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Kę reikia Lietuvai?
MAISTO GAL UŽTEKS.

Gerb. kun. Laukaitis, de
legatas iš Lietuvos, pirmu
tinis pranešė Amerikos lie
tuviams linksmą žinią, jog 
šiemet derlius Lietuvoje ge
ras, jog bado nebuvo, jog 
ligos dėl nedavalgymo nesi- 
platino.

Dabar štai sugrįžo iš *Lie- 
tuvos du Amerikos lietuvių 
veikėjai Jonas J. Romanas' 
ir Jonas E. Karosas ir pa
tvirtina tą, ką buvo mums 
sakęs gerb. kun. Laukaitis. 
Tik pastaruoju du pranešė, 
jog lytaus buvo *perdaug ir 
nemažai rugių ir šieno suga
dino. Nemažai nupjautoj 
šieno ir rugių pastovėjo ant 
lytaus. Taip-gi bulvėms y- 
ra pavojus.

Vienok, yra viltis, jog 
maisto Lietuvai užteks ir jo 
nereikės gabentis iš kitų ša
lių. Suprantama trūksta 
Lietuvai importuojamų 
maisto daiktų — cukraus, 
arbatos, druskos ir tt. Bet 
svarbu, kad nors reikalin- 
giausiųjų maisto daiktų bus 
pakaktinai.

e I

Ką Amerikos lietuviai 
privalo daryti, kad kuotik- 
slingiausia Lietuvai prigel- 
bėti Kokie dabar jos reika
lai?

Maisto turės Lietuvoje 
tie. kurie apdirbinėjo žemę, 
ūkininkai. Bet Lietuvoje 
yra bežemių, miesto darbi
ninkų. Jie tebėra varge, nes 
darbai visai prastai eina. 
Jiems pašelpa didžiai reika
linga.

Abelnai imant visoje Lie
tuvoje neišpasakyta stoka 
drabužių ir avalinių. Tūk
stančių tūkstančiai su baime 
laukia žiemos. Net už pini
gus sunkiai galima gauti 
baltinių, šiaip drabužių, a- 
valinių ir materijų.

Lietuvoje liko daugybės 
našlaičių. Tų našlaičių prie
glaudoms neišpasakyta ‘sto
ka lėšų. Prieš pat Karoso 
išvažiavimą iš Kauno viena 
našlaičių prieglauda turėjo 
užsidaryt, dėl lėšų nebuvi
mo.

Ligoninės Lietuvoje var- 
gingiausiame padėjime.Sto- 
ka vi šoko. Dėl lėšų stokos 
negali veikti.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius turi rūpintis Lietuvos 
neprigulmvbčs gynėjais. 
Dėl lėšų ir reikmenų stokos 
jo veikimas silpnas. Su
žeisti Lietuvos rubežių gy
nėjai vargsta be prideramos 
priežiūros.

Lietuvos valdžia pirmą 
žingsni žengti turėjo skolin
tis pinigų. Lietuvos val
džiai ir visai ’ Lietuvai • di
džiausias pavojus, tai pini
gų stoka. Lietuvos armija 
į kelias dienas pasidvigubin- 
tij, jei valdžios ižde atsiras
tų atsakanti suma

Lietuvos žmonės veržiasi į 
Lietuvos narsią kariuome
nę. Valdžia negali jų su
naudoti dėl lėšų stokos. Ne
turi už ką nupirkti ginklų, 
reikmenų. Valdžia supran
ta, kad jei padidįs armiją 
neatsižvelgdąma į savo pus
tuštį iždą, tai greit pasijus, 
kad jau nieko neliko ir vis
kas griūtų. Todėl Lietuvos 
armija ant tiek didėja ant 
kiek didėja jos iždas.

Todėl Amerikos Ketu viii 
svarbiausias darbas remti 
Lietuvos valdžią pinigais. 
Tą privalome daryti viso
kiais būdais — aukomis ir 
perkant Lietuvos valdžios 
bonų, kuriuos tuoj pradės 
pardavinėti Lietuvių Pre
kybos Bendrovė.
Lietuvos žmonės yra miela- 

širdingi. Jie tarp savo viens 
antrą sušelps. Pasidalįs 
duonos kąsniu. Bėda su tuo. 
ko nėra kuo dalintis. Tai 
drabužiai ir avalinės.

Toliau dar reikia pažy
mėti, kad -kaip gerb. kun. 
Laukaitis, taip ir Karosas 
sako, jog Lietuvoje didelė 
knygų stoka. O žmonės iš
troškę knygų ir laikraščių. 
Lietuvos knygynai tušti. 
Vilniuje yra likę knygų ir 
šiaip taip per lenkų trukdy
mus atgabenus Kaunan, 
tuoj jos išgaudomos.

Tai-gi Amerikos lietuviai, 
remkime iš visų išgalių Lie
tuvos valdžią pinigiškai, 
rinkime drabužius, avalines 
ir knygas ir be jokio atidė
liojimo siųski me Lietuvon

Lietuvos neprieteliai sle
gia Lietuvą ir mūsų parama 
gali pasivėlinti.

Karosas parsivežė iš Lietu
vos arti 1.000 laiškų ir paieš
kojimų. Jie tuoj bus išsiunti
nėti.

Nors Lietuvoj stoka knygų, 
bet Karosas su Romanu išside
rėjo šiek tiek knygų laike ka
rės išleistų ir atsivežė. Kokių 
bus galima gauti pirkti, tuoj 
paskelbsime. Atsivežė keletą 
tūkstančių ekzempliorių Lietu
vos įvairių laikraščių.

Keletas asmenų buvo įprašę 
Romano, kad neatsižvelgiant 
į iškaščius būtinai nuvažiuotų 
į jų tėviškes. Keletą prašymų 
pasisekė išpildyti. Aplankė V. 
Viroko šeimyną, A. Valan- 
tiejaus tėvelius, A. Vaisiausko 
(iš Cambridge, Mass.) šeimy
ną ir k. Nuvažiavęs pas Va- 
lantiejus (Eržvilko par.) rado 
bevežant rugius. Romanas du 
vežimu rugių “išmetė” ir saktf 
esą daug “fun” Lietuvos ūki
ninkų darbuose. Nufotografa
vo seną močiutę.

Karosas atvežė labai daug 
svarbių rankraščių Lietuvos 
veikėjų rašytų ir nuo sekančio 
numerio pradėsime dėti “ Dar
bininkam ” Atvežė didžiai 
svarbų dokumentą nuo Lietu
vos Krikščionių Demokratų 
partijos.

ROMANAS.JONAS J.

sugrįžusieji su svarbiomis
i

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Parvežė įvairių veikėjų ir 
kitokių fotografijų ir jomis 

pinigų, papuošime “ bininką.”

JO A A AROSA S IR

Amerikos lietuvių reikėjai, 
naujienomis iš Lietuvos.

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 15 dieną 1919 m. [ 

atlankė mūs koloniją svečias , 
iš Lietuvos gerb. kun. J.; 
Laukaitis. Jis papasakojo' 
labai daug žingeidžių daly
kų. Publikos prisirinko pil
na svetainė. Aukų surinko 
$705.00 (septynis šimtus ir 
penkis dolerius.).

K. Vaškas.

GERAI AUKOJO.
Rugsėjo 10 d. Hartford, 

Ct. kalbėjo gerb. kun. Lau
kaitis. Aukų sudėta arti 
$600. Būtų buvę’ daugiau 
aukų, jei nebūtoj pasipainio
jęs Česnulis, kurs savo kal
ba suerzino žmones.

Tbl/ALi SU BOLŠEVI
KAIS.

Iierlin, rūgs. 15. — Latvi
jos. Lietuvos ir Estonijos 
atstovai, kurie turėjo kon- 
[ferenciją Rygoj ir nutarė 
[priimti bolševikų taikos pa
išini imą. Apie tai rašo Lo- 
kal Anzeiger. Jie taip-gi 
pritarė priimti frankų pini
gų sistemą ir panaikinti 
muitus tarp tų tautų.

(Nesenai buvo žinių, jog 
lietuviai labai supliekė bol
ševikus. Sugrįžusieji iš Lie
tuvos Karosas ir Romanas 
išvažiuodami iš Kauno buvo 
girdėję, jog lietuvių kariuo
menė rengės padaryti didelį 
ofensyvą prieš bolševikus).

PAĖMĖ

Vokietijoj Kruppo dirb
tuvės Essene perdirbamos į 
ūkio padargu dirbtuves. 
Pirma ten buvo didžiausios 
ginklų dirbtuvės.

Italijos valdžia uždrau
dė rašyti apie tai. kad 
D ’Annunzio su savo suorga
nizuotais liuosnoriais paėmė 
Fiume.

FIUME.

Fiume varžo-- 
jugo-slavais. 

buvo priešin-

Del miesto 
si italai su 
Prez. Wilson 
gas tą miestą pavesti Itali
jai. Kol kas ten buvo anglų 
ir franeūzų kariuomenės ir 
laikė tvarką. Šiomis dieno
mis žinomas italų rašytojas 
D’Annuzio susirinkęs liuos- 
norių ir paėmė tą miestą.

MUZIKALIŠKAS VAKARAS
------- Rengia --------  

L. VYČIŲ 26 KUOPA

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

POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
WORCESTER, MASS. 7 VAL. VAKARE.

Programą išpildys High School’ės orchestra. Taip
gi dainuos Bostono solistai;

Kadangi dar pirmas toks vakaras Worcesteryje, 
kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir pa
remti mūsų jaunimo organizaciją.

z Širdingai visus kviečia VALDYBA.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

i

i

t

ir gvarantuoja
Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

PATARĖ TAIKINTIS 
SU LENINU.

t

Jau buvo rašyta laikra
ščiuose, kad taikos konfe
rencijai Paryžiuje praside
dant prez. Wilson pasiuntė 
du delegatu Wm. C. Bullitt 
ir Lincoln Steffens į Rusi
ją sužinoti, kokiomis išly
gomis Lenin sutiktų taikin
tis su ai i j autais. Sugrįžę 
Paryžiun, jiedu išdavė savo 
raportą, bet visuomenei ne- 
buvo skelbta ką jie sužinojo , gaį.vgse protesto atsišaukimų 
ir ką patarė daryti. Tik da-jape|įx^ po kuriais pasirašiu- 
bar Bullitt paskelbė. Perei- [ sios atskirai veik visos Lie
tą pėtnyčią jis buvo klausi-j tuvos partijos.
nėtas .senato užsienio reika- [ Apie 12-tą Viešojoj Aikštėj 
lų komisijos. Pasakė, kad'pradėjo pradėjo rinktis minia, 
taikos konferencijoj Lan- Buvo pašauktas orkestras ir 
sing, Suv. Valstijų taikos :aP^eT Pac^a^na'
delegatas, išsireiškęs, kad 
Suv. Valstijų senatas ir 
žmonės nepriimti) Tautų 
Lygos konstitucijos, jei ži
notų. ką ji reiškia.

