
me pavojuje. Nežinai, kur 
kas gali ištikti. Sveikas pro
tas sako, ir miesto valdžia 
pataria nestovinėti, nežiop
linėti gatvėse. Vakarais iš 
darbo namo ir be tikro rei
kalo niekur neiti. Išėjus, 
be jokio laukinėjimo tuoj at
gal. Nukentėjęs niekam ne- 
pasiskūsi.Žioplinėdamas pa-

Taip apsivalė sunkinsi tvarkos, užlaiky-

KALĖDOMS PLOTKELĖS
Su puikiausiais pagra

žinimais.
Mierio plotkelė 3%x6 

Rašyk dėl platesnių infor
macijų ir kainos pas

GHRISTIAN WOLF
3453 ST. VINCENT AVĖ., 

ST. LOUIS, MO.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22, 1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”
TeL So. Boston 620

VOL. IV, No. 106 (586).
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“Aeeeptanee for maihnę at apa
čiai rate of postage provided fer 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorued on July 12,1918.”

Policmonų streiką sekė pogromas
PERKEITĖ IŠVAIZDĄ. Broadivay.

Visais žvilgsniais Boston 
kitaip atrodo, negu prieš ke
letą dienų. Dabar vietoj mė- 
linsermėgių su kočėlais, sau
goja tvarką pilksermėgiai 
su šautuvais ir durtuvais 
ant pečių.

Po baisaus govėdos dūki
mo ir apiplėšimo naktį iš u- 
tarninko į seredą. Bostono 
majoras ant rytojaus pa
skelbė imąs tvarkos užlaiky
mą iš policijos komisijonie- 
riaus į savo rankas ir pašau
kė Valstijinę Sargybą (Sta
tė Guard).

Pasirodymas sargybiniu.

Seredos dieną So. Bostone 
buvo gan ramu. Jokio skan
dalo nebuvo kilę. Vakarui 
artinantis Broadway jau 
prasidėjo pildytis grįžtan
čiais iš darbo ir žiopliais. A- 
lasas kilo. Nuosavybių sa
vininkai, biznieriai ir šiaip 
visi nerimavo, ar tik neatsi
kartos vakarykštės pragari
nės orgijos. Bet štai apie 
6:30 vai. per Broadivav 
maršuoja būriai sargybiniu 
ir juos išstatinėjama tam 
tikrose vietose. Pasirodo ir 
trokai su sargybiniais. Pra
švilpia automobiliai su ka
reiviais. Ramieji žmonės 
pralinksmėjo, bet govėda, 
vaikpalaikiai, bomai padū
ko. Netikėtini dalykai pra
dėjo dėtis. Pasipylė iš ala- 
suojančių vaikpalaikių ir 
valkatų būrių purvai, plyt
galiai, pagaliai, kenai į sar
gybinius. Šie maršuoja jo
kios atydos neatkreipdami. 
Alasas ant visos Broadway 
didėjo. Pagalios sargybi
niai pradėjo patruliuoti 
jiems paskirtus punktus. 
Po du sargybiniu su šautu
vais ant pečių šen ir ten 
vaikštinėja.

Huliganai pradeda savo.

Vaikpalaikiai ir valkatos 
buvo drąsūs. Žmonių buvo 
pilna Broadway. Sunku 
buvo prasigrūsti. Sargybi
niai pradėjo liepti trauktis 
ir nestovinėti. Apie 10 vai. 
vak. prasidėjo piltis į lan
gus plytgaliai, pagaliai, kie
tos anglies šmotai ir tt. Plė. 
Šimų bijota daryti.

“ Apcivili zavo.”

Tuomet sargybiniai pada
rė abipusiai Broadway eiles 
ir viduriu gatvės grūdo juo
dašimčius ir pasipainioju
sius pašaliečius. Davarė iki 
C gatvės ir vienus įgrūdo į 
vieną pusę, kitus į kitą. Su
stojo sargybinių eilė ir “pli’ 
į govėda. Atsisuka ir “pli” 
į antrą go vėlios dalį. Neap
sakomas kilo išgąstis. Visi 
visi] triksai prapuolė ir dui 
visi namo.

Tuo šovimu nušauta 3, su
žeista 9. Eina gandų, kad 
vienas lietuvis užmuštas, bet 
tikros žinios nėra.

Kaip “Darbininkas” 
nukentėjo.

Kuomet sargybiniai varė 
ant “sušaudymo” juoda
šimčius, tai šie eidami vidu
riu gatvės vis laidė į abi pu
si plytgalius ir kitokius dai
ktus. Pateko ir į “Darbi
ninko” spaustuvės didžiulį 
langą. Pateko plytgalis ir 
kietos anglies šmotas. Pra
mušę skyles įkrito vidun.

Kaip išrodo Broadway.

, Dabar So. Bostono Broad- 
way labai keistai išrodo. Di
džiųjų sveikų langų visai 
mažai teliko. Dauguma iš
kultųjų ir sveikų langų ap
kalta lentomis. Miesto val
džia patarė apsikalti. Per 
visą seredą ir ketvergą pyš
kėjo Broadwav, kuomet lan
gai buvo apkalinėjami. Ap- 
sikalinėjo įvairiais ir navat- 
nais būdais. Apsikalė nau
jomis ir senomis ir kokiomis 
papuolė lentomis ir lentga
liais. Kiti tam pavartojo 
senas duris. Dar kiti nuka
bino iškabas ir jomis užkalė 
langus.

Mūsų kaimynas “Kelei
vis” navatniausia padarė. 
Ilgomis lentomis apsikalė 
perdėm visą priešakį, nepa
likęs jokios skylės ineiti. 
“Keleivis,” kurs visuomet 
laižydamasi rašo apie viso
kias revoliucijas, dabar pa
sielgė it tas strausas, kurs 
pamatęs pavojų snapą smė
liu kiša.

omios žinios
DOBUŽIO LAIŠKAS.
(Rašytas F. Virakui)

Tamstos gromatą I su foto- 
grafijoms gavau. Dievui ačiū, 
kad susitvarkėte su “Darbi
ninku” ir visa Sąjunga.

Apie Lietuvių Prekybos 
B-vę buvau kitokios nuomo
nės, neg įgavau dabar iš Tam
stos prisiųstos apyskaitos ir 
veikimo. Man ją Paryžiuje 
pašmeižė, kad tai esą vięn 
“blofas” su ta ja visa B-ve ir 
jos žmonėmis. Aš tik tiek a- 
pie ją informacijų ir beturė
jau.

Gerai, kad yra kifeip. Kas 
gyvas, vyrai, kibkite į biznį. 
Ir tai tuč-tuojau, nieko ne
laukdami. Kiekvienai mažmo
žis, kiekvienas dalykas Lietu
voje perduodamas neša didelį 
pelną! Pas žmones mat kad ir 
popieriniai pinigai, vis pini
gai ir jų yra, tad viseto ištroš
kę, moka gerai. Į Lietuvą su 
visokiu bizniu veržiasi žydai, 
vokiečiai ištisomis gaujomis, 
ir visokių apgavikų, sukčių ei
lės!.. Jie

Algą išmokėjo ankščiau.

So. Bostono pančekinėje 
algos darbininkėms buvo iš
mokėtos ketverge ir buvo 
paleistos namo viena valan
da ankščiau. Tas padaryta 
dėlto, kad žulikai žinodami, 
kada išmokama algos, tai 
gali tokiais neramiais lai
kais apiplėšti. Pančekinės 
dirbtuvės bosas buvo pasi
kvietęs policmoną ir visos 
merginos ir bosai in corpore 
maršavo i Broadivav, kur 
dabar saugu, nes nuolatai 
patruliuojama sargybinių. •

Apiplėšimų dienos laiku 

atsitinka daug.

Bostone viso policmonų 

buvo 1638. Iš jų nestreika

vo tik 338.

Ką mano prezidentas.

Prez. Wilson pasakė:
“Aš noriu pasakyti, kad 

policmonų streikas tokiame 
dideliame mieste kaip Bos
ton, paliekant tą miestą gau
joms žulikų yra kriminališ- 
kas prasikaltimas prieš civi
lizaciją. Policmono pareiga 
yra taip šventa, kaip karei

vio, 
tarnas. Jis neturi ho LivenoZ Jiems rūpi už-
augščiau statyti savo gerą.” gniaužti jauną Lietuvos Vals-

užima pozicijas, 
pradeda Įsigyventi, išsiplėsti 
po žmones, po visą kraštą sa
vo agentūras, kaip pinkles ko
kias stato. Kodėl Amerikos 
lietuviai “biznieriai” — sėdi, 
kodėl nieks nevažiuoja Lietu
von, ne kitiems, sau — į savo 
kišenes turtus krauti vieton to, 
kad tie patys turtai eitrj sve
timtaučiams.

Prekyba, pramonė — visa 
čia organizacija, visa ministe
rija reikalinga patyrusių savų 
žmonių! Iš niekur jų nesusi
laukia. Vis kimba svetimie
ji!

Tas stiprus bus Lietuvoje, 
kas dabar įkibs Į pramonę ir 
prekybą, kieno rankose bus e- 
konominis gyvenimas. Tą su
pranta ir atskiri žmonės ir 
partijos — tą reikia žinoti ir 
mūsų organizacijoms Ameri
koje, kad ir tokiai Liet. Pre
kybos B-vei!..

Labai gerai, kad tenai — 
Lietuvon nuvyko — Karosas, 
Vaškas, Romanas.

Partijų kova eina ir pačioje 
Lietuvoje. Ji bus aštri, kuo
met Lietuvai palengvės politi
nė situacija. Dabar visi ven
gia kivirčių ir stengiasi dirb
ti išvieno, ir dirba!

Partijinės kovos ir raugo 
gauname patirti ir pačioje de
legacijoje.

