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Departmentas gavo patvirti
nimų nuo Šveicarijos Legąci- 
jos, kad yra Šveicarijos Val
džios noras palengvinti kiek

Pranešama, kad Amerikoje 
daryti dažai yra jau vartojami 
Brazilijoj. Nors ir iš Anglijos 
po truputį gaunama, tečiau 
Suvienytos Valstijos daugiau
sia jų pristato.

Pranešama, kad Scrantone, 
Pa., 15,000 šilko audėjų, ten ir 
apielinkėje streikuoja.

“Acceptanee for maibng at spa- 
eial rate of postage provided fer 
m Seetion 1103, Aet of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918,’*

Iš Vienos pranešama, jog y- 
ra spėjama, kad mažiausiai 5,- 
000,000 vokiečių, austrų ir 
vengrų, turės išvažiuoti, nes 
negali surasti darbo.

Rugsėjo 5 Prez. AVilsonas 
apsiėmė įvykinti konferencijų 
tarp lieno darbininkų atstovų 
ir Suvienyti) Valstijų Plieno 
Korporacijos, kad išvengus 
streiko.

Kaip pranešama iš raporto 
duoto Direktoriui Hines, rugp. 
25 kasi ink komunikacijos sto
vio, nors ir nesenai buvusis 
gelžkelių darbininkų sujudi
mas nurimo beveik visoje šaly
je, tečiau prekių pervežimas 
išskyrus kelis atsitikimus dar 
nėra pasiekęs normalio stovio, 
kaip kad buvo šiuo laiku me

tai atgal.

nizaeija, kuri būtų įvykinta iš
mokinant jos 8,000,000 nemo
kančių anglų kalbos, yra pa
matinis reikalas pergalėti ne
pasitenkinimų kilantį šioje ša
lyje.

AMERIKONAI PRIEŠ 
ITALUS.

Dalmaeijos pakrantėj išso
dinta iš Amerikos karinio lai
vo Amerikos kariuomenės, ku
ri kartu su slavais išvijo italus 
iš Trau. Italai užėmę Fiume 
toliau varėsi į slavų žemes, pa
našiai kaip lenkai kad briau- 
jasi į Lietuvos žemes. Ameri
kos jėga pastojo kelių italams.

Natūralizacijos Komisijonie- 
rius išleido Įsakymų, kad geg. 
9, 1919 aktas, kuris turėjo ap- 
rubežiavimus ant priešų sve
timtaučių karės laiku jau ne
beveikiąs, kad sulaikyti natū
ralizacija buvusių Centraiinių 
Valdžių pavaldinių.

galima tęsimųsi toliau turistų 
kelionės Šveicarijon. Depart- 
mentas bus pasirengęs nuo 
rugp. 15, išduoti pasportus vi
siems turistams važiuojan
tiems į Šveicariją.

Sekretorius T>ane, rugsėjo 11 
pasakė Senato Mokslo komite
tui, ragindamas biliaus per
vedimų kuris pasiūlo federalę 
sandarbvstę su Valstijoms, 
kad įsteigus speciales mokyk
las, kad šios šalies Amerika-

AA’all Street Jumalas cituoja 
“Manchester Guardien,”Angl. 
kuris sako, kad ITerbert Ho- 
overis, yra arčiausis prie dik
tatoriaus, kurio Europa nėra 
turėjus nuo Napoleono laikų. 
Sako kad Hooveris buvo aug- 
ščiausioje ekonomijos valdžio
je kuomet ekonomija buvo 
svarbesnė už politika, ir visa 
Rytinė Europa atsižvelgia į jį 
kaip į pranašų.

STREIKAS BUS ILGAS.

Kaip dabar plieno darbinin
kų streiko bėgis rodo, tai iš
rodo, kad kova bus ilga. Ge- 
neralis streiko direktorius 
John Fitzpatrick paskelbė, jog 
streikas gali tuoj baigtis, jei 
kompanijos sutiks pasiduoti 
trečiųjų teismui. Kompanijos 
atmetė toki klausimo išrišimų.

Darbininkų atstovai dabar 
duoda liudijimus senato komi
sijai. Pirmiausia tapo išklau
sinėtas Fitzpatrick. .Jis pasa
kė, jog darbininkai išėjo strei
kan, kad Gary, plieno korpo
racijos galva atsisakė derėtis 
su darbininkais.