Raporte apie Rusiją Bul
litt sako, kad alij antai tu
rėjo daryti taiką su Rusija.; 
kad Lenino išlygos buvę pri- i 
imtinos. Sakė, kad Lenin 
esąs ingijęs rusų pasitikėji
mą ir taika su juo būt buvus 
tvirta. Bullitt sako, kad da
bar Rusijoj tik socijalistiš- 
ka valdžia tegalinti užsilai
kyti. Kitokią valdžią būt 
galima ten įsteigti tik su i 
svetimų šalių durtuvais irig 
tokia valdžia griūtų, kaip į liaudis savo krauju gina 
tik durtuvai būtų atitrauk- lies laisvę.
ti. Nurodė, kad be taikos Lietuvos dvarininkai lietuvio 
su Rusija, pasaulinės taikos darbinin^o prakaitu 

negalės būti.

PROTESTO DEMONSTRA- Dr. Draugelis kreipėsi jaudi-
CIJA KAUNE.

1919 rugpjūčio 17 d.
Dar šeštadienio vakare 

vo justi kauniečiuose neramu
mo. Tai še tai te buvo girdė
ti neramių kalbų. — “Prancū
zai atiduoda lenkams Seinus,” 
“veda naują demarkacijos li
niją” — skambėjo visur, kur 
tik susirinko keletas piliečių.

Sekmadienio rytą pasipylė piečiams, kurie sunkioj valan-

bu-

namais žodžiais į Valdžią, kad 
drąsiau varyti) priešininkus iš 
mūšų krašto. “Imk mūsų gy
vybę, imk mūši) turtą, tik ty
lėdama neleisk priešininkams 
paglemžti mūsų laisvės!” — 
šaukė kalbėtojas.

Ministerių Pirmininkas nuo
lat nutraukiamas šauksmais 
“Tegyvuoja mūsų Laikinoji 
Valdžia” dėkojo Lietuvos pi-

i - -i 1 • .1 _ “ 

i vus Lietuvių tautos dainą, pra
sidėjo kalbos.

Kalbėjo krikščionių demo
kratų, Tautos pažangos, Deni, 
tautos laisvės; Santaros, Soc. 
Liaudininkų demokratų ir 
Liet. Sočiai demokratų partijų 
atstovai, žydų atstovai ir A- 

i merikos lietuvių karininkai 
'[svečiai, vos atvykę iš vande- 
|nvno!

Visi kalbėtojai, nuolat nu
traukiami minios protesto 
prieš Lietuvos okupantus len
kus ir kolčakininkus ir “va
lio!” šauksmų mūsų narsiajai 
kariuomenei, karštose kalbose 
piešė Lietuvos dabarties padė
ti. Iš visų pusių priešininkų 

i apsiausta, sąjungininkų ap- 
j gaudinėjama Lietuvos darbo 

„ 1 ša- 
Lenkai ir rusai

doj atėjo Į savo valdžią, kurią 
jie patys išrinko, juos paguost 
ir padrąsint. Lietuvos Val
džia yra pasiryžusi, geriau žū
ti, negu atsižadėti Lietuvos 
nepriklausomybės. Geriausių
jų Lietuvos sūnų kraujas, pra- 
lietasai už mūsų žemės laisvę, 
šaukia mus ištverti.

tais milijonais perkasi sau bal
tagvardiečių gaujas ir traukia 
[mūsų žemėn savo dvarų atsi- 
' vaduot, kviečiasi sau į talką 

Yorkan atvvko iš užsieniuose tokių pat dvarinin
kų kapitalistų ir jie visi susi- 

’ tarę kardu ir prigavimais no- 
-’ri vėl Lietuvos darbo žmones 

Bet mes, amžius 
vergavę ir laisvės savyje kar
tą pajutę, jos neatsižadėsim. 
Mes neturim tiek milionų pi
nigų, kai mūsų priešininkai. 
Bet mes turime savo pusėj tei
sybę. Mūsų pasiryžimas, pat
vara, vienybė įveiks visa.

Gausiausių minios pritarimų 
gavo kalbėtojai Krupavičius, 
Blynas ir Požėla.

Požėla ilgoje kalboje tarp 
ko kita šaukė Lietuvos darbi
ninkus netikėti pasaulio kapi
talistų prižadais. Kapitalistai 
vergėjai nė vienam laisvės ne
suteikė ir nesuteiks. Mūsų išsi
gelbėjimas mūs pačių rankose 
ir krūtinėse. Tai gi visi prie 
to ginklo! Prieš Lietuvos dvar
ponių baltagvardiečius .legio
ninkus ir kolčakininkus. Mū
sų sąjungininkai ne prancūzų 
ir anglų kapitalistai, bet tų 
kraštų darbininkai, — jie 
mums padės.

Tūkstančiai balsų “valio!” 
padengė karštus kalbėtojo žo
džius. Daugelio akyse žibėjo 
ašaros.

Nuo rotušės 
su vėliavomis, 
dvi buvo žydų, 
t ra m griežiant 
nuojant traukė per Naująją 
Vilniaus gatvę ir Laisvės alė
ją į Laikinosios Valdžios rū
mus. Demonstrantams susto
jus balkone pasirodė .Ministe
rių Kobineto Pirmininkas M. 
Sleževičius ir kiti ministeriai.

SUGRTŽO HOOVER.

New
Europos Herbert Hoover, 
tarpalijantinės šelpimo ko
misijos galva. ~ 
išbuvo 5 metus ir ten išdali
no maisto badaujantiems 3.- 
219.968 tonas. Sako, kad 
nenorįs daugiau važiuoti 
Europon. Jisai pasakė, kad 
pasaulis nenurims iki taika 
neįvyks ir sakė, kad Suv. 
Valstijų senatas be atidėlio
jimo privalėtų patvirtinti 
taikos sutartį ir tokiu būdu 
pagreitintų taikos įvvkini- 
mą. Sakė, kad milijonai 
žmonių Europoje norį atva
žiuoti Amerikon.

---------

Heinrieh Hanann, garsus 
Vokietijos kontrabandistas, 
tapo franeūzų pagautas ir 
nuteistas miriop. Jis buvo 
kontrabandistu per 21 me
tą.

Europoj jis

Su puikiausiais pagra
žinimais.

Mierio plotkelė 3%x6
Rašyk dėl platesnių infor

macijų ir kainos pas'

CHRISTIAN WOLF
3453 ST. VINCENT AVĖ., 

ST. LOUIS, MO.

demonstrantai 
tarpu kurių 
dviem orkes- 

ir komi dai-

“Lietuva bus nepriklauso
ma, ji kitokia negali būti” — 
baigia savo ilgą ir karštą kal
bą Ministeris pirmininkas. Pa
kalbėjus dar keliems .kalbėto
jams ir prisidėjus dar kelioms 
tūkstantinis naujų demons
trantų, kurie atvyko iš užu 
Nemuno iš Suvalkijos, di
džiausia minia, kokios dar 
Kaunas nėra matęs, traukė 
tvarkingomis eilėmis į “pū
vančio kapitalizmo atstovus,” 
kaip vienas kalbėtojų išsireiš
kė. J prancūzų misiją. Čionai 
staiga visai minios dvasia pa
kitėjo. Vos pasirodžius misi
jos atstovams, pakilo minioj 
tmkšmo, pasigirdo švilpimų 
ir mitingo vedėjams sunkiai 
pavyko tvarkos išsiprašyti. 
Miniai aprimus buvo prancū
zų kalba perskaitytas protes
tas, kad prancūzai raižo kąs
neliais Lietuvos kūną, vis nau
jas demarkacijos linijas rėžy
dami ir'atiduoda lenkams.

Misijos šefo padėjėjas pasi
sakė tuojau telegrafuosiąs į 
Paryžių dėl Lietuvos gyvento
jų reikalavimų. Aiškinosi, 
kad ne vieni prancūzai nusta
tę demarkacijos liniją, bet vi
sa santarvė. “Ne prancūzai, 
bet vienas Klemenso!” — atsi
liepė kaž-kas iš minios.

“Šalin okupantus! Atiduo
kite Vilnių!” — šaukė minia 
dar keliems kalbėtojams kal
bant. .. Po to nuėjo į Ameri
koj maisto misiją padėkot už 
maistą atsiųstą Lietuvos vai
kučiams. Apsikeitę trumpo
mis su Amerikos misijos atsto
vu. kuris išreiškė pasigailėji
mo. kad tuo tarpu nėra poli
tinės Amerikos atstovybės, de
monstrantai grižo Laisvės A- 
leja pas vokiečių misiją, kur 
po prakalbų nuėjo į miesto so
dą.

Sode, demonstrantai pave
dė mitingo vedėjams pagamin
ti rezoliuciją remiantis pasa
kytomis kalbomis, įtdlkti .mū
sų laikinąjai valdžiai ir per 
Užsienio Reikalų Ministeriją 
išsiuntinėti Prancūzų. Anglų ir 
Amerikos valdžių atstovams. 
Tuo būdu 5 Į v. protesto de
monstracija tapo nubaigta.

(Kauniškė “Lietuva”)
*

Plieno darbininkai strei
kuos rugsėjo 2 d. Buvo pa
skelbta, būk tas streikas bu
vęs atšauktas.

Texas valstijoj buvo bai-‘ 
sios viesulos. Nuostolių pa
daryta už apie $4.000.000.

z ' .♦



A J. G.jei aaroaaviaa. rūpintųsi uCn.
užmokėti darbininkams teisin- kad lengvai gali suteikti rei-8*

pa-

I. K. Z.

E.