Tiek to. Raugo visur yra. 
Nepaisome. Dirbame visi kas 
ką gal ir numano. Mūsų ne- 
priklauosmybė tur išdygti iš 
mūši] visos tautos valstybinio 
subrendimo ir susiorganizavi- 
mo. To laukia visi alijantai. 
Mūsų gi tauta prie to eina, kad 
ir vargais-negalais. Ne vien 
savų nesusipratėlių turime, 
bet ir iš šalies daug priešų 
mums darbą trukdo: tai len
kai, rusai, vokiečiai, Kuršo 
baronai — retrogradai, šąli-: 
ninkai visokio kaizerizmo, ca- ■ 
riziųo ir bjauriausio monarc-j 
hizmo! Tie baronai ir-gi su
organizavę, ląįko porą desėt- 
kų tūkstančių kareivių iš rusų 
buvusių armijos, daugiausia 
oficieriai — senos tvarkos ša
lininkai, ir tie visi prieš mus

tvbę, kad virstų su Kuršu ir 
Prūsais viena provincija Prū
sų ir Kuršo baronų kontroliuo
jama. Prūsij žemvaldžiai — 
ir Kuršo baronai varo savo 
skyrium politiką, neklausyda
mi valdžios iš Berlino, ir mums 
labai kenkia.

Šiaip jau mūsų klausimas 
neblogai stovi. Visi čia Euro
poje užjaučia, ir vilties duoda. 
Santikiai su Šv. Sostu gražūs. 
Lenkai tiesą sakant tenai agi
tuoja, 
tikslo.
mūsų 
kalas,
etnografinę bažnytinę provin
ciją su tam tikru atstovu (kar
dinolu, priešakyje, tik šv. So
stas laukia kol mūsą valstybi
nės ribos bus galutinai nusta
tytos!

Aš jau mėnuo kaip Prancū
zijos pietuose: uoste LoRoche- 
lle, kaipo atstovas, draug su 
miltare mūsų misija, priiminė
ju čia daiktus supirktus Lie
tuvai. Krauname į garlaivius 
ir siunčiame Liepojun. Atei
na šimtai vagonų iš visokių 
Prancūzijos vietą. Viskas nu
pirkta pas Amerikiečius. Daug 
visokio turto ir reikmenų. Dar
bas sekasi. Mūsų karininkai 
darbštūs ir rūpestingi vyrai, 
tad su tokiais ir dirbti smagu. 
Čia pat turime apie 100 karei
vių. Jie buvo nelaisvėje pas 
vokiečius. Dabar grįš Lietu
von Į Lietuvos armiją ginti sa
vo tėvynę nuo priešų, kurie 
drasko pakraščius! Mūsų čia 
kareiviai dėvi amerikiečių u- 
niformas, ir labai jiems deria. 
Greitu laiku visa mūsų armija 
apsivilks ameriikečių unifor- 
mais, gaus amerikoniškų gin
klų, pyčių ir tt. ir ant fronto 
bus kitaip!

Mes turime didinti pačiame 
krašte savo jėgas, tad ir de
legacijai veikti Paryžiuje grei
tu laiku manau nebus ko ypa-r 
tingo. Ji turės virsti, kaip ir 
kitur Lietuvos Valstybės atsto
vybė Paryžiuje, tad tikiuos, 
kad galėsiu palikti tą dalyvu- 
mą “politikoje”... Daug ką 
pramokau per tuos metus nuo 
išvažiavimo iš Amerikos, ir į- 
sitikrinau kad nėra nešvares
nio dalyko pasaulyje už politi
ką. Vienas žymiausias Lietu
vos veikėjų dažnai pakartoda
vo, kad moterys neprivalo k iš
ties Į politiką, nes tai nešva
rus dalykas. A pridėčiau, kad 
ir kunigui geriau būt toliau 
nuo politikos. Dieve duok, 
kad suaugtų mūsų šviesuome
nės daugiau ir greičiau, kad ji 
imti) į savo rankas politiką;..

Po tų visų smagumų politi
koje, gavęs visokios garbės ir 
.negarbės, žmonių pažinęs ir 
visokių suktybių, mielai ei
siu kur Į galųlaukį j bažnvt- 
kiemį, — bus daug smagiau 

įveikti mažaibe tarpe žmonių 
i kasdien kas norint gero jiems 
! teikiant ar žodžiu ar darbu i- 
rianties Amžinos Tiesos ke
liu!.. Ir taip iki pabaigai sa
vo čia kelionės!.. Tiek to. 
Ką darysiu su savim ateityje, 
Dievas žino. Tik jau nuo po
litikos kuotoliausia!.. Suėda 
žmogų. Jokio pasitenkinimo 
moralio neduoda...

Maniau, kad pietų prancū
zai bedievybėje gyvena! Visai

Abelnai bedievybė mažė
ja. Tą mačiau Šveicaruose, tą 
pat matau kasdien ir čia La- 
Rochelle. Neapsakomai graži 
Katedra, senobinė, vardu Pa
nelės Švč. Rožancavos. Ištisą 
dieną ją lanko žmonės visokios 
rūšies, visokio plauko. Mies- 
telenai, kaimiečiai, darbinin
kai, oficieriai, šviesuoliai, pra- 
ščiokėliai... Pakampėse nuo
lat maldininki] atsiklaupusių. 
Prie komunijos šventėmis šim
tais žmonių ne vien moterys, 
kas stebėtina — vyrų dau
giau !.. Visokių organizacijų 
pilna, visokių vienuolijų, vi
si veikia dirba, kruta... visų 
gerbiami, šelpiami, mylimi!.. 
Girdėdavau kalbant, kad pran
cūzai, prancūzės — nepadorūs! 
Visai ne. Jie savotiški, ypa
tingo ūpo žmonės, bet dorybę 
pažįsta! Daugiau nedorumo 
jiems atveža svetimtaučiai, ne 
patys prancūzai!..

Tik jau darbas tai išlengva 
eina. Laiko taip nebrangina, 
kaip Amerikoje. Prašinėk, 
stovėk, lauk! Nieks nieku 
nesiskubina! Šypsosi, juokau
ja ir -vyną sau geria, taip vy
rai taip moterys. Tas vynas 
— tai pražūtis prancūzams. 
Beveik kiekvienas įgeria, pa
rausta, smagesniu virsta! Ir 
taip diena iš dienos... Galu
tinai tas alkolis kad ir lašais 
suėda žmogų. Gal dėl to ne
simato žmonių gražaus sudėji
mo, kaip kad Lietuvoje — kad 
būtų iš pieno plaukę! Maži 
sudžiūvę. Gerai, kad to “ne
kalto” vyno nėra Lietuvoje. 
Kad jo ir nebūtų! Jei ims ga
benti, tad nuo brangiausi mui
tą uždėti agituosime!.. Mūsų 
tautai kaip tik reikia gyventi, 
reikia sveikai būti. Jos lau
kia skaisti ateitis, graži isto
rija. ..

29 d. š. m. pirmas laivas 
“Karpathos” su mūsų reikme
nimis išeina Liepojun dėl Lie
tuvos!.. Tuojaus leisime ki
tą, o gal ir trečią!..

Tamstai daug labų dienų.
Visiems-visiems pasveikini

mas.

N0RW00D, MASS.
Teatras sudainomis bus rug

sėjo 14 d., Švento Jurgio Po- 
bažnytinėje Salėje St. James 
St., Nonvood, Mass. Pradžia 
7 :S£X5L vakare.

Perstatys mažos mergaitės 
misteriją “7-nios žvaigždu
tės.”

Programa bus labai Įvairi ir 
dar tokios norvoodiečiai ne
matė.

Dainuos p. S. Pauras, dra
matiškas baritonas, tik ką at
vykęs iš Michigan valstijos. 
Skambins ant pijano V. Stase- 
vičia. Tai-gi kviečiame visus 
Nonvood’o ir apylinkių lietu
vius skaitlingai ateiti, o užtik- 
rinam, kad būsite užganėdin
ti, nes užgirsite ko dar nesa
te girdėję.

Visas pelnas skiriamas para
pijos naudai.

Įžanga auka.
Širdingai kviečia

Komitetas.

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.

James M. Keyes
Advokatas

M

\

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pac

Henry J. Schnitzer Statė Bank w
141 Washmgton Street, New York, N, Y.



DARBININKAS

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

S%-

pa-

fcą tv. Juozapo Darbininkų 
įvnga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursdav, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Aaso- 
riation of L&bor. •

SUBSCEIPTION KATES- 
Tearly.................................... $3.00
Boston and suburbs............. 4.00
6 months ................................. 1.50
-Foreign countries yearly ... .4.25

POLICMONŲ STREI
KAS IR POGROMAS.

mas.
Lai kiekvienas dabar pa

galvoja ar pateisinamas po- 
licmoną. streikas kadir dėl 
ją teisingų, reikalavimų, 
kuomet tas jų streikas neša 
tokias pasekmes?

Jau senovės romėnai tu
rėjo įstatymą, kurs skelbė, 
kad žmonių labas turi būti 
augščiausiu įstatymu. Iš to 
išeina, kad visuose darbuo
se, kurie neštą baisiąjblėdį 
plačiai visuomenei, streiko 
neprivalo būti. Valdžia pri
valo žiūrėti, kad tokiuose 
darbuose darbininkai būtų 
prideramai apmokami, kad 
sąlygos būtų geros ir valan
dos būtų neperilgos.

Apie kitus čia besirišan- 
čius klausimus pakalbėsime 
sekančiuose numeriuose.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE.

- Policmonų streikas Bos
tone turi tokias pasekmes ir 
taip ypatingas, kad jį tėmi- 
ja visa Amerika, o iš dalies 
ir visa Europa. Ligšiol ne
buvo girdėta, kad policmo- 
nai streikuotų. Pavyzdį da- • 
vė Anglijoje Londono ir Li- 
verpolio poliemonai pereitą 
vasarą. Anglijos poliemonai 
streikavo dėlto, kad parla
mentas rengė įstatymą, 
draudžiantį poliemonus pri
gulėti prie unijų. Anglijos 
policmonų streikas pasibai
gė pilniausiu nepasisekimu. 
Sustreikavusieji poliemonai 
buvo atstatyti nuo vietų. 
Streikininkai, pamatę, kad 
iš jų streiko nieko nebus, 
grįžo pas viršininkus, bet 
griežtai atsakyta, kad nebus 
priimti. Po to atstatytieji 
poliemonai siuntė savo pa
čias, kad išprašytų virši
ninkų malonės ir priimtų jų 
vyrus. Pačios su ašaromis 
prašė priimti atgal jų vyrus, 
bet ašaros nieko negelbėjo.