Pėtnyčioj išklausinėtas S. 
Gompers, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas.

Streiko vietose ramu. Dau
giausia darbininkų išėjo strei
kan Ohio distrikte. Buffaloj 
trys unijos Didžiųjų Ežerų lai
vų darbininkų nubalsavo strei
kuoti, kad paremti plieno dar
bininkus.

SUPLIEKĖ BOLŠEVIKUS.
Pskovo apielinkėse estonai 

supliekė bolševiku jėgas ir su
naikino du jų pulkus. Tų pa
darė rugsėjo 24 d.

stijų Gen. Emigracijos Komi- 
sijonorius apgailestaudamas 
“hystoriją existuojančią emi
gracijos dalykuose,” rūgs. 11, 
išleido raportų, kur parodo, 
kad tiktai 102,513 svetimtau
čių apleido Suvienytas Valsti
jas nuo karės užbaigimo, ir iš
viso tiktai 123,522 per dvyli
ką mėnesių baigiantįs birželio 
30,1919. Per 5 metus baigian
tis birželio 30, 1919, 618,225 
emigrantų išvažiavo, sulygi
nus su 1,172,679 imigrantų at
važiavusių per tų patį laikų 
pirmiau.

Dien į dienų lenkų vis tvir
čiau stojama Romoje. Štai 3 
Rugpjūčio diena Šv. Tėvo vie
šai tapo priimta tam tikroje 
audiencijoje lenkų atstovybė 
prie Vatikano.

Gražioj prancūzų kalboje J. j 
Š. Benediktas XV išreiškė kad l 
“Nelaimės dienose Šv. Sosto 
visuomet stovėta šalyp tosios 
meilios (nobilissima) tautos, o 
jinai maloniausioji (nobilissi-! 
ma) Lenkija, iš savo pusės, vi-1 
suomet buvo ištikima (semper 
fidelis) Šv. Apaštalų Sostui.” 
Toliau Šv. Tėvas pridūrė, kad 
iš Romos tapo pasiųstos Len
kijon. tam tikras atstovas, 
tuom tikslu, kad arčiau susi
pažintų ir geriau ištirtų reika
lus Naujosios Valstijos, dėlto 
kad mes, sakė popiežius ge
riau sužinoję viską, pasekmin- 
giau galėtume ateiti jai pagel- 
bon kiek tegalėdami.”

Toliau 23 Rugpjūčio dieną, 
lenkų atstovas draug su jo vi
sa šeimyna buvo Šv. Tėvo pri
imtas privatinėj audiencijoje.

Savo keliu lenkai vyskupai, 
tarsi lenktyn išgauna savo ku
nigams įvairias Šv. Tėvo Dva
riškių pagarbas — antai: Ilčių 
Mogilevo Antvyskupui Ropui, 
Šv. Katrinos klebonas Petra- 
pylėje Kunk Butkevičius, įsta
tytas į pralotus Šv. Tėvo. 
Varšavos antvvskupis pasi
stengė papuošti Vatikano pa
garbomis taip-gi keletą iš savo 
kunigijos įstatęs kun. Brzeze- 
vičių ir Ploškevičių į pronota- 
rus, kun. Kempinskį — Į pra
lotus Jo Šventenybės. Nepa
siliko užpakalyje savųjų nė 
Liublino vyskupas, įstatęs į 
Šv. Tėvo pronotarus kun. Kog- 
larskį, nė Vloclavko išgavęs 
Kamergero pagarbą, savo vys
kupijos jaunam kunigui Flior- 
čakui, negi galutinai naujas 
Rygos antvyskupas O’Rurkas, 
papuošęs jaunutį kunigą Oko- 
lo-Kuloką pagarba Kamergero 
prie Šv. Tėvo. Ir vis tai karo 
metu, kuomet nelengva susiži
noti su Roma!

Iš Lietuvos padangių, kaip 
visuomet tyka, nė vėjalio nė 
balselio iš niekur. O laikas jau 
būtų, nuo ko tas priguli, kad 
ir mes lietuviai turėtume savo 
atstovą Romoje prie Vatikano, 
ką laiks nuo laiko primvtų kur 
reikia ir kam išpuola, kad lie
tuvis ne lenkas, non quia 
catholicus ergo polonus, kaip 
kad lenkų anais laikais buvo 
visur plačiai skelbiama.

Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje,

26 Rugpjūčio 1919 m.

Jonas J. Romanas, kalbėda
mas su Lietuvos karininkais 
Lietuvoje, sako, jog vienas 
didžiausių Lietuvos kareivių 
pageidavimų yra tai ingyti 
“tanką.” Turint vieną “tan
ką” sako nebijotų jokių prie
šų. Turint vieną “tanką” 
Lietuvos jėgos sako kareiviai, 
lengvai ir greit taip sutremtų 
bolševikus, kad jie daugiau 
nepasisuktų Lietuvos rube- 
žiuose. Su “tanku” atsiimtų 
Vilnių ir ant “tanko” nujotų 
net i Varšavą. Lietuvos karei
viai prašo, kad Amerikos lie
tuviai intaisytų Lietuvos ka
riuomenei “tanka.’ ’



Protokolas.
L. D. S. KETVIRTO SEIMO.
Ketvirtas L. D. S. Seimas įvy

ko drauge su Federacijos Kongre
su rugpjūčio 18, 1919 m., Worces- 
ter, Mass., lietuvių parapijos sve
tainėje, Waverly Street.

Seimą atidarė 2:00 vai. P. M. 
pirmininkas Pr. Virakas; maldą 
atkalbėjo dvasiškas vadovas kun. 
F. Kemėšis.

Valdyba seimo vedimui tapo iš
rinkta teisėtu balsavimu iš sekan
čių ypatų: Seimo vedėjas — An
tanas Masandukas, Newark, N. 
J.; jo pagelb. — Barbora Morkai- 
tė, Athol, Mass.; raštininkas — 
Jonas M. Bakšys iš Athol, Mass.; 
jo pagelb. — Jonas Kašėta, Nor- 
wood, Mass.

Mandatų, įnešimų ir knygų per
žiūrėjimo komisija: Marcelė Žu
kauskaitė, Vincas Gudinąs, Jonas 
Glineckas, Antanas Račkauskas 
ir M. Mažeika.

Skundų ir rezoliucijų komisija: 
— kun. F. Kemėšis, Ona Jankienė 
ir K. Kručkas.

Tvarkos prižiūrėtojas Jonas 
Molis.

Delegatai sekantieji dalyvavo.
Iš L. D. S. Centro pribuvo F. 

Virakas, kun. F. Kemėšis, A. 
Kneižis, kun. K. Urbanavičius ir 
Jonas M. Bakšys.

1 kp. — So. Boston, Mass. Ona 
Jankienė, Marcelė Žukauskaitė, 
Janas Glineskas ir A. Zaleskas.

2 kp. — Montello, Mass. — Ona 
Kašėtaitė.
i 3 kp. — Nonvood, Mass. — Jo
nas Kašėta.

4 kp. — Athol, Mass. — kun. 
Aug. Petraitis ir Barbora Morkai- 
tė.

5 kp. — Waterbury, Conn. — 
Jonas Tautila.

6 kp. — Hartford, Conn.—Kos- 
tantas Kručkas.

7 kp. — Worcester, Mass. — 
Jonas Vaitkus, kun. J. J. Jakai
tis, Jonas Molis, Antanas Vismi
nas, Ona Jonaitienė, Petras Pui
šys ir Antanas Račkauskas.

8 kp. — Cambridge, Mass. — V. 
Jakas, L. Prospeliauskas, O. Mon- 
kevičiutė ir O. Povilaitė.

12 kp. — Brooklyn, N. Y. — 
Kazys J. Krušinskas.

13 kp. — Philadelphia, Pa. — 
Ona Unguriutė ir A. Ambrasas.

14 kp. — Newark, N. J. — An
tanas Masandukas.

22 kp; — Brighton, Mass. — 
Baltrus Ajauskas.

25 kp. — Chicago, III. — Juozas 
Šimkus ir Sofija Balkaitė.

28 kp. — New Haven, Conn. — 
Marė Jokubaitė.

30 kp. — Baltimore, Md. Juozas 
Čeplinskas.