A. J. G.

t

Trambambulis.

A. Verksas.

Kon-
Mor-

PHILADELPHIA, PA.
Jei darbdaviai rūpintųsi

savo 
Nutarta

kės. Kaip apskaitliuojama 
darbdaviai turi tiek adugpeno,

riui prie didžiojo altoriaus. Kaip 
gyvuoja šitoje kolonijoje lietuviai 
dar tokių iškilmingi j laidotuvių 
niekas nebamatė. Gražu ir gerai 
yra susilaukt šitokio paskutinio 
patarnavimo.

HARTFORD, CONN.

Šįmet, kaip kiekvienais metais, 
pėtnyeioje 17 dieną rugsėjo La 
Salette kolegijoje įvyks šventė-'ap- 
vaikščiojimas metinių sukaktuvių 
Švene. Mergelės Marijos Apsireiš
kimo ant kalno La Salette. Po 
sumos bus sakomi įvairiose kalbo
se pamokslai. Lietuvių kalba pa
mokslas bus pasakytas tuojaus po 
sumos, ne bažnyčioje, bet kole
gijos koplyčioje. Tikimasi, kad 
šįmet, kaip ir visuomet, atsilan
kys žymus skaitlius lietuvių ne
tiktai iš Hartfordo, bet ir iš kitų 
aplinkiniti miestų.

Vietinis Moksleivis.

RACINE, WIS.

Pas mus Racine viskas gerai. 
L. D. S. 63 kuopa rengia gražų 
parstatymą “Jonukas ir Marytė” 
su priedu “Katra neišmanė.” Pa
statymas bus spalio 5 d. pobažny- 
tinėj svetainėj. Vedėjai parsta- 
tymo yra A. Vali jukas. Jis dau
giausia darbuojasi dėl L. D. S. 63 
kuopos.

Rugsėjo 5 d. socijalistų pirmi
ninkas pabėgo su 14 metų mergai
te. Ji yra našlaitė. Pabėgo ne
žinia kur.

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrą po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit per 
laiškų įdėdami krasos ženkleli. Ad
resuokite :

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

CLEVELAND, OHIO.

Apsivedė.

Kur jaunimas puikiai veikia, 
ten ir pramogėliij pasitaiko, o tuo 
pasižymi L. Vyčių 25 kp. jauni
mas.

P. Petrą Sabaliauską su p-le 
Uršule Luckiute surišo moterystės 
ryšiu kun. Vilkutaitis šv. Jurgio 
bažnyčioj 29 d. rugpj. Abu jau
navedžiai yra vyčiai, o jaunave
dės taip-gi priklauso prie LDS. ir 
kitų dr-jų. Jaunai porelei linkė
tina geriausios laimės jų gyveni
me.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergei* ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką Iv. Juozapo Darbininką

‘DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by Si. 
Joseph’s Lithuanian E.-O. Asso- 
siation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES? 
Yearly...................................... $3.00
Boston and suburbs............... 4.00
6 months ................................... 1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

POLICMONŲ UNIJOS
Policmonų streikas Bos

tone sujudino visą Ameriką. 
New Yorko ir kitų, miestų 
didieji dienraščiai atsiuntė 
savo specijalius korespon
dentus tyrinėti tą dalyką.

Šiaip tas Bostono polic
monų. streikas nėra toks 
trukšmingas, kaip tai daž
nai kitokie streikai būna. 
Ir riaušėse netaip jau daug 
blėdies pridaryta palygi
nant su kitais darbininkų 
streikais. Bet šis streikas 
tuo ypatingas, kad iškelia 
naują principą — teisę po- 
licmonams streikuoti ir pri
gulėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Čia neinasi 
apie algas arba darbo valan
das. Mažiausia policmono 
alga Bostone buvo $1.100 
metuose, nerokuojant žino
ma dovanų, už vagilių paė
mimą ir tt. Visa čia svarba 
teisėje policmonų unijai 
prigulėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Jau esame nurodinėję, jog 
policmonai, ligoniniij dakta
rai, slaugės, gaisrininkai ne
privalo streikuoti. Strei
kas yra sustapdvmas darbo. 
Jei darbininkai streikuoja, 
tai jie rūpinasi, kad jų vie
toje nieks nedirbtų, kad ne
būtų streiklaužių, skebų. 
Darbdaviai iš antros pusės 
rūpinasi gauti streiklaužių 
ir nuduoti, kad darbas eina 
po senovei, kad tokiu būdu 
sulaužyti streiką.

Tas sulyg streiko esmės 
turi rūpėti ir policmonams. 
Jei policmonai sustreikuoja, 
tai i jų vietą nevalia statyti 
streiklaužių—liuosnorių po- 
liemonų, sargybinių ir tt.

O kas nesupranta, kad 
streiko taisyklių laikantis, 
baisiausių pasekmių turime 
sulaukti, sustreikavus polic
monams. gaisrininkams. 
Sulyg streiko reikalo, tai*i 
sustreikavusių policmonų. 
gaisrininkų, slaugių vietą 
nevalia statyti kitų darbi
ninkų. Todėl laike policmo- 
ntj streiko bomai tegalvažu- 
džiauja, teplėšia, tesmaugia 
gyventojus; laike gaisrinin
kų streiko teplėška miestas; 
laike slaugių ir daktarų 
streiko temiršta ligoniai be 
priežiūros palikti.

Ar .galt būti civilizuotoj 
šalyje tokios sąlygos, kur 
minėtų rūšių darbininkai 
turėtų teisę streikuoti?

Dabar kitas klausimas ar 
policmonams valia turėti u- 
niją ir dėtis prie Amerikos 
Darbo Federacijos? Dau
gelis sako, kad ne. Sako, 
būk tuomet policmonai turė
tų dviem viešpačiam tar
nauti — klausyti savo virši
ninkų ir Federacijos įsaky
mų. Policmonai girdi tu
rėtų pildyti dvi ištikimy
bes.

■A

Pažiūrėkime, kaip čia y- 
ra? Atbūtų bėdos, jei po
licmonų unija prisidėtų prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos, ar čia būtų dviem vieš
pačiam tarnavimas.

Samuel Gompers, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, paskelbė:'

“Kuomet policmonai pri
ima čarterius iš Amerikos 
Darbo Federacijos, tai tas y- 
ra su aiškiu supratimu, kad 
nebus griebtasi streiko ir 
kad nieko nebus reikalauta, 
kas kokiu nors būdu priešin
tųsi jų prisiekai ar parei
gai.”

Tuomi dalykas išsiriša ir 
išsiaiškina. Amerikos Dar
bo Federacija netik nešauks 
policmonų streikan, o sulai- 
kinės juos nuo to. Nereika
laus to, kas būtų priešinga 
duotai policmonų prisiekai. 
Todėl tik reikia, kad polici
jos viršininkų ar ko kito iš
leista taisyklė, ginanti po
licmonams prigulėti prie pa
šalinių unijų būtų atšaukta.

Toli gražu ne vien Bos
tono policmonai sumanė dė
tis prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Yra apie 40 miestų, kur 
policmonai sujudo organi
zuotis į unijas ir dėtis prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

Nereikia daug abejoti, 
kad policmonams bus sutei
kta teisė tverti unijas ir dė
tis prie Amerikos Darbo Fe
deracijos. Ir tik turintieji 
tam tikrus išrokavimus sa
kys, būk tai bus dviem vieš
pačiam tarnavimas. Juk da
bar katalikams tūli prikai
šioja būk jie negalį būti iš
tikimi valdžiai, nes jie tu
ri būti popiežiui paklusnūs. 
Bet į tuos užmetinėjimus 
joks rimtas ir apšviestas 
žmogus domos neatkreipia. 
Ir katalikų ištikimybė buvo 
išbandyta laike didžiosios 
karės.

GERA KNYGA, GERIAU
SIAS DRAUGAS IR - 

. PRIETELIS.
Ar nori sušelpti Lietuvą, 

ar nori Lietuvos žmoneliams 
prigelbėt i dvasišką badą pra
šalinti, ar nori Lietuvai su
teikti moralę paramą — siųsk 
kiek galėdamas į Lietuvą ge
rą knygą, siųsk gerų laikraš
čių juos užprenumeruodamas 
ir senus kompletus. jeigu tu
ri pasiąsk į Lietuvą, o pada
rysi gerią geriausią darbą.

Lietuvoje dabar knygos be
galo, baisiai brangios. Po 15-19 
auksinų menka knygelė ir tų 
nėra iš kur gauti, o Ameriko
je kiek ją mėtosi ir bereikalin
gai guli. Surinkime jas visas 
ir kogreičiausia pasiųskime į 
Lietuvą, tegul žmonės skaito, 
šviečiasi ir džiaugiasi, tegul 
nusiramina, tegul savo vargus 
pamiršta, tegul bent nusibovi- 
ja ir dvasios pajėgas sustipri
na.

Kaip alkanam kąsnelis duo
nos, kaip ištroškusiam lašelis 
vandenio, kaip nuogam dra
bužis, taip Lietuvos žmonėm^ 
reikalingas dvasiškas pena'S 
arba geros knygos.

Geros knygos sustiprina ti
kėjimą, atnaujina dvasios pa
jėgas, ištobulina doros ir tei
singumo jausmą, parodo tie
sos kelią gyveninio klaidumy- 
nuose.

Gera knyga, tai mokytojas, 
tai patarėjas, tai aniolas sar
gas, tai dvasiškas vadovas.

Siųskime visas geras knygas 
į Lietuvą kokias tiktai kas tu
rime, kurios tiktai nuo mūsų 
nulieka, tuomi kodaugiau pri
sidėsime prie Lietuvos atstaty
mo ir sustiprinimo.