Dabar Bostono poliemo
nai žengė į taką, ant kurio 
jų Anglijos draugai paslido. 
Ką Bostono sustreikavusie
ji poliemonai laimės — dar 
nežinia. Čia, kaipir Angli
joj pamatinis klausimas ne 
algose, ne darbo sąlygose ar
ba darbo valandose, o teisė
je sudaryti uniją ir prisidė
ti prie darbininkų organiza
cijos centro.

Vienu žodžiu iškelta nau
jas klausimas — ar leistina 
poliemonams turėti uniją, 
kuri būtų dalimi darbininkų 
unijų centro.

Ikšiol poliemonai buvo 
laikomi ant vienos papėdės 
su kareiviais. Kareiivai ne
privalo žinoti jokių unijų, 
tai ir poliemonai turi žinoti 
tik savo viršininkus ir sulyg 
prisiekos elgtis. Kareiviai 
negali streikuoti. Jų strei
kas rokuojamas maištu. Pa
našiai buvo rokuojama, kad 
ir policmonų streikas ne kas 
kita, kaip maištas.

Ar ir liksis taip, kad po
liemonams nebus leista or
ganizuoti unijų ir dėtis prie 
Darbo Federacijos? Klau
simas yra pakeltas, bet ne
išrištas. Taip, neišrištas, bet 
galime svarstyti, kaip čia 
galėtų būti.

Policmonų darbas ir pa
reigos yra ypatingos. Jie y- 
ra saugotojai įstatymų, pa
laikytojai tvarkos. Išanks- 
to kiekvienas gali numanyti, 
jog nuo tos minutos, kada 
poliemonai apleidžia savo 
vietas, miesto gyventojų 
nuosavybe ir gyvastis tam
pa vagių, juodašimčių ir 
galvažudžių malonėje. Bos
tone įvykusia policmonų 
streikas parodė, kad tokį jų 
žygį seka didžiausias pogro-
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APIE LIETUVĄ.

America, katalikų savait
raštis, kurs jau nekartą gra
žiai parėmė Lietuvos nepri- 
gulmybę, savo laidoje rug
sėjo 6 d. politiškoje apžval
goje turi peržvalgą Lietuvos 
reikalų atskirai nuo kiti] 
valstybių. Cituojama iš 
Lietuvos Taikos Delegacijos 
Paryžiuje dokumento, Įteik
to alijantų taikos delegaci
jai. Paskui minima apie 
Lietuvos pinigus, kad ten 
vaikščioja dar tik vokiški ir 
rusiški pinigai.

Karaliaučiaus vokiški lai
kraščiai šiomis dienomis ra
šė, jog vokiečiai visai pasi
traukė iš Lietuvos į pietus 
nuo Nemuno. Pasitrauki
mas įvykęs be incidento. 
Reiškia vokiečiai, kaip jų 
aikraščiai skelbia, pasitrau

kė tik iš Suvalkų gub.

Iš Londono šiomis dieno
mis pranešama, jog Vokie
tijos valdžia bevieliu teleg
rafu pranešė Bolševiku val
džiai Maskvoje, kad Lietu
vos valdžia sutiko perleisti 
per savo žemę Rusijos bol
ševikus Radeką ir Axelrodą. 
Tie bolševikai buvo Vokieti
joj, dalyvavo spartaku su
kilime ir Vokietijos valdžia 
buvo nutarus juos depor
tuoti į Rusiją. Lietuvos val
džia už perleidmą tų bolše
vikų per savo žemę pareika
lavo sugrąžinti keleto lietu
vių užstovų, laikomų bolše
vikų kalėjimuose.

N0RW00D, MASS.
Retai kada galima buvo pa- 

tėmyti bent kokią žinelę iš ši
to miestelio. Rods visi' būtų 
užmirę. Anaiptol, čia lietu
viai taip-pat darbuojasi kaip 
dėl labo Bažnyčios taip ir dėl 
Lietuvos. Daug padėjo triūso 
kol įsigijo savo bažnyčią, nau
jus puikius vargonus ir kitus 
bažnytinius rakandus. Dabar 
vėl stengiasi, kad greičiausia 
pastačius naują kleboniją. Bet 
kaipo šičia žmonės geros valios 
štai ir pastatymui klebonijos 
daug laiko neužims.

Rugpj. 31 d., vietinis šv. Jur
gio Bažnytinis Choras surengė 
prakalbas; kalbėtoju buvo p. 
Damašas — klerikas iš Cinci- 
naties Seminarijos. Tema jo
jo kalbos, ant kiek galima bu
vo -suprasti:— “Socijalistų 
darbai ir jųjų pasekmės.” Kal
ba užtektinai buvo aiški; bet 
daug iš klausytojų laike 
prakalbos, nežinia dėl ko ne
rimavo.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
P. Vaitonis. Kalbėjo apie dai
lę, išdėstydamas josios didelę 
naudą ir svarbą ir kokią ypa
tingą rolę lošia mūsų gyveni
me. Ragino visą mūsų jauną
ją kartą, ypač vyčius prakti
kuotis joje lavinantis savo pri
gimtame talente. . Taip-gi kal
bėjo kun. J. Švagždys, apipieš- 
damas priedermes jaunimo. 
Tarpe kalbų buvo ir visokių į- 
vairumų, buvo dainų po vieti
nio bažnytinio choro vargon. 
V. Stasevičiaus vadovyste. 
Mer. Ona Viesuliutė dainavo 
solo su akomponimentu pijano. 
Šita mergelė tikrai užsitarnau
ja pagyrimo, nes balsą turi 
švelnų malonų ir yra drąsi; 
viešai dalyvauti niekuomet ne
atsisako. Geistina, kad ir dau
giau tokių atsirastų tarpe mū
sų norwoodiečių. i

Rūgs. 7 d. Moterų M. Šv. 
Neperstojančios pagelbos dr-ja 
surengė vakarienę ant naudos 
savo dr-stės ir kad pritraukus 
daugiau narių. Pasinaudojant 
iš progos taip-pat užgirdome 
gerus patarimus ir velijimus 
nuo kun. P. Vaitonio.

Fėrai, kurie buvo
ant naudos parapijos, taip-gi 
nusisekė gerai, į kasą iėjo su- 
virš $400.00.

Laikui bėgant pradėta šičia 
tartis kasi ink likimo Lietuvos, 
trumpame laike žadama įsteig
ti R. K. šaką ir taip-gi sureng
ti įspūdingos prakalbos, kad 
daugiau pakiltų norvvoodiečių 
ūpas Lietuvos reikaluose.

Rūgs. 14 d. 7:30 vakare bus 
teatrėlis vardu “Misterija — 
Septynios žvaigždės,” su įvai
riais pamarginimais. Pirmą 
kartą dainuos dramatišku ba
ritonu Stanislovas Pauras. Ma
loniai kviečiame visus vieti
nius, taip ir apielinkiečius at
silankyti.

nizuotu ir mokėti laikytis vie
nybės. Po jo kalbėjo klerikas 
Bakšys apie darbininkų judė
jimą. Dar pirmą kartą teko 
girdėti jo kalbą. Matyti, kad 
labai atjaučią darbininkų rei
kalus ir yra uolus jų prietelius. 
Pirm kalbų ir pertraukose dai
navo mergaičių choras, veda
mas p. J. Sokelio. Negaliu ap
leisti nepaminėjęs, kad tasai 
mergaičių choras tuoj subytys 
šv. Cecilijos chorą. Ir neste
bėtina, nes tai yra tvarkus.

Streikas.
Bausch and Lomb. Optical 

dirbtuvės sustreikavusieji dar
bininkai nieko gero neišlaimė- 
jo, apart kelių centų užkėli- 
mo ant valandos. Unija dar 
tebesilaiko ir darbininkai nla- 
no pavasarį vėl streikuoti.

Tu-by.

I

daromi

Boston Post pereitos ne
dėlios laidoje atspauzdino 
vertimą Henri de Chambon 
straipsnį apie santikius Lie
tuvos su Lenkija. Tas strai
psnis yra prielankus Lietu
vai ir tai vienas svarbiausių 
traktatu už Lietuvą. Tas 
straipsnis yra tilpęs laikraš
tyje “Revue Parlementai- 
re.”

P. A. V.

,| <J —K,
ESĄ NEGERI PAVEIKSLAI.

Vienas Newarkietis prašo per 
“Darbininką” paskelbti, kad 
Montelloje išleisti paveikslai: 
“Lai Gyvuoja Laisva Lietuvą” 
esą ne grynai Lietuviški Lietu
vaitė perstatoma raudonuose rū
buose ir su turkiška kepure.

Mes tų paveikslų nematėme, 
bet jeigu ištiesų teip būtų kaip 
Nevarkietis rašo, tai būtų edailu.

Ii ANTROS PUSES.

“Darb.” num. 101 korespon
dencijoj iš Philadelphios, Pa bu
vo rašyta buk A S. Trečiokas pa
sakęs: “Katalikų Bažnyčia su
laiko bendrą darbą.” Tasai kai 
bėtojas mums rašo, kad to nesa
kęs, nebūt galėjęs panašiai saky
ti, nes tam netikįs.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas į- 

vyks 16 d. rugsėjo utaminko 
vakare 7 vai. Malonėkite visi 
nariai būtinai susirinkti, nes 
komisija, kuri buvo surengus 
išvažiavimą, išduos raportą. 
Prie to bus pranešta kiek už
dirbo N. A. Apskirtys 10 d. 
rugpj. Daug naujo bus svars
toma ateinančiam susirinkime, 
tai neužmirškim ką mes priža- 
dėjom pereitam susirinkime, 
atsiveskime naujų narių.