37 kp. — Lewiston, Me. — Bro
nė Ivaškiutė.

49 kp. — Cicero, III. — Juozas 
Mockus.

51 kp. — Cleveland. Ohio. — V. 
Gudinąs.

55 kp. — DuBcis, Pa. — kun. 
M. J. Urbonas.

56 kp — Hudson, Mass. — Ona 
Kazakaitė.

53 kp. — Homestead, Pa. — 
Antanas Katilius.

71 kp. — Rochester, N. Y. — 
kun. J. Kasakaitis.

72 kp. — Detroit, Mich. — Sta
sys Stepulionis.

78 kp. Phila., Pa. M. Mikliušis 
ir Jurgis Romanas.

69 kp. Dayton, Ohio., kun. M. 
Cibulskis.

70 Lawrence, Mass. — Ona 
Bobilienė.

LDS. Chicagos Apskričio — M. 
Mažeika.

LDS. Ohio ir Mich. apskričio S. 
Rodavičius.

LDS. Conn. ir apskričio - 
Černiauskaitė.

I Posėdis 3 vai. P. M.
Užėmus Seimo valdybai savo 

vietas, prasidėjo išdavimas rapor
tų.

Iš raporto dvasiško vadovo kun. 
F. Kemėšio paaiškėjo, kad apla
mai dvasios dalykai darbininkuo
se buvo ir yra labai geri. Jokių 
skundų nėra gavęs. Ir kr-demo
kratiškas susipratimas yra įleidęs 
diegus darbininkų širdyse, 
imtas.

Pirmininko F. Virako 
skamba:

FR. VIRAKO
LDS. centro pirmininko raportas.
Broliai ir sesers!

Neturiu kuomi girtis, nes nie
ko ypatingo laike šių metų nenu- 

e

Ona

Pri-

taip

veikau, nors ir darbavausi taip, 
kaip išmaniau, kiek galėjau ir 
kiek laiko turėjau.

Kurie pernai L. D. S. seime bu
vote, tai gerai atmenate, kad pir
mininkauti apsiėmiau tiktai todėl, 
kad niekas kitas nenorėjo apsiim
ti, o nenorėjo apsiimti labiausia 
dėlto, kad buvo apikeblis organi
zacijos finansinis stovis.

Laike šių metų daugiausia dė
jau pastangų toje linkmėje, kad 
LDS. finansiniai reikalai sustiprė
tų.

Ačiū Dievui ir LDS. narių uo
liam to reikalo parėmimui, dabar 
mūsų organizacijos finansinis sto
vis yra taip geras — kaip niekuo
met pirmiaus dar nėra buvęs.

Apie tai tamistos įsitikrinsite iš 
atskaitij finansų sekretoriaus, ad
ministratoriaus ir kitų raportų, 
kurie šiame seime bus išduoti.

Aš skaitlinių neminėsiu dėlto, 
kad tą viską rasite tam tikrose 
atskaitose, bet pasakysiu tik tiek:

1. Šiais metais labai daug su
mažinome “Darbininko” paskolą, 
apmokėdami skolininkams.

2. Sutvarkėme spaustuvę, krau
tuvę, biznio ofisą, įtaisydami 
daug naujų daiktų, rakandų ir tt.

Buvo taisoma viskas taip, kad 
biznis neišrodytų kokia tenai krū
va įvairių dalykų ir daiktų, bet 
kad išrodytų taip, kaip reikia. 
O patikrinimui mano žodžių kvie
čiu tamistas visus atsilankyti Bos
tone į “Darbininką” ir savo aki
mis viską perveizėjus ir patikri
nus apie tai spręsti.

3. Įtaisyta nauja raidžių staty
mo “inlertype” mašina. Taip kad 
dabar laikarščio statyme vienai 
mašinai kartais kiek sugedus nė
ra jokios sugaišties ir laikraštis 
bus sustatomas ant antros maši
nos. Taip-pat tas daug palengvins 
apdirbti pašalinius darbus ir kny
gų spauzdinimą, o tuomi labiaus 
užganėdins visuomenės reikalavi
mus atliekant į laiką visus užsa
kymus ir “Darbininkui” bus dau
giau pelno.