Knygos reikalingos Lietu
vos mokykloms, Lietuvos li
goninėms, vaikų, senelių ir li
gonių prieglaudoms, draugi

gą užmokesuį, pagaminti sani
tariškas darbo sąlygas, neap
sunkintų jų perdaug ilgu, ar
ba perdaug sunkiu darbu, tai 
nereikėtų nei kovos tarpe dar
bdavių ir darbininkų. Bet, 
apgailėtina, kad daug yra at
vejų kur darbdaviai nežiūri 
viršminėtų dalykų, o tik žiū
ri kad ištraukus iš darbininko 
kuodaugiausiai pelno, o davus 
jam kuomažiausiai naudos iš 
jo darbo. Iš to ir išeina rei
kalas darbininkams inteligen
tiškai, išmaningą! ir teisėtais 
būdais ginti savo teises, gelbė
tis nuo neteisingo prispaudi
mo. Sakau išmintingai, nes 
karštagalvių, revoliucijonierių 
kurstomi streikai be jokios 
perspektivos išlaimėti streiką, 
nieko daugiau neatneša kaip 
tik darbininku didesnį suvar- 
ginimą. Teisėtais būdais, nes 
sabotažais, žmogžudystėmis ir
gi nieko gero nepelnysi.

Kad darbininkai galėtų gel
bėtis nuo neteisingo prispaudi
mo, reikia turėti uniją ir su
siklausyti Unijos vadams, ar
ba įgaliotiniams vardu darbi
ninkų reikalaujant prašalini- 
mo kokios neteisybės, duokim 
nesveikų darbo sąlygų ant 
kiek jos racionališkai galima 
prašalint, padidinti užmokes
nį, kurs yra regimai permažas 
ir tt. ir darbdaviams atsisa
kius gali nutarti streiką, atsi
sakyti nuo darbo. Vieną sykį 
nutarus ir pradėjus streiką, 
nevalia jo laužyti, nes tuokart 
darbininkai eina vieni prieš ki
tus ir savo pajėgas skaldyda
mi, užtęsia, prailgina streiką 
ir dažnai nieko nelaimi. Tei
singo streiko laužymas yra ne
doras daiktas.

Cigarmakerkų streikas iš
rodo visai gerai pamatuotas. 
Darbas gan sunkus, sveikatai 
pavojingas, perilgas. Kiek 
patyriau, reikalaujama yra pa
didinti mokestį nuo piece work 
taip kad per 8 vai. galėtų tiek 
uždirbti kiek dabar uždirba 
per 11 ar 12 vai., kad iš dirb- 
tuvių būtų prašalinamos dul- 

joms, rateliams, parapijij kny
gynams, miestų knygynams, 
reikalingos kiekvienai lietu
vių šeimynai, kiekvienam lie
tuviui.
Ypač knygos reikalingos Lie

tuvos kareiviams.
Jeigu net mes surinktume ir 

visas knygas, kiek tik jų yra 
Amerikoje ir tai dar jų nebū
tų perdaug, ką sakau perdaug, 
dar jų nebūtų užtektinai pa
tenkinimui šimtinės dalelės to 
reikalavimo koksai tonai da
bar yra.

Rinkite visi ir visas geras 
knygas, pakuokite į baksus ir 
siųskite į Lietuvą savo gimi
nėms, pažįstamiems, o jeigu 
tas jums neparanku, tai dar 
geriau padarysite surinkę vi
sas knygas, prisiųskite į “Dar
bininką,” o “Darbininkas” 
supakavęs į didelį baksą pa
siųs į Lietuvą krikščionims 
demokratams, kad jie jas. su
naudotų ten, kur jų labiausia 
reikia.

Reikia knygų, bet reikia ir 
pinigą užmokėjimui už tų kny
gų persiuntimą į Lietuvą, dėl
to, kas turi siųskite knygas, o 
kas knygų neturi, prisidėkite 
savo auka, skirdami ją tą kny
gą persiuntimo iškaščiams.

Jau “ Darbininkas ’ ’ knygą 
į Lietuvą išsiuntė tiek, kad 
vien tik už persiuntimą laivu 
užmokėjo netoli šimto dolerių 
o dar ir daugiau yra suplau
kusią knygą, kurios reikės su 
pirmu laivu plaukiančiu į Lie
tuvą pasiųsti, dėlto kas turi
te siąskite tuojaus knygas, o 
kas neturite knygų, tai bent 
prisiųskite aukų tų knygų iš
siuntimo kaštų padengimui.

Knygas siunčiant ir aukas 
adresuokite taip: “Darbinin
kas,” 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

F. V.

kalaujamus pagerinimus. Tai
gi Ona Barenintė veikia gėrę 
darbą viršminėtąjį streiką pa
laikydama. Jei skebų nebūtą 
buvę, tai streikas jau būtą bu
vęs laimėtas.

ATHOL, MASS.

Negeistini apsireiškimai.

Kaip jau buvo žinoma, kad At- 
holyje buvo sudegusi lietuvių baž
nyčia, arba kitaip sakant, Aušros 
Vartų dr-stės svetainė. Bet tas 
viskas buvo jau užmiršta, nes sve
tainė buvo sutaisyta ir daug pui- 
kiaus išrodė negu pirmiaus. Bet 
štai 4-je d. š. m. apie*4 vai. iškils- 
ta vėl gaisras iš tos pačios vietos 
kaip ir pirma. Nustolių padaryta 
nedaug. Bet kad nebūti} pastebė
ta, viskas būt supleškėję.

Kas tai daro? Na tai nežinia, 
bet ar šiaip ar taip, čia vis kas 
nors nepaprasto. Pirmiaus buvo 
palikta ant to, kad būk tai iš e- 
lektros kilęs gaisras. Bet jau da
bar pasirodo, kad kas nors tą pra
gaištingą darbą varo. Ar-gi tai 
būtų mūsų tarpe juodrankių? Ro
dos mūsų gerb. klebonas sugyve
na su visais kogražiausia. Šiuo 
tarpu yra užvesta byla ir manoma 
surasti budelį.

Vaikų vasarinės mokyklos užbai
gimo vakaras.

Buvo manyta turėti rūgs. 4 d., 
bet iškilus gaisrui, prisiliejo daug 
vandens į svetainę, tai vakaras 
buvo atidėtas ant rytojaus. Pro- 
gramėlis buvo neilgas, bet įvairus 
ir viskas buvo atlikta gerai. Klie
rikas J. Bakšys atsisveikino su 
atholiečiais. Prie to priminė, kad 
jau paskutiniai metai Atholyj ten
ka jam gyventi. Jau šiais metais 
mokslą užbaigsiąs ir jau nebegrį- 
šiąs į Athol. Taip-gi buvo sudėta 
dovana apie $80.00 (pinigais).

L. B. S. 24 kuopa 7 d. rugsėjo 
turėjo savo susirinkimą. Pirmiau
sia delegatas išdavė raportą iš bu
vusio seimo. Toliaus padaryta ke
letą nutarimų ir išrinkta dėl su
darymo centro pagal užmanymą 
nuo praėjusio Federacijos 
greso. Į ten išrinkta B. O. 
kiutė.

L. Vyčių 10 kuopa laikė 
susirinkimą 10 d. rūgs, 
surengti balius apie pabaigą šio 
mėn. dėl naudos R. Kryžiaus. 
Taip-gi nutarta turėti vakarinius 
kursus ir kiekvienas vytis bei Vy
tė turės priverstinai lankytis, 
taip-gi pašaliečiai bus priimami. 
Mokytojauti apsiėmė gerb. kun. 
Aug. Petraitis.

Apleido.

J. O. Jasinskas, narys L. D. S., 
ir J. B. S. ir L. Vyčių, pastarųjų 
buvo pirmininku apie keletą me
tų. Girdėjome būk žada apsigy
venti Boston, Mass. Gerų pasek
mių naujoj vietoj.

Vargo Mergelė.

NEWARK, N. J.

Didelė nelaimė.

Subankrutino lietuvių koopera
cija. Priežastis tame, kad visi šė- 
rininkai buvo nešventintom kup
rom. Vieną kartą pavasaryj, kaip 
pradėjo tverti tą kooperaciją, nu
ėjau pas Plikaitį ant Jackson St., 
tai kalbino ir manę prie tos koo
peracijos prisidėt. Gyrėsi susiries
dami, būk tai geriausias pasek
mes turės kad nei vieno šventa 
kupra nėra jųjų būrely j. Pama
niau sveikas klysti. Žiūriu kas 
bus tolįau. Sud,ėjo apie 2000 do
lerių, uždėjo krautuvę — bučer- 
nę-grosernę ant Adam St. Vos iš
laikė apie tris mėnesius. Kaip ku
rie šneka kaip ateina moteris su 
šventyta kupra, tai reikalauja 
brangiau, o kaip su nešventinta, 
tai nuo tos pigiau. Ant nelaimės 
mažai tebuvo su šventytom kup
rom, tai priėjo prie bankruto. Pa
juto, kad jau blogai su bizniu, tai 
davai dalytis kas ką sugriebda-, 
mas: kas galą dešros, kas didesnį 
kas mažesnį, kas smarkesnis, tas 
daugiaus, kas tylėjo, tas nieko. 
Vienas nugriebęs kelis svarus 
steiko, parsinešęs nazno prašo gas- _________ ___________________
padinės, kad, padarytų vakarienę tuojant kun. Raštučiui ir kun. Du-

uz sudėtus pinigus į biznį... Bet 
Newarke yra dar vienas koopera
cijos Storas ant Warwick st. Į tą 
priguli daugiau šventakuprių, tai 
tas dar nebankrutina.

Pasarga: Jeigu matytų kad prie 
bankruto, tai tegu visiem kupras 
pašventiną k atsilaikys.

Datkuzabapku.
Red. Prierašas: Būtų pageidau

jama, kad tą šventakuprių vardą 
nevartoti dėlto, kad jisai neturi 
jokios reikšmės. Jis yra prasima
nytas keletos laisvamanėlių kata
likų pašiepimui, o dabar jų drau
gijėlė juomi dangstosi — tai tegul 
jie su juomi sau ir džiaugiasi.

PHILADELPHIA PA.