Rašt. J. A. Kriviutė.

WORCESTER, MASS.
Rūgs. 3 d. įvykusiame susirin

kime daug kas paaiškėjo. Pasi
rodė, kad po Seimų po didelių 
triukšmų grebtasi prie darbo. 
Supakuotos drapanos pasiųsta į 
centrą 9 baksai apnešiotų ir nau
jų pasiūti} 206 šmotų. Kiti dar 
liko, kurie nebuvo laiku sunešti. 
Drabužių pakavime daug pasidar
bavo šios ypatos: A. Kašėta, J. 
Šiugždinis ir Šimkus. Taisyme 
drabužių Sliorienė, Kirmilienė, 
Ulevičienė, Griškienė, Tatulienė, 
Kopkienė, Ščiukienė, M. Veniu- 
kė, O. Čirinskaitė, J. Levonaitė.

Kirpime ir siuvime daug pasi
darbavo J. Šugždis, Civilka, 
Stoekienė, Mitrikienė, Tautkie- 
nė, Landziuvienė, Raglienė, Je- 
saitienė, Čepulienė, Kopkienė, 
Juškienė, Levanaitė, Šliorienė, 
Seraieikienė, Civinskaitė, Zin- 
kienė, Česnienė, Staliuliolienė, 
Vaitkienė, Ščepavieienė, Šneide
rienė, Vasilius, Griškienė, Gin- 
kuvienė, Ješkevieienė, Dvara- 
cijenė, Langinikienė, Čepkaus- 
kienė, Kaminskienė, Bakanavi- 
eienė. Prižiūrėtojos buvo ir 
daugiau pasišventusių darbinin
kių kuriu vardų neteko paimti. 
J. Galevičius pridavė $40 prikal
binęs narius. Pr. Kvetinskas 
paaukavo 3 poras naujų paneekų 
2 poras pirštinių ir jauna mergai
tė O Paulikoniutė numezgė ir 
paaukavo švederj. Žadoma pa
daryti didelę agitaciją dėl mezgi
mo kalbinama, kad kožna moteris 
paaukuotu po porą paneekų ar 
pirštinių dėl Lietuvos kareivių.

Nutarta pirkti siūlų už $300 
dėl mezgimo. Nutarta pasiųsti 
į centrą $200. Moterų Sąjungos 
5 kuopos 30 svarų siūlų jau su- 
megsta. Raportas delegatų bu
vusio Seimo: Raportas pasirodė 
aiškus ir visi liko užganėdinti 
seimo nutarimais ir žadama dar 
smarkiau darbuotis, nes daug yra 
drabužių tiktai reikia baksų ir 
pakuoti į baksus. Kun. J. Čep- 
likas kuris remia viršminėtą sky
rių gavęs krautuvėj drabužių.

Nutarta surengti balius 20 d. 
rugsėjo Father Mathews svetainė
je. Kviečiami visi atsilankyti 
Pirmininkei J. B. Mažeikienei 
nusiskundžius, kad perdaug darbo 
turint, išrinkta pagelbininkė V. 
Liutkienė.

bet Pinigai.” Komediją atlošė 
patys moksleiviai ir jų rėmėjai. 
Lošimo turinys bei geras artistų 
nudavimas nemažą įspūdį paliko. 
Protarpiais S. Slavėnas pasakė 
eiles “Ne ten Laimė.” * Paskui 
antrą kartą sudainavo solo “ Jausk 
ir Mylėk” p-lė O Bernotaitė. Pri
sidėjus p-lei M. Slapikauskaitei 
prie augščiaus minėtos solistės 
dainavo duetus, “Valia Valiusia” 
“Geismai ir Svajonės” gerb. 
varg. A. A. Mondeikai pritariant 
su pijanų. Dainininkai tikrai 
daug nulinksmino susirinkusius. 
Pabaigoje buvo sulošta vieno 
veikskmo komedija “Kurčias 
Žentas.” Paskutinio lošimo tu
rinys tikrai prijuokino klausyto
jus. Programo dalyvautojai 
kiekvienas savo užduotis pilnai iš
pildė. Lygiai ir žmonės garsiu 
delnų plojimu tą patvirtino. . Va
karo vedėjas P. A. Lekesis pedė- 
kuojant už suteikimą svetainės, 
lygiai atsilankiusiems žmonėms. 
Pakvietė vietinį chorą ant scenos, 
gi kitų meldė" atsistot ir visi bal
siai sudainavo Himną.

Himnui užsibaigus, svečiai visi 
gerame ūpe išsiskirstė namo.

Jaunuolis.

LINKSMA GIRDĖTI *

Linksma yra mums, pranešti visuomenei, kad LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI 
puikiai sekasi varyti darbas liuosavimo Lietuvos ekono
miškai.

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEND
ROVĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramone api
manti šakas: — Importo-Exporto, Konstrukcijos ir In
dustrijos^

1) Importo ir Exporto šaka netiktai įsteigta, sutvar
kyta, bet jau ir veikia iš Neu' York’o. Įvairu ta vorai ir 
maistas gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos 
gyventojų. Šis exporto skyrius patarnauja ir Amerikos 
lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsakymus ir pėr- 
siųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius, maistą) saviem-, 
siems Lietuvoj. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams 
priimdamas ir perveždamas tą ką jie turės išsiuntimui, 
dėl apmainymo prekių ar išpardavimo, svetur. Šį sky
rių, veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami susižinoti ir 
reikalaudami informacijų šios šakos veikime adresuoki
te:— Lithuanian American Trading Co. Export Dept. 6 
W. 48-th St., New York, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.

Užgeso “Aušra.” Ta Aušra 
buvo taip įsigyvenus, kad net mu
sų Sandaros lipintojai per savo 
“Sandara” aukštai statydavo. 
Bet ta visa Aušra jau kojas į vir
šų pastatė. Reiškia atsisveikino 
su šiuomi svietų. Aušra tai buvo 
choras dainininkų, kur prigulėda
vo bolševikuojančios ypatos. Va
karais ir nedėliomis kada visų 
tautų žmonės eidavo į bažnyčias 
tuo laiku minėtas choras varyda
vo savo raudoną marmalienę. 
Bet šiandie visai kitaip. Jau 
mūsų bobelkos apgailestauja anų 
linksmų laikų, apgailestauja kar
tu buvusį “profesorį.”

Aušros spindulys.

NEWARK, N. J.
Važiuoja Lietuvon?

Man kaipo šios šalies piliečiui 
pavyko išgauti iš S. V. vadžios 
leidimą važiuoti į Lietuvą. Lai
vas ant kurio važiuosiu išplauks 
iš New York’o į Kopenhagan 16 
d. rugsėjo š. m. iš ten į Liepuojų. 
Mano gimtinė yra Kauno rėdyboj 
Panevėžio apskr. Pakrojo valse. 
Siečių kaimo. Gyvenantiems 
šios vietos apielinkėse, bent 4 ar 5 
valščių, parapijų žmonėms, mie
lai apsiimu pranešti apie jų gimi
nes gyvenančias Amerikoj, be jo
kio atlyginimo, tik meldžiu pri
siųsti aišku savo dabartinį ant
rašą ir antrašą tų kuriuos nori su
rasti. Pasiekęs tikrąją vietą 
stengsiuos perduoti antrašus arba 
pranešti apie tamstų giminių pa
dėjimą Lietuvoje tamstoms į A- 
meriką.

Taigi norintiejai šį prakilnų 
.darbą atlikti paskubėkite prisiųs
ti man laiškutį žemiaus paduotu 
antrašu su aiškiai parašytais žod
žiais.

MIKOLAS NAVICKAS
30 Warwick St. 

Newark, N. J.

Viską žinanti.

ROCHESTER, N. Y.
Sugrįžęs gerb. klebonas kun. 

J. Kasakaitis iš katalikiškųjų 
organizacijų seimų, (o jis ats
tovavo nuo vietos visų katali
kiškų dr-jų ir T. Fondo sky
rių) susirinkime rugsėjo 4 d. 
pranešė apie nutarimus ir išda
vė finansišką atskaitą.

Nedėldienyj, rūgs. 7 d. gerb. 
klebonas buvo surengęs pra
kalbas, pranešimui šiuometi
nio A. L. R. K. F. turiningo 
seimo nutarimus. Plačiai iš
dėstydamas jos vertę, taip-gi 
ragino kiekvienam būti orga-

GRANO RAPIDS, MICH.

Rugsėjo 7. d. vietinė L. R. K 
M. S. A. XII kuop. turėjo prog
ramą. Atastogos baigiasi ir 
skirdamiesi mokslaiviai su čio
nykščiais parodė jiems kokius 
gabumus turi Moksleiviai prog
ramų rengime.

Dalyvavimai prasidėjo ' 8 vai. 
vakare Šv. Petro ir Pvilo svetai
nėje. Žmonių buvo pilnutė sve
tainė. Pirmame atidengime su
dainuota solo “Vai Verčia Laužo” 
kurį atliko p-lė O Bernotaitė; 
gerb. varg. A A. Mondeika pijanu 
vedė, 
rinkusiems 
dainai, 1 
Karužinskis. Kalbėtojas puikiai 
nupiešė Moksleivių organizacijos 
tikslą ir josios svarbą. Nurodi
nėjo priedermę tėvams leisti savo 
vaikučius ir mergaites į augštes- 
nius mokslus. .

Po kalbai perstatyta lošimas 
trijų aktų “Ne Mirtis,

Žodžiai ir meliodija susi- 
.ns patik®. Užsibaigus 
kalbėjo klerikas A M.