(Port Richmond)

Rugsėjo 14 d. 3 vai. vakare Lie
tuvių Muzikališkoj svetainėj į- 
vyko prakalbos, kurias surengė 
lietuviai Amerikos piliečiai. Va
karo vedėju buvo p. Karkas. Jis 
paaiškino, kad šiandiena yra 
mass-mitingas” apie rinkimą mie
sto majoro. Ir perstatė kalbėto
ju medicinos studentą Petrą V. 
Montvilą. Gerbiamas studentas 
Montvilas aiškiai nurodinėjo dėl 
Amerikos piliečių iš lietuvių kil
mės, kad reikia balsuoti už
Hampton Moore, kuris dabar yra 
kongresmanu Washingtone, o da
bar yra renkamas į Philadelphijos 
miesto majorus. Po studento P. 
V. Montvilo, kalbėjo advokatas 
M. M. Šlikas. Gerbiamas advoka
tas Šlikas savo turiningoje kalbo
je aiškiai nurodė kas tai yra Phi
ladelphijos miesto majoras. Aiški
no apie kongresmaną E. Hompton 
Moore, kad reikia jį rinkti ir turi 
būti išrinktas Philadelphijos mie
sto majoru. Tas tai yra uolus žmo
gus, kuris daug yra pasidarba
vęs dėl Lietuvos ir yra pasižadė
jęs lietuvius remti prie laisvės ei
nant. Ir užbaigdamas savo pra
kalbą gražiai npiešia Milinero gy
venimą ir Patersono, kurie tai v- 
ra renkami į Philadelphijos mies
to majorus. Sakė kad yra pragai
štingi dėl darbininkų.

Amerikos pilietis.

Prakalbos.

21 d. rūgs, atsibus Moterų Są
jungos 26 kp. vakaras. Kadangi 
gerb. svečio kun. Laukaičio marš
rutas paskelbtas ir 21 d. pripuola 
Clevelande, tad Moterų Sąjungos 
vakare svetys gerb. kun. Laukai
tis kalbės. Atsibus Germania 
Vorvvaerts Turn svetainėje, 1016 
E. 55-th St.

Sąjungietės los veikaliuką, L. 
Vyčių choras padainuos keletą 
patrijotiškų dainų, todėl cleve- 
landiečiai pasinaudokite proga, v- 
vpač kiekvienas turėtumėt išgirs
ti Lietuvos atstovo, gerb. kun. 
Laukaičio kalbą, kuris papasakos 
apie Lietuvoj dabąrtinį stovį.

Matas.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Iškilmingos laidotuvės.

31 Rugpjūčio Middleporte, Pa. 
pasimirė savo namuose J. Bube- 
lis. Kadangi velionis taupiai gy
vendamas gražiai išaugino savo 
šeimyną, susidedančią iš keletos 
sūnų, kurie atsimokėdami savo 
tėvui iškėlė kopuikiausias laido
tuves. Laidotuvės atsibuvo 4 Rug
sėjo Saldžiausios Jėzaus Širdies 
bažnyčioje New Pbiladelphia, Pa. 
Iš namų išlydėt velionį ir pašlaks- 
tyt jo liekanas nukako klebonas 
kun. M. Durys ir St. Clair’ės kle
bonas kun. Raštutis. Atlydėjus ve
lionį į bažnyčią, gedulingas pa
maldas laikė šie kunigai: vietinis 
klebonas kun. M. Durys, kun. Ra
štutis, kun. Dumčius, kun. Stri- 
mas ir kun. Dargia. Po gedulin
gų pamaldų sekė šv. mišios: Kun. 
Dumčius ir kun. Dargia prie šoni
nių altorių, o kun. Strimaa, asis-

NEW PHILADELPHIA, PA
Pavyzdinga draugystėlė.

Nuo kelerių metų* gyvuoja pas 
mus draugystė mažų mergaičių po 
globa Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausios Marijos Panos. Narių tu
ri suviršum 50. Nors mėnesinė 
mokestis labai maža, tiktai 5c., 
bet prie geros tvarkos, draugystė 
jau daug nuveikė: Įtaisė figūrą 
į altorių Pan. Švenčiausios, var- 
suotą langą pryšakyje bažnyčios, 
įsitaisė sau ženklelius, kuriuos 
vartoja laike bažnytinių ceremo
nijų ir pereitą nedėldienį, t. y. 7 
d. rugsėjo paskyrė $25.00 nau
jiems vargonams. Beto ižde turi 
dar kelias dešimtis dolerių. Vie
na iš narių draugystės Grabliaus- 
kiutė, buvusi pirmutinė nuo susi- 
tvėrimo draugystės sumanė pa
keist savo gyvenimą ir tapo mote
rimi tūlo Nikolodės. Išsiskyrusiai 
iš jų tarpo draugei nutarė paau- 
kaut gyvų gėlių bukietą. O kiek 
gražumo priduoda toji draugystė 
laike bažnytinių apeigų. Todėl 
sektina, kad visose parapijose 
gyvuotų panašios mažų mergaičių 
draugystės.

BRIDGEPORT, CONN.

L. R. K. Rėmėjų skyrius laikė 
susirinkimą 4 d. rugsėjo. Narių 
susirinko nedaugiausia. Valdy
ba paaiškino, kad jau išsiuntė į 
centrą 3 skrynias, 2 drabužių ir 
1 maisto. Potam nutarė pakris
ti kalbėtoją kun. J. Petraitį dėl 
paraginima prie darbo, nes Bridg- 
eportiečiai labai apsileidę. Ka
talikai klauso visokių laisvama
nių šmeižtų, kurie nori suvedžio
ti žmonės noričius aukauti. Tai 
tikra gėda Bridgeporto lietuviams 
už tokį apsileidimą o ypatingai 
merginoms, kurios nenori nei vie
no vakaro pašvęsti suvargusiems 
hroliame ir seserims Lietuvoje. 
Taigi atsibuskit iš to miego ir ne
duokit vedžioti už nosės tiems ne
išmanėliams.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Jaunikaičiu, Akron, Ohio. — A- 

pie tą “šešką” neužsimoka pope- 
rą darkyt. Jis ir pats nusistaga- 
ruos.

Draugiją Sąryšio Atstovams, 
Cleveland, Ohio. — Tamstų pro
testo prieš “Dirvos” redaktoriaus 
melagystes, paliečiama dalykai 
tilpę “Drauge,” todėl persiuntė- 
me į “Draugo” Redakciją.

kad

DUQUESNE, PA

P. Jankauskas paaiškina,
Apšvietos Dailės 103 kuopa esan
ti dalimi S. L. R.tK. Amerikoje, 

 

kuriem tas apeinaJ tai dabar tu
rit--------  * .

MŪSy PASIŪLIJIMAS.
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 y- 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų a- 
merikiečių lietuvių dalis ir 
remia tuos biznierius, kurie 
remia juos, arba tas organi
zacijas prie kurių 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.

Apgarsinimii kaina į 1920 
metų kalendorių: už visą 
pusi. $15.00, pusė pusi. $8, 
ketvirta dalis $5.00.

Siųsk apgasinimo kopiją 
tuojaus, kad užtikrinus vie
tą šiuo adresu:

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston. Mass.

KĄ TIK IŠĖJO 
LIETUVIŲ PASAULIN 

“MEILĖS GALYBĖ”
Nauja, puiki knygelė 

Begalo žingeidi. 
Kaina:

Su apdarais .................75c.
Be apdaru.................... 45c.

Originalas 
KUN. L. G. VAUGHAN 

Vertė
KUN. J. F. JONAITIS 

Ex-Lieutenantas-Kape- 
lionas.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite sekančiu adresu:

J. Wilt rakis, 
3832 Fulton St., Chicago, III

I

!

i

TEISINGIAUSIA IR GE- ; 
RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su di- ; 

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 

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

- - 1



WATERBURY, CONN.

Kas yra darbininkų priešai? 
Ugi bolševikai šta kur jųjų darbe
liai kuomet Waterbury pereitą 
vasarą buvo streikas tuomet dau
gelis lietuvių nukentėjo neteisin
gai ant jųjų didelė bausmė yra už- 

•dėta. Waterbury lietuviškos drau
gijos ir pavieniai ir biznieriai su
tarė neteisingai apkaltintus mė
ginti gelbėti. Susitvėrė tam tikras 
fondas į kurį visos draugijos dė
jo aukas ir pavieniai ir biznie- 
ria o bolševikai norėjo išgriauti 
tik ką susitverusį tam fondą kuo
met neivieno dolerio nebuvo. 
Bolševikai skelbė, kad iš to fondo 
pinigai yra sukami kuomet vė
liaus sudėjo $8 pinigais į tą fondą 
o kurios dar nebuvo sudėję tik pa
žadėję tai bolševikai dėjo didžiau
sias pastangas kad nenueitu paža
dėtos aukos į tą fondą. Bet dr- 
jos nepaisė jųjų plepalų. Švie
sos draugija kurioj didžiuma bol
ševikų paskui to auką $25 sulaikė, 
nežinia su kokiu tikslu tai jie da
ro rodos čionai nekas kitas kaip 
tik ginimas darbininkų reikalų. 
O jie sakos esą darbininkų žvaig
ždutė. Bet kuomet visi darbi
ninkai be pažiūrų skirtumo stoja 
už savo reikalus, tai bolševikai 
prie. 0 į Vyčius atsišaukę tai 
sako, kad jie yra tokiais žmoni- 
mis, kad jeigu su jeis eini tai jie 
iškoyos žemišką rojų o kuomet 
yra einama prie kovos, tai bėga 
nežinia dėl ko. Tur būt. kad pir
mininkas to fondo yra katalikas. 
Man rodos nebūtų ko bijotis mes 
su to fondo pinigais nieko dau
giau neveiksime, tik kovosime už 
paliuosavimą aukaltintų. Butų 
geistina, kad Waterburio bolševi
kai pasiaiškintu dėl ko jie taip 
elgesi ir liautųsi bendrą kalinių ir 
nukentėjusių šelpimo darbą truk
dę ir jam kenkę.

sį darbą.”
Broliai katalikai lietuviai, ypač 

brooklyniečiai, ar jums dar ne
aišku ką mūsų išgamos prikaišio
ja su Bekampiu, ikiti jį vadina 
Trikampiu, Braziu ir ant galo pa
sakoja, kad Lietuvoj buvęs jo tė
vas ir jis Mockaičiais. Na ir šitoks 
žmogus veda unijos reikalus; iš
duodant “pasą” klausia, ar tu ne 
katalikas, ar neesi prašęs bal
so 5 d. rugsėjo.

Katalikai eikim į vienybę, ša
lin šmėklas iš mūsų tarpo.

Unijistas.

Jeigu taip, tai delko gj jūs 
neturite šitų nepaprastų vais-

PATROLA

S. M. D.

BROOKLYN, N. Y.
Bolševizmas kriaučių unijoj. _.

Kuomet kriaučiai išsirinko savo 
•delegatu J. Bekampį (kiti jį vadi
no Antanu Mockaičių) išvytą iš 
Baltimorės, tai šitas bolševikėlis 
pradėjo varyti karštą prieš tuos 
unijos narius, kurie nepučia jo 
dudon.

J. Bekampis turėdamas ex- 
board didžiumoj savo šalininkų 
rugpj. 26 d. pervarė nutarimą iš
braukti iš unijos J. Mačiulaitį už 
tą, kad jis nedavė aukos į cicili
kų fondą ir viešai atsikalbėjo ci
cilikų niekšybes dėl šios šalies. 
Rugsėjo 5 d. kada buvo ekstra a- 
biejų skyrių lietuviškų susirinki
mas, tai ant užbaigos prašo bal
so Mačiulaitis dėl pasiaiškinimo 
kodėl jį išbraukė ex-board nariai 
iš linijos ir “išvedė” iš darbo.

Pirm. Kalpokas ir J. Bekampis 
(Mockaitis) sušuko, kad “tu ne 
unijistas, tau nėra balso” ir už- 
reiškė, kad “susirinkimas užda
rytas.” bet apie du desėtkai pra
šo balso, susirinkimas sumišo ir 
žiburius gesino. Bekampis rėkė, 
kad “vyčiai lermą kelia.”

Rugsėjo 11 d. per presorių u- 
nijos susirinkimą ineša skundą 
ant P. Montvilos, kad šitas laike 
karės juos, suprask cicilikus, taip 
spaudė, kad jie prieš Montvilą nei 
žodžio negalėjo pasakyti. Sako 
jis ėjo su valdžios dalykais, su
prask “Liberty Bonds.” Uunija 
nusipirko už $100.00, kuris neša 
didesnį procentą. Tai sako, dabar 
mes jam turim atlyginti. Bet su
sirinkime subėgo į kupstą ir pasi
tarė kad už tai baust yra baisu, 
tai bauskim už tai, kad jis “ler
mą kėlė ant ekstra susirinkimo.” 
(Supraskite, balso prašė).

Na ir nubalsavo, kad reik Mon
tvilą nubausti $99.99, sako šimtas 
negalima. Na ir kad jis negalėtų 
atsišaukti ant susirinkimo, tai 
jam nutarkim balsą atimti. Na o 
Montvilai nesant ant susirinkimo, 
viskas “gerai pavyko.” Jeigu 
dar sako, Montvila neišpildys ši
tų dalykų iki rugsėjo 20 d., tai iš
braukti iš unijos ir išvaryti iš 
darbo.

Rugsėjo 12 d. kriaučių mėnesi
niame susirinkime nubaudė po 
$25.00 ir halsą atėmė, kad nega
lėtų atsišaukti A Sniečkui, J. Pū
kui, A. Dymtai ir V. Daubarai. Vi
sas šitų vyrų nusikaltimas, tai už 
tai, kad jie nedavė aukų į cicili
kų fondą ir kad 5 d. rugsėjo pra
šė balso ekstra susirinkime.

Kitų dalykų nerašysiu ką Be- 
k&mpis išvadino Susivienijimo L.

NORTH ARLINGTON

Paliokai kimba prie Lietuvių 
buk lietuviai juos įžeidė pašiep
dami jų parodą.

Keletas lietuvių reštino. Bet 
lietuviai sudarė apsiginimo kliubą 
ir neposijiuoda. .

A. Burblenele.

SCRANTON, PA.
Nesenai parapijos šv. Juozapo 

bažnyčia tapo papuošta iš vidaus. 
Kontraktorius savų darbą atliko 
gerai. Paauksavo altorius ir sie
nas gražiai nupiešė.

Vietinis šv. Cecilijos choras tam 
tikslui paaukavo $100.00.

Baisus atsitikimas.
-Tūlas lietuvis B., smarkus ka

talikų griovėjas, kuris jau kele
tas metų kaip nėjo į bažnyčią ma
nė nusižudyti.

Gavęs iš dirbtuvės algą neparė
jo namon tris naktis, sėdėjo kar- 
čiamoje. Vieną vakarą parėjęs 
namon, pasiėmė nuo stalo peilį ir 
bėgo pro duris. Šeimyna nežino
dama kame dalykas, klausė ką jis 
darysiąs su peiliu. Bet jis nieko 
neatsakė ir išbėgęs ant kiemo nu
pjovė virvę, ant kurios skalbinius 
kabina, nuėjo į skiepą ir užnėręs 
ant balkio ir ant kaklo pasikorė. 
Subėgo šeimyna ir kiti ir greitai 
jį paliuosavo. Nugabentas ligon- 
butin po kiek laiko atsigavo, bet 
dar blogame padėjime.

J. P. Scrantonietis.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Nesenai p. J. Leikaitis gavo lai

škų iš Lietuvos, Kuršėnų apskri
čio. Tarp kito ko rašoma štai 
kas:

“Visi esame sveiki, bet vargas 
gyventi. Viskas baisiai brangu. 
Arkliai nuo šešių šimtų iki 1000 
rublių ir daugiau. Valgis taip-pat 
brangus ir suprantate kaip sunku 
mums yra pragyventi. Daug apie 
savo gyvenimą nerašysiu, kada 
gausiu nuo tamstų laišką, parašy
siu daugiau.”

Laiškai rašyti Liepos 4 d. 1919.

J. PLEČKAITIS RAŠO IŠ VO
KIETIJOS W. PAULAUS

KUI Į BOSTONĄ.
Rašo, kad juos aplankęs kun. 

A. Vilimas iš Paryžiaus, kad dau
guma bijoję užsirašyti kuomet 
kun. Vilimas užrašinėjęs vardus 
tų, kurie nori važiuoti į Lietuvą. 
Dėkavoja “Darbininkui” už ką 
jų patalpino fotografiją ir žinią 
apie juos. Sako, kad gaila esą, 
kad ne visų lietuvių “Darbinin
kas” adresus patalpino. (Red. 
kas” adresus patalpino.

Jų kolionijoje esą lietuvių apie 
20. Belgijoje esą apie 200, Fran- 
cijoj apie 1000. Jau su pasportais 
važiuoja keli šimtai vyrų iš Belgi
jos ir Franeijos, bet prie tų pas- 
portų reika po 3 fotografijas.

Vienybė tarp Vokietijos esanti 
lietuvių nepergeriausia; yra net 
tokių, kurie gėdisi lietuvių kal
bos, bet vokiškai švebeldžiuoja.

Amerikos kareiviai lietuviai ir
gi ne visi esą karštais lietuviais, 
kaip kurie nenorį lietuviškai kal
bėti, o ypač iš tų esą, kurie ne
moka nei angliškai.

Gauna iš Lietuvos laiškų, rašo
ma tos pat naujienos, kurios Ame
rikos lietuviams jau yra žinomos 
iš kitų šaltinių.

L. RAUD. KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 
SKYRIŲ DOMAI.

Centro Valdyba savo susirinki
me Rugsėjo 13 d. nutarė kogrei- 
čiausiai pasiųsti Lietuvon surink
tus drabužius. Nutarta taip-gi 
kreiptis prie skyrių, kad tie kurie 
turi pas savę surinktus drabužius, 
kogreičiausia siųstų juos centran, 
kad visi surinktieji drabužiai bu
tų gauti Brooklyne ne vėliau kaip 
apie paskutinę dieną Rugsėjo mė
nesio.

i auti siuomi ir Kreipiamės ne

saldainių, apvalančių kraujų 
ir vidurius.

Suvalgykit 3 saldainius Par- 
tola einant gulti, tai Jūsų vi
duriai bus geriausioje tvarko
je ir kraujas bus švarus.

PARTOLA PATAISYS
VIDURIUS IR APVA

LYS KRAUJĄ.
Partola asldainiai, kaipo 

daktaras, yra geriausias prie- 
telius vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje šeimynoje reikia 
turėti šitų saldainių.

DARBININKAS

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

.50c.
$1.00

8

Partola saldainiai parduoda-
APTEKA P A ETOS A hu didelėse dėžutėse uz 1 dol.

New York, N. Y. Dept. L. 4. (38)

BUČERIS
paieškau darbo pas savininkų 
arba koopercaijos krautuvėj 
už gaspadorių arba darbinin
kų. Esu patyręs tame darbe, 
nes dirbau per ilgus metus. 
Kalbu angliškai, lietuviškai ir 
lenkiškai. Kam reikalinga ma
lonėkite rašyti, aš pribūsiu.

J. Jankauskas,
24 Wall St., Lowell, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINES DBAUGU08 

VALDYBA
80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žiobs,
539 E. -Seventh St., 

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

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

262 Fourth St, Room 7.
H 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 ka> 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje i 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d. Rug
sėjo 3:30 vai. po pietį}.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS iVENO. 

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.
43 Havkens St., Boston, Mass.

MILŽINIŠKI

ŠOKIAI!
PARSIDUODA AUTOMO

BILIUS labai pigiai. Buick 4 
cilinderių 5 pasažierių. Visa 
mašinerija randasi geriausia
me stovyje. Yra du nauji ra- 
taplankiai (tires). Kaina $365. 
Kreipkitės tuojaus pas

J. Maurušaitis,
332 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

vy-

RENGIA9

Lietuvos Raudonasis Kryžius
Po globa Tautos Fondo

Subatoj, Rugsėjo 20,1919
F AT HE R MATHEW’S

SVETAINĖJE
Green Street, Worcester, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare
Įžanga 35 centai

Ant šito baliaus atsilankys vi sos gražiausios merginos ir gražūs 
vaikinai. Kas nebus graudinsis. Grieš žymiausi muzikantai. Bus 

skaniausių valgių ir gėrimų. Tai-gi visi gyvi marš ant šokių.
Kviečia Liet. Raud. Kryžiaus VALDYBA.