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsi
leidęs į veikimą. Delei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir 
prirengimo jų išpildymui užimtų kontraktų statymo na
mų, dirbtuvių, bažnyčių etc. Lietuvoj; savo veikimą, 
tuolaikiniai, praktikuoja čia Amerikoj. Liet. Am. Pra
monės Bendrove, prijungus Lietuvių Statymo Bendrovę, 
apipirko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron. Oliio., 
vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis plečia
mas Amerikoj. Ten statoma, po kontraktais, namai prie 
kurių dirba vien Lietuviai ir tai L. A. Prarn. Bendrovės 
šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, kontrak
tus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, tai ver
tė čia Bendrovės pastatytų namų sieks į $1,000.000) mili
joną dolerių. Reikia pažymėti kad Bendrovė yra pada
riusi kontraktą ir statys ten jau vietos lietuviams bažny
čią. Išpardavus tuos lotus ir namus Bendrovė padarys 
nemažiau $100,000.00 gryno pelno. To skyriaus vedėjas 
yra p. S. Badavimus. Norėdami gauti toj šakoj informa
cijų adresuokite:— Lithuanian American Trading Co. 
Construction Dept. 130 Wooster Avė., Akron, Ohio.
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3) Industrijos arba išdirbystės skyrius taip-gi jau į- 
steigtas ir jau Bendrovė yra prisiruošus statyti dirbtu
ves išdirbimui linų ir vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia 
medžiaga, tai yra tik nukirptų vilnų, iki puikiausių ge
lumbių; nuo nurauti], linų, iki puikiausio audeklo (perke
lio) gatavų siuvimui. Kadangi medžiaga, tai išdirbystei, 
bus gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, imant 
iš praktiškos pusės, negalima kitur tik Lietuvoj. Todėl, 
kaip tik bus galima, Bendrovė tuoj pradės ten savo vei
kimą, nes jau pienai gatavi ir viskas priruošta: specialis
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams 
ir informacijoms toj šakoj :— Lithuanian American Tra
ding C o. Tudushy Dept. 806 W. 11-th St., Chester, Pa.

Iš šito kas viršuj pranešta Tamsta galite matyti, kad 
darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, 
užtai ir eina pasekmingai. Apart to Bendrovė yra įstei
gus keletą mažesnių biznių kaipo: agentūrą laivokarčių, 
pinigų siuntimo, susinešimo biurą su Lietuva etc. Rei
kia žinoti kad ir pelnas už įdėtus pnigus į Šerus daromas 
jau gana didelis. Ateinančiam L. A. P. Bendrovės Direk
torių susirinkime, bus tariama apie išmokėjimą dividen
dų. O dividendai tikimasi bus dideli, kurie gaus, turės 
kuo pasidžiaugti.

L0WELL, MASS.
Čia jaunimas gyvuoja puikiai, 

nes vietinis vargonininkas p. R. 
Ainoris uoliai dirba dėl jaunimo. 
Su jo didžiu pasidarbavimu čia 
susitvėrė Lietuvių Labdarių Vy
tauto kliubas, kuris jau yra pasi
šventęs, dirbti su tikra energija 
(Tel tautos ir mūsų tikybos labo. 
Ir į trumpą leiką po susitverimo 
viršminėto kliubo, mūsų gerb. 
veikėjas išmokino teatrą, kuris 
tapo atvaidintas su choro pagelba 
31 d. rugpiučio nedėlios vakare. 
Veikalas puikiai pavyko, taip-gi 
ir publikos prisirinko pilna sve
tainė ir pilnai liko užganėdinti. 
Taip kad tą vakarą galima buvo 
suprasti labai didelį pakilimą 
dvasioj.
jaunimas nepaliaus dirbęs savo 
užmanytų didelių drabų.

Mes Lowell'iečiai turėdami to
kį gerą kleboną, kuris 
žmones prie Bažnyčios, 
džiaugiamės. Kiekvienas
vis arba socijalistag aiškiai supra
to viso klaidingą kelią ir grįžo 
prie .bažnyčios. Taip-gi smagu, 
kad turime gerą veikėją vietinį 
vargonininką, kuris dirbaričvien 
su jaunimu/

Taigi lai gyvuoja mūsų gerbia
mi vadai ir veikėjai, o mūsų jau
nimas kils.

Todėl matyt, kad čia

veda 
labai 

bedie-

Bet-gi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės užimti darbai y- 
ra milžiniški. Reikalauja daug jiegų ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš, neapsakomai, didelią naudą 
Lietuvai ir gerą pelną turės, pats lietuviai, šėrininkai.

Todėl, kad tą greičiaus atsiekus, reikia būtinai, tuo
jaus, sukelti nors vieną milijoną dolerių kapitalo išper- 
kant visas Bendrovės šėras.

Jeigu Tamsta neesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šėrų, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu jau 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek tiktai gali nes 
turi gerą progą išlaimėt ir išlaimėsi.

Atmink kad prisidėdamas su savo doleriais, paim
damas šėrų šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietuvą 
iš ekonomiškos vergijos, (2) darai prakilnų ir garbingą 
darbą ir (3) užtikrini pelną pats sau daug didesnį neg 
tie pinigai būtų bankose sudėti iš kurių svetimtaučiai nau
dojasi.

Liet. Amer. Pramonės Bendrovės Šerai parsiduoda po 
$10.00 vienas. Šėrų galima pirkti kiek norima. Rašyki
te klausdami informacijų ir siųskite pinigus už Šerus į 
Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:—

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.,
BALTIMORE, MD.112 NOR^H GREENE ST.,

(Apgarsinimas)
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/No. 7. Kombinacija už $100. AL. POŽELLO CO.No. 5. Kombinacija už $50.
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No. 6. Kombinacija už $75.

f

!

Adresas:

Lietuvos Dūkti.

25
48
25
48

24

ją

24 svarai

50 svarų
20 Šmotų
48 svarai
12 svarų

J. Kinde- 
M. Saka-

laSlnių. 

smalčiaus. 
muilo, 

kondensuoto pieno, 
jautienos.

lo- 
tur-

per
Ad-adresuodami: 

F. G. Kateiva, 
307 Bakewell Bldg., 

Pittsburgh, Pa. 
(Apgarsinimas 9)

Sekan-
d. Rug-

Norintieji išmokti atsišauki- 
Kambarys:
Broadway, S. Boston, Mass.

(18)

lašinių, 
smalčiaus. 
ryžių, 
kondensuoto pieno, 
cukraus.

Jankauskas, 
J. Matukas, 
Matukas, S.

PAIEŠKAU.

No. 2. Kombinacija už $15.
10 svarų lašinių. »
10 svarų smalčiaus.

i *

A-

J. Matule- 
J. Linkus, 

A. Dadurkevičius, 
Iz.

V. Mazauskas, P. 
M. Kajokas ir S. 

Po $1.00 A. Kajokas, 
P. Balionienė, Ad.

*»■' 1

Reikalinga senelė moteris 
prižiūrėjimo 3 vaikų. Atsišauki
te tuojaus.

K. Žukauskas,
265 Main St., Hartford, Ct.

A. L. R. K. Moterų 
kuopos narės nutarė 
pajiegomis remti tą

I

šio

’t
v

SHAMOKIN, PA.

Surašąs aukavusiu dėl Lietuvos 
laike prakalbų Al. Račkaus liepos 
€ d. Ir šta vardai tų kurie 
aukavo laike viršminėtu prakalbų

Po $25.00 Šv. Mikolo Dr-stė; 
Kazys Senulis $20.00, Šv. Kazimie- 
ro dr-stė $10.00. Po $5.00 P. 
Kudznis, J. Karasevičius, J. 
Jankauskas, J. Derenčius, Ale
na Sakalauskienė, V. Pašukinas, 
A. Blusius, A. Murauskas. Po 
$4.00 T. Grabauskas, A. Mala
kauskas. Po $3.00 J. Šalasevi- 
čius M. Vaska, A. Kaspera. Po 
$2.00 J. Paškauskas, 
vičius, M. Kaspera, 
Al. Ringys,
P. Pačkauskas, S. Stonis, 
Telišauskas, 
Grabauskas, 
Jurgionis. 
J. Kajokas
Marcinkevičius, *M. Neliubavičius 
A. Zableckas, Jur. Kinderis, J. 
Ignotavičius, M. Ringys, A. Poš
ka, J. Poška, L. Poška, J. Du- 
bilinskas, V. Dubilinskas, J. Mi- 
siukevičius, V. Dadurkevičius, T. 
Burba, J. Vaišvila, V. Jankaus
kas, J. Šulcą, V. Brokas, S. 
Žurris, J. Paulikinas. M. Kailiu- 
kaitis, V. Neimonas, A. Stačkū- 
nas, P. Balčiūnas, V. Kurapka, 
V. Jesulunas, J. Mašciukas, J. 
Bubnys, M. Perlys, V. Vasi
liauskas. J. Matuliavičius, J. 
Jabrauskas, V. Brokas, J. Buza, 
J. Rakauskas, 
J armalavičius, 
Murinas, A.
Dudonis, 
kaitis, 
ris,
lauskienė, M. Demkus, J. Izdie- 
kis ir V. Ponlaitis.

Viso labo $206.00. Visiems 
aukotojams tareme širdingai ačių.

Š.

T. Zaldaris,
D. Šaltineris, 
Zlatarinskas,

J. Kaspera, J. Melin-
J. Mazauskas,

J. Kačinauskas,

nes turime daug svarbių reikalų D. S. 22 kp.. Tą vakarą prie L. 
aptarti ir mėnesines duokles už- D. S. 22 kp. prisiršė 6 nauji nariai 
simokėti. Nepamirškite kiekvie- Emilija Prilgauskienė, Juozapas 
nas narys dar po vieną ar po du Bucevičius, 
naujus narius atsivesti ir prira
šyti į šia organizaciją.

Ignas Zabilavičius kp. rašt.

HARTFORD, CONN.
Šv Elzbietos Dr-ja rengia dide

lį balių 13 d. rūgs. 1919 m. svetai
nėje Cathedral Liceum ant Law- 
rence gatv. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Gerbiamosios ir gerbiamieje, 
kviečiame atsilankyti iš Hartfor
do ir apylinkių. Tikimės, kad 
būsite visi užganėdinti, nes bus 
įvairių pamarginimų.

Rengėjos.

HARTFORD, CONN.

L. D. S. 6 kuop. laikis mėnesi
nį susirinkimą 14 d. rūgs. š. m. 
nedėlioję tuoj po Sumos bažnyti
nėje svetainėje 41 Capital Avė. 
Kviečiame atsilankyti visus na
rius, nes bus labai svarbus. De
legatas p. K. Kručkas, kuris daly
vavo L. D. S. Seime išduos rapor
tą. Mums bus malonu išgirsti, 
ką ant seimo nutarė. Taip-gi 
nepamirškit atsivesti nauji} narių.

P. G. kp. rašt.

J.
A.
J.

M0NTELL0, MASS.

Sandariečių piknikas.
Rugsėjo 7 d. Randolph Grove 

ūkėje buvo sandariečių išvažiavi
mas. Žmonių suvažiavo gana 
daug. Pažangesnis jaunimas 
tuojaus pradėjo nerimti pradėjo 
eiti apie tą ūkę (farmą,) o kiti 
grįžo namo. Buvo tikra betbarkė. 
Bet visgi daugumas laukė kokio 
nors programo. Ir štai kos jų 
buvo programas: “krepsauti,” iš 
pinigų kortomis lošti. Tūli per 
visą pusdienį ant saulės kepė ir 
lošė. Tas labiausia negražu jog 
leido tą daryti tokiose vietose, 
kur visi gali matyti ypatingai ne
dėlios dieną. Tas yra ir tiesoms 
priešinga. Visgi reikėjo rengė
jams susiprasti. Taipgi buvo 
matyti pardavinėjant alų.

Viską matęs.

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kp. 5 d. buvo bertai- 

ninis susirinkimas. Delegatas 
B. Ajauskas išdavė raportą gana 
plačiai iš L. D. S. seimo ir abelnai 
iš Lietuvių R. K. Fed., Kongreso. 
Iš* raporto pasirodė, kad begalo 
daug svarbių reikalų atliko L. D. 
S. Seimas ir Fed., Kongresas. Mū
sų kuopa pasiryžo mielai pildyti 
Seimo nutarimus. Kadangi iš 
Seimo raporto buvo plačiai minė
ta apie Lietuvių Moksleivių šelpi
mą, tai pirmiausia darė įnešimą 
p. B. Ajauskas, kad kiek vienas 
narys 22 kp. mokėtu tam tikslui 
po $1.00. Po apsvastymo liko 
taip, kad iš liuosos valios kiek kas 
išgalėdamas duotu. Pažymėtina, 
kad p. B. Ajauskas paaukavo tam 
tikslui ką jam priklausė gauti už 
kelionę iš kuopos ir dar dolerį 
pridėjo iš savo kešianės. Tai 
šiaip aukavo siakančios vpatos:

P. B. Ajauskas $6.00, M. Klo
vienė pasižadėjo $2.00. Po $1.00 
J. Bernotas, P. Gerulskis, V. Be- 
lekiaviče, J. 
Banžinskienė, 
Bucevičius, S.
kauskas. Pasižadėjo $1.00, 
Bilekienė. Delei vietinės vaikų 
mokyklos V. Belekiavičius paau
kavo pijaną. J. Matukas auksuo
tą laikrodėlį paaukavo naudai L.

A.
J. 

Za-
O.

NEWARK, N. J.
Susitvėrus L. R. K. rėmėjų or

ganizacija, 
Sąjunga 11 
su visomis 
gerą darbą.

Newarkiečiai visi gerai žino, 
kad Moterų Sąjungos kuopos nu
tarimai yra gerai pildomi. Jau 
trečias metas kaip ‘ ‘ Sąjungietės ” 
prisidėjo savo gerais darbais prie 
pakėlimo Lietuvių vardo ir pagel
bėjimo vargstančios Lietuvos gy
ventojams. Netik prisidėjo, bet 
jau ir pralenkė kitas draugijas 
savo darbštumų. Daugiausia va
karų surengė ir kiekvieno vakaro 
pelną jei ne visa tai pusę paskyrė 
labdaringiems reikalams. , Štai 
jau antrą vakarą rengia L. R. K. 
naudai. Šį kartą bus “Vainikų 
Vakaras.” Žada duoti dovanas 
merginoms bei moterims kurios 
pasipuoš gražiausių ir navatniau- 
siu vainiku.

Būdamos tikros lietuvės mūs 
“Sąjungietės’ rengia vakarą Lie
tuviškai.- Turės Lietuvišką Val
gyklą su Lietuviškais valgiais, ir

• lietuviai muzikantai (Vyčių) giež
lietuviškus šokius. ’

Vakaras rugsėjo 20 d. Šv. Jurgio 
Dr-jos svetanėje. Iš rengėjų 
girdėtis, kad šis vakaras bus vie
nas iš gražiausiu ir įdomiausiu 
vakarų, ką Newarke buvo pareng
ta. Todėl patartina, kad netik 
Newarkiečiai, bet visos apielinkės 
lietuviai atsilankytu nes ne tik 
gražiai pasflinksminti galės, bet 
kartu suteiks pagelbą vargstan-

• tiems Lietuvoje.

GREENFIELD, MASS.
L. D. 8. 79 kuopos^ suririnkimaa.

Rugsėjo 14 d. nedėlioj bus ant 
12 Washington St pas kuopos na-

Juozapas Cijauskis, 
Adolfina Lab, Petras Jocius, 
Barbora Vaserenie. Susirinki
mas buvo pilnas gyvumo. Nuta
rėme svarbių reikalų. Bemaž 
visi nariai buvo ant susirinkimo 

Šioji mažą kolionija L. D. S. 22 
kuopelė turi 58 narius.

S. Z. kp. rašt.

L. D. S. CONN. APSKRIČIUI
ŽINOTINA.

Šiuomi pranešame gerbia
moms kuopoms, 
čio kvartalinis 
įvyks oTi. spalio 
terbury, Conn. 
mokyklos svetainėje 12;30 P.
M. prasidės sesija. Todelei 
kviečiame gerbiamas L. D. S. 
kuop. rinkte delegatas į suva
žiavimų. Taip-gi pasigaminti 
naudingu įnešimų į kuriuos ga
lima butu įkūnit organizacijos 
mūsų pačių gerovei ir visų 
Darbininkų naudai. Taip-gi 
meldžiame kuop. raštininkų 
nepamiršti prisiųsti pilnus ra- 
partus iš stovio kuopos ir iš 
nuveiktu darbų nuo pereito 
pusmetinio suvažiavimo. Tas 
yra reikalaujama neatbūtinai.

Apskričio valdyba A. B. S.

Mūsų apskri- 
suvažiavimas 
1919 m. Wa- 
Šv. Juozapo

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Da-rbikin. 
kų” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsjr 
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

ANT PARDAVIMO.
WATERBURY, COXN.

Jei kam butų reikalingas namas, dėl 
dviejų šeimynų su 12 kambarių, turįs 
apšildymų vidujinį arba garu, yra gali
mas gauti pirkti pas Mrs. Klein ant 
ALDER Str. No. 20 Savininkai turi 
išvažiuoti trumpai kitur. Namo pre
ke yra $5700.00. Tas namas randasi 
Lietuvių kolionijoj ir Lietuviams jį no
ri parduoti.

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapids 
Midi, ir apielinkės lietuviams, kac 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši 
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi 
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle St., Grand Rapids, Micb.

MARSALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str.

43 Hawkens St., Boston, Mass.

.50c.
$1.00

Aš Antanas Valentonis 
galių kaimo, norėčiau žinoti ar 
kas iš mūsų kaimo (Šilgalių) 
čia Amerikoje negavo laiško, 
arba nors iš apylinkės. Jeigu 
kas gavote laišką iš Lietuvos, 
meldžiu pranešti man ant 
adreso:

A. Valiutoms,
224 E. Main St., 

New Britam, Conn.

BRIGHTON, MASS. I
Atsidaro mokykla.

Rugsėjo 16 d. š. m. atsi
daro lietuvių, kalbos ir rašy
bos mokykla. Mokytojaus' 
p. J. Rakeitis iš Cambridge, 
N. P. Švč. parapijos vargo
nininkas.

Pamokos bus 2 sykiu į sa
vaitę, pradedant 16 ir 18 d. 
utarninkais ir ketvergais.

B. Ajauskas, Pirm.

Ant pardavimo puikus 
Seagull” laivas, vienas iš 

geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivą 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlygas sužinoti pas: 

EROWNFIELD & 
JOHNSON, 

Medford Street, 
Charlestown, Mass.

PRANEŠIMAS
Arthur Barry Co. įgaliojo F. G. 

Kateivą už salės vedėją (mana- 
ger) dėl patarnavimo pardavime 
American Truck and Trailer 
Corp. serų, kurie dabar dar gau
nami už labai pigią prekę ir į 
trumpą laiką gali atnešti labai 
didelį uždarbį. Jų galima gauti 
pas F. G. Kateivą po $1.25 už vie
ną šėrą. Deeli platesnių informa
cijų kreipkitės laišku į Pitsburgo 
ofisą

REIKALAUJU geros ga- 
spadinės, kuri moka sukal
bėt lietuviškai, taip-gi ang
liškai. Tegul atsišaukia ant 
šio adreso ir prisiunčia 
liudijimą nuo klebono: 

Kun. F. Alinskas, 
923 Shehv St., 

Youngstown, Ohio.

Paieškau brolio Petro Vaškevi
čiaus Suvalkų rėd., Lupliūnų kai
mo, Leipalingio par. Girdėjau, 
kad žuvo mainose. Kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti.

A. Vaškevič,
P. O. Box 58, Sykswille, Pa.

.. PARSIDUODA 3 šeimynų namas 9 
m. senumo; elektrikos šviesa; garu šil
domas! 1600024 pėdų žemės; 15 vaisi
nių medžių su daug žemės ir tik už 
$4300. Kas sutiks užmokėti visus ant 
syk,'atiduosiu už $4200. Perkant ant 
išmokesčio, reikia įmokėti $1300, o už 
likusius mokės tik 5 nuošimtį. Atsi
šaukit tuojaus. 30 RAUSOM ROAD, 
MATTAPAN, MASS.