PETRAS AKUNEVIČIUS.

VIENAS IŠ GEBIAUSIU 
LIETUVIŲ GRABORIŲ

Suteikia mandagų paskutinį 
patarnavimą kiekvienam.

Taip-gi išrendavoju auto
mobilius vestuvėms, krikš
tynoms ir taip draugiškiems 
pasivažinėjimams.

OFISAS 258 Broadway, Tel. S. B. 381.
GYVENIMO VIETA: 702 E. Fifth St.,

Tel. S. B. 1525-M.
SOUTH BOSTON, MASS.

F i!ė

nes vėliau gauti lauks ilgai, kol pielinkės lietuviams, 
pasitaikys proga siuntimui. Tai
gi, gerbiamieji, pasiskubinkite.

J. Tumasonis,
L. R. Kr. rašt.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

Gera proga Worcesterio lie
tuviams apsivalyti, išsimau
dyti. Mes kerpame plaukas su 
elektrikos mašinomis gražiai ir 
greitai. Plaukus kerpame už 
25c., subatomis už 35c. Barz
dų skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St, Worcester, Mass.

(10-7)

kad aš 
esu agentas. Pas mane galite 
gauti visokią maldaknygių ir 
svietiškų knygų. Taip-gi už
rašau laikraščius “Darbinin
kų” ir “Draugų.” Nedėliomis 
galite mane rasti Bažnytinėje 
svetainėje 815 Park Avė., Ra- 
cine, Wis.

Gyvenimo vieta: 
A. Valinskas,

1332 Herreck Av., Racine Wis.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI.

*

REIKALINGAS jaunas 
ras kaipo prižiūrėtojas gydy
tojaus ofiso, kuris sukalba len
kiškai, lietuviškai ar rusiškai 
ir angliškai. Atsišaukite: 

Dr. Moroney,
693 AVasli St., Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINĮI 
prie dirbtuvės darbų. Pri
tyrimo nereikalinga. Mo
kestis $12.00 iš pradžios. Ge
ra mokestis kada išmoksta 
darbą. Atsišaukit.

AMERICAN CAN CO., 
Off A Street, So. Boston.

PAIEŠKAU.

'i

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

A. Valintonis,
224 E. Main St., 

New Britam, Conn.

LAIVAS
Ant pardavimo puikus 

“Seagull” laivas, vienas iš 
geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivų 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlvgas sužinoti pas:

BROWNFIELD &
JOHNSON, 

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

Kun. F. Alinskas, 
923 Shehy St., 

Youngstown, Ohio.

L. Vyčių 17 kuopa rengia 
šokins snbatoje rugsėjo 20 d. 
Lietuvių Salėje kampas E ir 
Silver Si. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

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

..PARSIDUODA 8 Šeimynų namas 9 
m. senumo; elektrikos šviesa; garu Šil
domas! 1800024 pėdų žemės; 15 vaisi
nių medžių su daug 
84800. sutiks ni

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 Zalieckas, 
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 po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTAI Lie
tuviu Spaudos Bendrovei, kurie 
galėtų rinkti spaudos darbus iš 
visų kolonijų nuo svetimtaučių ir 
lietuvių. Užmokestis gera. Atsi
šaukite :

Lietuvių Spaudos Bendrovė, 
(Lithuanian Printing Co.) 
6400 Superior Avė. N. E.

PRANEŠIMAS

Arthur Barry Co. įgaliojo F. G. 
Kateiva už salės vedėją (mana- 
ger) dėl patarnavimo pardavime 
American Truek and Trailer 
Corp. šėrų, 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

MUZIKOS MOKYKLA.

D. L. K. Vytauto Beno ir Or- 
kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen
tų, 
te.
339

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

(18)

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir apielinkčs lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

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

adresuodami: 
F. G. Kateiva, 

307 Bakewell Bldg., 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBES 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 sveikatų. širdingai 
kviečių visus tVorcesterio 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 LIETUVI!

Reikalinga senelė moteris 
prižiūrėjimo 3 vaikų. Atsišauki
te tuojaus.

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

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.

dd

AL. POŽELLO CO.
(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 
pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra
šu :

1908 W. DIVISION ST.,
CHICAGO, ILL.

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldų-knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems. *

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

'DARBININKAS/*
ET M -



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SULAUKTUVĖS.

Ir Karosas sugrįžo.
Utarninko vakare 16 d. rug

sėjo Coupley Sąuare hotelyje 
Bostone kaip kurių Bostono 
katalikų veikėjų buvo sureng
ta iškilmingai demokratiška 
vakarienė gerb. iš Lietuvos 
delegatų p. J. E. Karoso ir J. 
J. Romano sulauktuvėms.

Prie stalo susėdo apie 30 y- 
patų, po skanios vakarienės 
prasidėjo iškilmei pritaikintas 
programėlis, kurį vedė p. A. 
F. Kneižis “Darb.” adminis
tratorius.

Pirmiausia svečius pasvei
kindamas pasakė prakalbėlę 
gerb. Tautos Fondo centro pir
mininkas, 
klebonas 
čius.

Toliaus 
kalbėlių. 
Antanavičius, p-lė Motiejūnai
tė, p-lė Narinkevičiutė. Pija
mi pritarė dainininkams p. M. 
Karbauskas. I-š kalbėtoji) a- 
part gerbiamo klebono dar 
kalbėjo kun. F., Virmauskis, 
Lavrence, Mass. klebonas ir 
kiti.

J. J. Romanas nupiešė savo 
kelionės įspūdžius ir prieti
kius, kurie buvo gaji įvairūs.

Trumpoje sutraukoje jie 
skambėjo šitaip:

Kopenhagoje susiėjo su Lie
tuvos lietuviais kariškiais ar
ba oficieriais ir su Lietuvos 
valdžios prekybos dalykais į- 
galiotiniais ir padaręs pažintis 
daug ko naujo sužinojo apie 
Lietuvų.

Į Liepojų nuvažiavęs radęs 
latvių muitinėje didelį latvių 
muitinės viršininkų Jazdaus- 
kį lietuvį, kurs daug kuomi 
jam prigelbėjęs.

Liepojuje esųs Lietuvos val
džios nusamdytas butas prekių 
sandėliui, kur sukraunama 
dalykai pergabenami iš užjū
rių, o juos sergsti apie pora 
dešimčių Lietuvos kareivių. 
Kuomet tų prekių susirenka 
tiek kad jomis galima prikrau
ti visų traukinį, tai jos veža
mos yra į Kauna.

Pats Liepojus labai išgriau
tas ir žmonių sakoma kad ne- 
^ų nei pusę tiek kiek buvę 
prieš karę.

Apleidus Liepojų važiuojant 
į Kaunu reikėję pervažiuoti 
latvių, vokiečių ir lietuvių ar
mijomis užimtas vietas, . bet 
viskas pavykę laimingai, daug 
prigelbėjusi Amerikos leite
nanto uniforma, kurioje Ro
manas važiavo.

Per Lietuvų važiuojant ja
vai visur kaip mūras, bet dva
rų laukų matėsi daug ir neuž
sėtų.

Lietuvos valdžia su Lietu
vos Prekybos B-vės nuvežtais 
išdirbtais pienais pilnai suti
kusi ir ministerių kabineto po
sėdyje ingaliota Prekybos »r 
Pramonės ministeriai Lietuvos 
valdžios vardu pasirašyti po 
kontraktu su Lietuvių Preky
bos Bendrove Amerikoje.

Karosas daugiau kalbėjo a- 
pie politiškus reikalus ir apie 
Lietuvos politiškų gyvenimų. 
Nuvykęs . Kaunan, Karosas 
tuoj aplankė Jo Ekscelencijų 
prez. Smetonų ir inteikė Bos
tono lietuvių jam aukuotų auk
sinę plunksnų. Jo Ekscelenci
ja linksmai priėmė dovanų ir 
pasakė, jo vardu padėkuoti 
Bostono lietuviams už dovanų 
ir kad ta plunksna pasirašinės 
po visais Lietuvos valstybės 
dokumentais?

Pasakojo kad Lietuvoje par
tijų kova eina kultūriškai, o 
prieš bendrus tėvynės priešus 
eina visi išvien. Sakė, kad sti
priausia ir geriau susiorgani
zavusi Lietuvoje esanti krik
ščionių demokratų partija, o 
antra esanti socijalistų liaudi
ninkų demokratų partija.

Lietuvos kariuomenė prasi
dėjusi organizuotis iš 7 karei
vių, o dabar esu apie 45.000. 
Išgrūdę bolševikus iš Lietuvos 
ir toliaus narsiai veikia.

Su lenkais esu bjauriau, bet 
ir tiems lietuviai duodą vėjo. 
Su vokiečiais tuomi buvę blo
ga, kad jų vis-gi Lietuvoje bū
ta su viršum 100.000 kareivi

• v

Bostono lietuvių 
kun. K. Urbonavi-

buvo dainų ir pra- 
Dainavo Varaitis,

f

uos ir paraližavę visų lietuvių 
veikimų.

Karosas yra Lietuvos Krik
ščionių demokratų įgaliotas A- 
merikoje sutverti “Lietuvos 
Krikščionių Demokratų parti
jos provincijų.”

Ant galo dar kalbėjo F. Vi
rsk *s L. D. S. centro pirminin
kas. Tuomi pramoga ir užsi
baigė.

Reikia atiduoti kreditas P. 
Akunevičiui, So. Bostono biz
nieriui, kurs delegatams pa
tarnavo dykai automobilium.

F. V.

UŽGYRE pradėtą 
DARBĄ.

Karosas ir Romanas, sugrį
žę iš Lietuvos, dasižinoję apie 
užinegstą So. Bostone ir apie- 
linkėse bendrų darbų rinkti pi
nigus Lietuvos valdžiai ir dra
bužius Lietuvos žmonėms, nu
džiugo ir užgyrė tų darbų. 
Taip-gi prisidės prie pasek
mingo to darbo varymo.