Paieškau senos moters prižiūrėjimui 
2% metų vaiką. Valgis, kambarys ir 
gera užmokestis. Nieko nereikia dirb
ti, o tik prižiūrėti vaiką dienomis. Jei
gu reikėtų atvažiuoti iš toliaus, mes 
prisiusime tikietą. Atsišaukite šiuo ad
resu :

J. MileSka,
70 Morris St., Hartford, Conn.

Paieškau moteries arba pabuvusios 
merginos, kuri apsiimtų auginti du kū
dikiu likusius mirusios motinos. Vie
nas trijų .metų, o kitas 18 mėnesių; pa- 
skiriu kambarį, maistą ir kiek algos į 
savaitę. Kas iš lietuviškų moterų ar
ba merginų apsiimtumėt, meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu:
J. T., 273 Rogers St., LotVell, Mass.

REIKALINGA MERGIN* prie dirb
tuvės darbų. Prityrimo nereikalinga. 
Mokestis $12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbų. Atsišaukit 

AMKRICAK CAN CO.,
Off A St., South Boston.

KĄ TIK IŠĖJO
LIETUVIU PASAULIN

“MEILĖS GALYBĖ“

75c.
45c.

Nauja, puiki knygelė
Begalo žingeidi.

Kaina:
Su apdarais ............
Be apdaru.................

Originalas
KUN. L. G. VAUGHAN 

Vertė
KUN. J. F. JONAITIS

Ex-Lieutenantas-Kape- 
lionas.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite sekančiu adresu:

' J. Wiltrakis,
3832 Fulton St., Chicago, III

Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus 
šiant arba kas nori pasidžiaugti 
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit 
laišką įdedami krasos ženklelį, 
resuokite:

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, III.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik no
rite. čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, 
baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų gerumą ir svarumą 
pilnai garantuojame. Pasirūpink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio la
po esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. Visą ki
tą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet baksas. bus pristatyas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų. 
% svarų pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K Vytauto Beno ir Or- 

kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokią instrumen
tų, 
te.
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1VENT0 JONO EVANGELISTO 
PAŠALFINŽS DRAUGUOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

248 4-th St., So.JBoston, Mass.
I PROT. RAŠT. — J ui. Savickas,

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

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

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

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

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

trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. 
tis susirinkimas bus 21 
sėjo 3:30 vai. po pietą.

L. D. 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. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

D. L K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų pb*No.

■ 193 Hanover St., Boston, Mass. 
I I

LIETUVOS DUKTERŲ
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.

12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 svaras arbatos.
10 matkų vilnonių siūlų.

36 svarai lašinių, 
svarų jautienos, 
svarai smalčiaus. 
svarai kondensuoto pieno, 
svarų cukraus, 
svarai ryžių, 
svarų miežinių kruopų, 
šmotai muilo.

6 svarai kavos. •*’
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnonių stulų.

12
25
48
20
25
10
24

No. 8. Kombinacija už $200.
72 svarai
100 svanj

svarai 
svarai 
svarai 
svarai jautienos, 
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.

4 tuzinai špūlių siūlų.

% tuzino pakeliu adatų.

1 svaras maišytu pfpirtj-
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnoniu stulų.

f ;
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TEISINGIAUSIA IR GE- < 
RI AUSI A LIETUVIŠKA < 

A P T I E K A
Sutaisau receptus su di- j 

džiausią atida, nežiūrint, j 
ar tie receptai Lietuvos ar j 
Amerikos daktarų. Tai ] 
vienatinė lietuviška aptie- j 
ka Bostone ir Massachu- Į 
setts valstijoj. Gyduolių ga- ] 
lit gaut, kokios tik pašau- j 
lyj yra vartojamos. Galit | 
reikalaut per laiškus, o aš ] 
prisiųsiu per espresų. | 

i K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ! 

226 Broadway, kamp. C St, I 
; SOUTH BOSTON, MASS. 1 
Tel. S. Boston 21014 ir 21013!

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai 
kviečių visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

I?!

'P ■ (Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)
Dirbame karūnas, vėliavas, šar-j 

pas, ženklelius ir kitokius Drau-i 
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra- Į v 
su:

1908 W. DT7ISION ST.,
CHICAGO, ILL.

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite siųsti ir Judėki
te čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Trading Company. '

Laiške parašykite aiškiai vardų ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taip-gi jūsų vardą ir adresų kad galėtume 
pasiųsti jumis pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavo jimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam ku
riam siunčiama į Lietuvą.

LTTH UANIAN AMERICAN TRADING CO.,
6 Wert 48-th Street New York City.

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei baksės pražūtų arba susidaužytų, jūsų pinigai bus su
grąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.

y 
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:
Kad atstatymas Lietuvos priguli nuo pačių lietuvių.

Žmogus negali jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų 
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim
tis lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka 
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti 
kaslink tautos reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 
raidžių ir visi moka skaityti ir rašyti. Tai kodėl mes ne
mokam, ttiridami tik 26 raides? Ar mes ne tokias sme
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, 
kaip vienas ūž visūs, o visi už vieną ir išmokime skaityti 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—AV1ESA, o ne 
M0KSLA8—TAM&YBt.

Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me
tų savo spaudos mokam Skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo
kytų tautų žmonės, Kad pažibėjus jums visiems atsiek
ti tą brangiausi tikslą aš savo' lėšomis atidarau mokyk
las šiuose miestu ošė: Bostone, £ Bostone, Cambridge, 
Lynne, Brightone ir kituose Naujos Anglijos miestuos. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar 
per laiškus šiuo antrašu ':

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIU BANKAS, 
32-84 Oroas Boston, Mut
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VIETINĖS IINIOS.I-;“--“ gatvių 
vakaro laike.

b) Tėvai turi patys save 
prispirti ir savo sūnus ir 
dukteris, kad sėdėtų namie- 
je vakarais.

c) Jeigu pulkas žmonių 
stovi kur nors, šalinkis nuo 
jiP

d) Apsaugokite savo na
mus, būdami patys namie j e.

Šį atsišaukimą leidžiame 
į visus lietuvius vardan 
North American Civic Lea- 
gue for Immigrants, kuri 
rūpinasi svetimtaučių var
du, kad kuomet ši betvarkė 
pasibaigs lietuvių vardas 
nebūtų maišytas tarpe plėši
kų ir vagių darbais.

Ginkime lietuvių vardą! 
No. American Civic League 

Lietuvių Skyrius.
Vedėjai —

F. W. Strakauskas, 
J. L. Petrauskas, 
A. F. Kneižis.

SVARBIOS
GRĮŽTA LAIVU

, OSCARII.
Jonas J. Romanas, Lietu

vių Prekybos Bendrovės ve
doj grįžta Amerikon lai
vu Gscar II. Apie 14 d. šio 
mėnesio bus New Yorke.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI.
L. Vyčių 17 kuopa rengia 

šokius subatoje rugsėjo 20 d. 
Lietuvių Salėje kampas E ir 
Silver St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvaitės So. Bostono ir visų 
apielinkių į tą pramogą. Nes 
tai bus vienas smagiausių va
karų.

RENGĖJAI.

BRIGHTON, MASS. 
šį vakarą visi ant koncerto marš!

Tas didelis koncertas bus rūgs. 
13 d. Lietuvių kooperacijos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Šv. Petro parapijos choras 
So. Boston, Mass. rengė prie to 
koncerto visą vasarą ir prisirengė 
atsakančiai. Apart choro, daly
vaus septyni solistai bei solistės 
ir smuikininkai, kurie atliks so- 
lius su smuiku, duetus ir kvarte
tus Taip pat bus ir šokių, kurios 
išpildis keturios pasižymėję mer
gaitės. Todėl visi ateikite ant 
šio koncerto, o kurie neateisite, 
tai tikrai gailėsitės, nes žinote, 
jog p. M. Karbauskas visuomet 
publiką stebina su savo choru.

Vienas is rengėjų.

CAMBRIDGE, MASS.
Atvykus į Amerika Lietuvos 

delegatui gerb. kun. Laukaičiui 
kaip matytis tai jo pastangomis 
lietuvių veikimas gerai padidės 
Jo išparodvmai apie dabartitinę 
Lietuvos vienybę, žadina ir lietu
viuose čia Amerikoje vienybės 
jausmą.

So Bostone, o dabar ir Cambrid.- 
ge rūgs. 5 d. vak. pobažnytinėje 
svetainėje buvo visų dr-jij komi- 
tetij susirinkimas, kad pasitarus 
kas link rinkimo aukij dėl Lietu
vos labo pagal sudaryto pieno 
So Bostoniečų. Ant to susirin
kimo be katalikų atsiuntė savo 
delegatus Sandaros kp. ir T. M. 
D. kp.

Rugsėjo 6 d. vak. U. saliukėje 
buvo socijalistų prakalbos. Kal
bėjo koks ten “daktaras.” Jis 
nupasakojo, kad “Keleivis,” 
“Naujienos” ir kiti tokie jų 
vienminčiai laikraščiai tiek tik 
turi supratimo apie žemišką rojų, 
kiek turi supratimo stebuklingas 
daktaras apie paslaptingasias li
gas ir su tokiais Gegužiais, Mi- 
chelsonais, Grigaičiais ir tt. reikia 
nemažiaus kovoti kaip ir su kuni
gais ir buržuazija. Tikriausiu 
žemiško rojaus buvo tuojii speci- 
jalistij buvus nabašnikė “Kova,” 
o dabar“ Laisvė. ”

Marksas III.

W. LYNN, MAS. 
Nusisekė.

Rugsėjo 7 d. buvo koncertas L. 
U. K. svetanėje. Rengė Šv. 
Petro bažnytinis choras iš So. 
Boston, Mass. Žmonių buvo atsi
lankę nemažas būrelis ir visi a- 
tydžiai klausėsi, gražių ir malo
niai skambančių dainų. P-lė E. 
Narinkevičiutė, keipo geriausia 
solistė, gavo gėlių bukietą. Taip 
pat publikai labai patiko duetas 
sudainuotas jaunų mergelių p-lės 
E. Kochanskiutė ir K. Švasždžiu- 
tė. Iš jų bus geros dainininkės, 
nes turi muzikališkus talentus 
Choras ir-gi gana gerai sudainavo 
po vadovyste p. M. Karbausko. 
Ant galo p. A. Kneižis savo trum
pa kalba sutraukė programą į 
krūvą ir tarė keletą žodžių apie 
dabartinį padėjimą Lietuvos. 
Publikai labai patiko jo kalba, tik 
gaila, kad vėlus buvo leikas.

Ten buvęs.

PIKNIKO NEBUS,
policmonų streiko bendroDėl 

pikniko, manyto rengti rugsėjo 
14 d. Rugby parke nebus.

NESUSPĖJOME.
Dėl policmonų streiko ir

sios netvarkos turėjome daug su
gaišties ir todėl šis subatinis nu
meris negalėjo išeiti padidintas, 
kaip tai turėjo būt.

MŪSŲ PASIULIJIMAS.

Geriausias mūsų pasiūli- 
jimas suprantantiems biznį 
ir apgarsinimų vertę biznie
riams, tai yra šis:

L. D. S. leidžia kasmet 
kalendorių ir į jį priima ap
garsinimus. Tą kalendorių 
skaito mažiausia 50.000 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų 
merikiečiij lietuvių dalis 
remia tuos biznierius, kurie 
remia juos, arba tas organi
zacijas prie kuriij jie pri
klauso.

Tokia organizacija yra L. 
D. S.

Mes turime gana daug sa
vo biznierių lietuvių ir juos 
viršminėtos organizacijos 

nariai ir prieteliai remia, 
kuomet jie mato, kad tie 
mato, kad tie biznieriai gar
sinasi organe “Darbininke” 
arba leidžiamam “Kalen
doriuje.”

Ateinančių 1920 metų Ka
lendorius jau baigiamas pri
rengti į spaudą.

Bet dar dabar yra gera 
proga mūsų biznieriams ap- 
sigarsinti jame.

Seni Amerikos biznieriai 
išleidžia milijonus dolerių 
apgarsinimams ir vis karto
ja išdirbtą priežodį: “It 
pays to advertise,” tai ko
dėl mūsiškių biznieriai ne
galėtų išleisti bent $15.00 ar
ba net ir $100.00 į metus.

Apgarsinimų kaina į 1920 
metu kalendorių: už visa- - I
pusi. $15.00, pusė pusi. $8, j 
ketvirta dalis $5.00.

Siųsk apgasinimo kopiją 
tuoj aus, kad užtikrinus vie
ta šiuo adresu:

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.

ATSIŠAUKIMAS Į BOS
TONO LIETUVIUS.

Prasidėjus policmonų strei
kui, kartu atsirado visokių 
plėšimų, vagysčių ir netvar
kos po visą Bostoną ir So. 
Bostoną. Kuomet ši betvar
kė pasibaigs nežinoma, tik 
atsiliepiame į brolius ir se-

PRAKALBOS
— ✓ -

Rengia SL.R.K.A 127 Kp

Rugsėjo-Sept., 14 d., 1919 
Pobažny tinej Salėj 

Windsor St., Cambridge, Nass.
PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE.

Kalbės žvmūs kalbėtojai: gerb. kun. P. JUŠKAI- 
TIS, M. ABRAČINSKAS iš Montello, Mass. ir A. F. 
KNEIŽIS “Darbininko” administratorius. Dainuos N. 
P. P. Švč. Bažnytinis choras po vadovyste p. J. A. RA
KĖ IČI O. Tai-gi kam rūpi abelni mūsų reikalai, 
drauda sveikatos kviečiami ateiti į šias prakalbas.

Bus geriausia proga prisirašyti prie didelės prakil
nios organizacijos — Susivienijimo.

ap-

Kviečia RENGeJAI.

BYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISy DYKAI!
MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAF0NŲ IŠDUOTI. 

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

-upud suqjv<j -Įjsubui njžuaa osąny spuu 
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai -nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik
rodį. jus niekados negausite geresnio net ir 
už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
priedo mes dar duosime šį viršuj paminėtą 
uramafonų su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

.<>. <lelr<>. kad mes turime tik 5.000 šių 
gramafoną išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nešinsime dauginus laikro
džių. kaip vienų už kainą $12.95. Gramafo- 

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

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

kilu-

SVARBIOS PRAKALBOS!
Rengia Lietuvos Dukterų Drau

gija po globa Motinos Švč. Bus 
nedėlioję, rugsėjo-sept. 14 d., 1919 
Bažnytinėje Salėje Fifth St., So. 
Boston, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės žymiausi kalbėto
jai. Beto bus įvairių puikių pa- 
marginimų. Bus primautos nau
jos narės už pusę įstojimo.

Kviečia Komitetas.

VISADOS YRA PROGA.

bet visados yra proga, jei žmo
gus mėgsta darbą ir interesuo
jasi gyvenimu. Triner’io An- 
gelica Bitter Tonic tai prepa
racija, nuo kurios priguli pa
rodymas tokios paslėptos ener
gijos. Ji paragina grumulia- 
vimo organus, sudrūtina ner
vus, palengvina sveiką miegą, 
kad atsikėlęs ryte gali dirbti ir 
jautiesi gerame ūpe. Triner’io 
Angelica Bitter Tonic’o ingre- 
dijencijos vien iš žolių. Jūsų 
aptiekorius turi jų pas save. 
Pamėginkie. Labai gera grįž
tantiems į sveikatų, ypatingai 
po karštinei ar peršalimui. 
Josepli Triner Co. 1333-43 — 
Asliland Avė., Chicago, UI.

(Apgarsinimas)

Puikiausias Automobilius su 
7-mis sėdynėmis PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimų.

MARTINAS VALIULIS
Tel. S. B. 1404-W. S. Boston, Mass

(31>

Dr. Paul J. Jakmauh 
t Jakimavičius) 

Priėmimo velondoe:
Nuo 1 iki*popiet. Nuo7iki 8 vakare 

509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 602 8. B. 1

Negalima sakyti, kada žmo
gus pradės daryti nepaprastus 
pasistengimus pasiekti čiuku
rą. Kaip kada trisdešimtuose 
metuose, kaip kada 40-uose, Į
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PILNŲJŲ BLAIVININKU VAKARAS
-------------BUS-------------

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

“LAI GYVUOJA LIETUVA"
§1 paveikslą turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti; kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

SATIOSAL
73 Porter Avė.,

Adresuokite:
PRES8., 

Montello, Mass.

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D. 1919
--------------Rengiama--------------

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės gerb. kunigai: J. J. JAKAITIS, 
Wofeesterio klebonas ir K. URBAN AVYČIŲ S 
vietos klebonas.

Didžiausių dalį programo užpildys šv. Pet
ro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Beto dalyvaus septyni solistai ir vie
na smuikininkė. Dedama visos pastangos, kad 
vakaras būtų kopuikiausias. Malonėkite visi 
ateiti. Pusė pelno eis vargonų fondan.

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadyno* G;do viaokiaa 1I*m
1-8 P. M. 6-8 P.M. Prtakiria Akiniai.

419 Boylston St., Boston, Mass.

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEB 

(Dr. M. V. Kasparavišias) 
425 BR0ADWAY, 

South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
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Draugijos Temykit!

ku- i 
ap-1 
šis I 
už- 
tu-

(6-11-16-20)

i

I
iii

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

PRIE DORCHESTEB ST.

Valandos Nadlliomlt
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ry ta
Iki 8 vai. vakaro. Iki 4 vai. vak ara

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

Galima susikalbtti ir Hrtuoiitbai 
Ofiso valandos: 

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ. |
Dermafns* sulaiką plunku slinki

mą. praialina pleiskanas, niežėjimą > 
odos nlvos, antrina plaukus priduoda 1 
m* jėm* reikalinga maista.

Dermafuga p adaiys kad Jusū plas- 1 
kai bus tankus ivelnus ir skaistus. 1 
% Oda Jusū Kalvoje bus tyra, pleis- j 
kanos Unyks ant visados ir plaukai ! 
neslinka d augi aus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- j 
•a suvis dykai išbandymui sampala. ?

Prisiuskite 10 c. stampomis persiun 1 
timo lėšų, Kausi išbandymui d ei i u te j 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO 
BOT 37. PHILADELPHIA. PA. į

Veliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

t

JATUL'S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLES.
Jatu! s

Jatul’s

Jatul’s

Apsaugojimui savo sveikatos vartokit: 
Anodia ...........................................................................$1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo; 
Capsulas ....................................................................... 50c.

Nuo užkietėjimo vidurių.
Capudache Capsules ...............................................50e.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s dough Remedy...........................................................$1.00
..Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters.............................................$2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka ......................................................................50c.

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolitj galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino 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 Kroniskų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes 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, tu 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Dr.tl.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
9-11 rytc TELEFONAS nngn
1-3 po P1CTU Market
6-8 VAKARE

g

Bell Phone Dickinson 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

NedeSomi* iki 4 no pieta. v

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ! ]
Až labai sirgau per 3 metus, nnslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,] ] 

neviriDimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-i i 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. V1-] ] 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią.i i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada parelkaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,] ] 
Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-i i 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] ] 
ižsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmufll-i i 
mui visų ligų. Bėgiu 3 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 sykių dė-< ' 
kavoju Salutaras myllstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] [ 
žlstamfems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kretptis prie Salu-i i 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof.
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, Ui. į į

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kronižkomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, 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 vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai

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

D R. MORONEY g
£73 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetyg| 

Teatro. BOSTON, MAS8.
i Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

KAD BŪT GRAŽIU.
Vartok ta mo*t|. ji padaryt vai* - 

TYRŲ. SKKAISTŲ Ir BALTA. Prw 
kalina Alnktu* ir npuogns noo veido. I v 
daro minkSta it balta oda. Kaina <!«• 
t&« 75c. Ir $1.00. Pinltm* kalima *lv 
popierini doleri arba atampomla.

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