So. Bostone tų darbų trukdo 
poliemonų streikas, bet gal 
bus išrasti veikimo būdai. Ket- 
vergo vakare p. A. Ivaškevi
čiaus ofise bus komiteto 
rinkimas.

susi-

ATEIKITE.
L. D. S. 1 kp. Teatrališ

kos Komisijos bus susirinki
mas Bažnytinėje Svetainėje 
rūgs. 18 d. ketvergo vakare 
7:30. Kaip jau žinote Spau
dos Savaitė jau netoli ir tu
rime rengtis su programais. 
Taip-gi turime keletą kito
kių svarbių dalykų aptarti. 
Prašome visų kuopų, kurios 
esate apsiėmę mums padėti 
rengtis prie darbo.

Pirm. J. Glineckas.

ATEIKITE VISI. 
Kalbės ir Romanas.

Rugsėjo 21 d. Tliomdike 
School salėj, Spring st., Cam
bridge, Mass. 2 vai. po pietų 
bus milžiniškos prakalbos. Jas 

1 surengė bendras Komitetas 
aukas rinkti Lietuvos valdižai 
ir drabužius Lietuvos žmo
nėms. Kalbės Jonas J. Roma
nas, tik kų sugrįžęs iš Lietu
vos, miesto majoras, kun. 
Juškaitis, A. Ivaškevičius, P. 
Gudas ir kiti Bus choras, var
gonininko Rakiečio vedamas.

Visi susirinkite išgirsti ne
paprastų prakalbų ir atsineš
kite smarkių kulkų ir didžių 
bombų Lietuvos neprieteliams. 

Komitetas.

4

SVARBIOS PRAKALBOS.
Pilnųjų 'Blaivininkų 49 kuopą 

rengia vakarą ant rugsėjo 21 d. 
Šv. Petro bažnytinėj svetainėj. 
Yra kviesti kalbėtojai, gerb. kun. 
K. Urbonavičius ir kun. J. J. Ja
kaitis. Bet dabar kuomet sulau
kėm svečių iš Lietuvos J. E. Ka
roso ir J. J. Ramanausko, tai pa
kvietėm ir juos.

Tad visi atsilankykite. Taip
gi dainuso ir bažnytinis choras, 
po vadovyste p. M. Karbausko.

Blaivininkas.

SUSIRINKIMAS.
L. S. Blaivininkų 49 kp. bus su

sirinkimas rūgs. 21 d. Visi na
riai kviečiami atsilankyti nes tu
rime daug svarbių reikalu aptarti) 
tarpe kuriu bus išduoti komisijos 
raportai iš buvusio pikniko. Ir 
daug kitu dalykų bus aptarta.

Valdyba.

nariu į tamstos reikalavimus 
”Darbininko” Redakcija ir Ad
ministracija turi pilną teisią taip 
žiūrėti kaip ir į kiekvieno žydelio 
ar kitokio biznerėlio pretensiją ir 
jeigu tas jiems patinka gali juos 
padėti į — gurbą.

2, Kas link pinigų kad tamista 
Lietuvos reikalams viešame susi
rinkime ar dėl savo biznelio išrek- 
lemavimo ar dėl kito ko aukavai 
čekf ant $200 ar kiek ten .. o pas- 
kų tą čekį atsiėmei ir tuomi pada
rei labai nekulturiškai ir taip sa
kant nebizniškai ir ne džentlmo- 
niškai, tai “Darbininką” painfor
mavo Visuomenes rinktas Komi
tetas, jeigu jie pamelavo tai kibk 
į juos.

Kiek pinigu buvo surinkta 
kiek, kaip, per kur ir kada į Lie
tuvą p. Pr. A. Smetonai pasiųsta 
taip pat “Darbininką” painfor
mavo visuomenės rinktas komite
tas kurs tuos reikalus veda. “Dar
bininkas” taip patalpino viską 
kaip jam buvo pranešta. O dau
giau prie to komiteto ir prie tų 
aukų “Darbininkas” neturi nie
ko.

Jeigu “Darbininkui” komitetas 
prirodys patalpintose žiniose klai
dą “Darbininkas su mielu noru 
atitaisys — bet kol kas dar apie 
tai komitetas nepranešė.

4, “Darbininkas” šio bendro 
Lietuvos šelpimui aukų rinkimo 

j žinias talpino ir talpys vien tik 
priduotas iš Visuomeniškojo Ko
miteto. Ir iš jų teisingumą ar '

neteisingumą atsakys Visuomenės 
Komitetas.

Jei p. Kavaliauskui kas nėra 
aišku apie jo Lietuvon aukuotus 
ir atsiimtus atgal pinigus tai turi 
pilną teisę nueiti pas tą komitetą 
ir pasiteisinti. “Darbininkas” su 
tuomi neturi jokio bendro.

Meldžiu daugiau prie “Darbi
ninko” priekabių ne jieškoti į ne
savo reikalus o ypač į tos organi
zacijos prie kurios tamista nepri
klausai nosies nekišti ir jokių rei
kalavimu nestatyti bo neturi tei
ses o antrą vertus tai turėtumei 
turėt bent tiek proto, kad-žinot 
kad tas aukas ne “ Darbininkas ” 
renka ir kontroliuoja o tam tikras 
Visuomenės viešame mass mitin
ge išrinktas Komitetas prie jo ir 
kreipkis.

L. D. S. pirmininkas 
F. Virok’s

Anglijoj Glasgoiv mieste 
unijų, kongrese balsu didžiu
ma pareikalauta panaikinti 
konskripcijų ii* atšaukti 
Anglijos kareivius iš Rusi
jos, pripažinta pat-apsi- 
sprendimo teisė Airijai.

LIBERTY BONDSUS

PIRMI DIDŽIAUSI

ŠOKIAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp. .

---------- Bus-----------

SPALIO - OGTOBER18 DIENA, 1919 METUOSE
‘ LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus. Grieš puikiausia orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.-

Komitetas.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VAKARAS
---------- BUS-----------

II

PAAIŠKINIMAS.
Ponui Kavaliaiuskui Bostone
Tamista per “Keleivį” ir “San

darą” reikalauji iš L. D. S. orga-l 
no “Darbininko” kaip kurių pa
aiškinimu.

štai juos gauni. Įsitėmyk.
1, Kad tamista neesi L. D. S. |

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

(Jakimavičius)
Prietnino tbIoumIob: 

Nootikil popiet. Nuo T IHK 
509W HOADWAYCor. ST SO. BOSTON.

Tel SOS 8.B.

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

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

“LAI GYVUOJA LIETUVA" 
šį paveikslą turėtą kožnas lietuvis Įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentą juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

YATI0NAL
73 Porter Avė.,

/

i

Adresuokite:
PRESE.,

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, 
Worcesterio klebonas ir K. URBANAVYCTUS 
vietos klebonas.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofise a lyno® Gydo visokias ltgaa
1-3 P. M. 6-8 P.M. Priskirta Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

®®®®®®®®®®®®®®®9®®®®®®®®®vpriima už pilnus $50 dolerių 
L. A. B-vės atstovas

P. Bartkevičia
877 Cambridge St., 

E. Cambridge, Mass.
Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus

J.

-H -K -K -k -K *Nuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisbJ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau-^ 
čius. bandyk Nuya-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu.S! 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomuiavimas viduriu, gazai ir\i 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia. kankinimai reu- ) 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo 'ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

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

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

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

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

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

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 fondam

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.

(6-11-16-20)

Lietuvis Dantistas - *
DR. M. V. CASPEB

(Dr. M. V. Kasparavičius) | 
425 BR0ADWAY,

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

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte i
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. «

PIRMOS KLESOS

JATUL'S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
JatuVs
Jatul’s

Jatul’s

bonkt**

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija

Draugijos Temykit!

I

51Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, žarpos, antspaudos, gnzikučiai 
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.

DANTISTAS I
Į
i

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

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

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

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

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

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių 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 nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-i 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
lųose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 1 
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 I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
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
Washington St^ arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

I

□S

Dantis ištraukiami irpripil-’ 
be skausmo, su i 
prietaisais, bu į 
išra imu.

gvarantuojame.i

DR. W. T. REILLY i
469 Broadway,So. Boston.Plass.

PRIE DORCHESTER ST.

domi visai 
geriausiais 

naujų
Visą darbą

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedčĖomf® 
duo 10 vai. ry te 

. iki 4 vai. vak are

Tel So. Bo.ton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuviukai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
9-11 ryte TELEFONAS nneo
1-3 po pietų Market 9"t)0
8-a VAKARE

Bell Phone Dickinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Bread St., Philadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofi»o Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 
Nedeliomis iki 4 no piita. „

••••••••••e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®#®®®®®®®®®®®  
AŠ, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnSJęs pilvelis buvo. Dispepsija.S 
nevlrlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spA- ® 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-jį 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežlą.® 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bltterlo Kraujo valytojo.# 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-' 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas' 
LSelvalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas iSnyko po užmnėl-i 
mut visą ligą. Bėglu 3 mėneslą iSgerdavau kas savaitė po butelĮ Salutaras.^ 
Biterla, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok| skirtumą kdlp tarp, 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykĮą dė-< 
kavoju Salutaras myllstą geradėjui Ir linkiu visiems savodraugams ir pa-j 
ŽĮstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoėirdžiai kreiptis prie Salu-i 
taras:

1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL ___
MMMMNMNNtMMIMMMMMMNNMNtNMNMM
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j JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga sulaiką plunku slinki- 

, ma. prašalina pleiskanas, niežėjimą 
| odos galvos, augina plaukus priduoda 
Į ma jėma reikalinga maista.

> Dermafuga padarys kad Jusū plao- 
[ kai bus tankus švelnus ir skaistus.
| * Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis- 

į, kanos išnyk* ant visados ir plaukai 
h neslinka daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum pač-
> ta suvis dykai išbandymui s am pala.
p Prisiuskite M c. įtampomis peniem 
I timo lėšų, gausi išbandymai dežiute 

< Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO
> BOX 37. FHILADELPMIA. M.

KAD BŪT GRAŽIU.
Vartok t« mostj. ji padaryt 

TYRŲ. SKKAISTŲ Ir BALTĄ. Pra 
Salina Šlakus ir spuogus nuo veido. P» 
daro minkšta Ir balta oda- Kaina dH» 
tfis 75c. Ir 51.00. Pinigus galim* slą« 
popieriuj doleri arba stampomia.

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