Iš bizniško atžvilgio padaryta 
tiek ir dar apart to užvesta bizny
je tvarka palei geriausios sistemos 
kokia dabar yra žinoma, bet a- 
pie tai, tai prie progos geriau ir 
plačiau galės paaiškinti p. admi
nistratorius ir biznio prižiūrėjimo 
komisijos nariai, nes jau čia yra 
specijaliai jų dalykas.

Visus šiuos praeitus metus L. D. 
S. centro valdybos narių tarpe bu
vo santikiai kogeriausi'ir vieni ki
tais pasitikėjimas toks, kad geres
nio negalima nei norėti.

Kas link kaip kurių pagerini
mų bei intaisymų nuomonės nevi- 
suomet visų būdavo vienodos, bet 
po dalyko nubalsavimo jokių niur
nėjimų nei priešginiavimų iš su
manymui prieštaravusiųjų pusės 
girdėt nei kartą neteko.

Biznio ir pinigų prižiūrėjime 
kiek tas buvo galima laikiausi 
praeito seimo nutarimų.

Iš idėjinės pusės dalykai taip- 
pat stovi gerai.

Viešumon L. D. S. jokis skan
dalas iš niekur neiškilo — turėt 
jų nei nebuvo.

Veik visą laiką buvome be cent
ro protokolų raštininko.

Seime išrinktas p. A. Navikas 
negalėjo apsiimti dėlto, kad jis 
turėjo perdaug darbo.

P-as J. E. Karosas sugrįžęs prie 
savo darbo “Darbininke,” prigel- 
bėjo organizacijos kėlimo darbe, 
bet kilus sumanymui siųsti dele
gatą į Lietuvą, jis išrastas tinka
miausiu tai misijai ir buvome pri
versti jį paleisti.

Aš pats stengiausi kiek galint 
idėjinius reikalus judinti (kiek 
galint), bet tarnystėje būnant ir 
turint daugelį įvairių pašalinių 
užsiėmimų neturėjau užtektinai 
laiko.

Nors ir taip dalykams einant, 
bet nusmukt mes ir šiais metais 
nenusmukome, bet dar bent kiek 
paaugėjome ir sustiprėjome. Tą 
liudija atskaitos ir taip galima 
spręsti iš kuopų ir apskričių ju
dėjimo veiklumo, kurs kiekvie
nam į akis metasi.

Viską į krūvą suvedant išeina 
taip, kad man bepirmininkaujant 

1 L. D. S. dalykai ir finansai sustip
rėjo ir kad to sustiprėjimo prie- 
žasčia buvo L. D. S. narių ir cen-

* tro valdybos darbštumas ir geri 
norai, o mano veikimo tame vi
same tiktai tiek, ką kartais nuro-

• dydavau arba net ir griežtai pa
reikalaudavau, kad turi būt ne

* kitaip, bet šitaip dėlto, kad taip
• yra praktiškiau ir mūsų L. D. S.

naudingiau.
Tai ir viskas ką aš raportavimui 

turėjau.
Tuomi aš savo raportą ir L. D. 

S. centro pirmininkystės metus 
užbaigiu. Ačiū.

F. Virak’s.

Pirmininko raportas priimtas.
Vice-Pirmininkas M. Mažeika iš

duodamas raportą, trumpai pažy
mėjo, kad platino ir gynė darbi
ninkų idėjas ir jų reikalus. (Pri
imtas).

Protokolų raštininko pastovaus 
nebuvo. Iš pradžių per nekurį 
laiką tą vietą užėmė Jonas Karo
sas. Paskui jis išvažiavo į Lietu
vą. Čia F. Virakas paaiškino, kad 
iš tos priežasties protokolai nėra 
visi įtraukti į knygas, bet vienok 
svarbesnius pats užrašinėdavo. Iš 
to LDS. nebuvo ir nėra jokių tru
kumų bei nuostolių. (Priimtas).

Iždininkas A. Zaleckas savo ra
porte pranešė, kad jo atskaitos stf 
tinka su finansų raštininko. Visos 
atskaitos tvarkoje. (Priimtas.).

Iždo globėjai visi nepribuvo. 
Todėl iš jų tik vienas Jonas M. 
Bakšys raportavo. Jis išduoda
mas raportą pasakė, kad viskas y- 
ra vedama geriausioje tvarkoje. 
Vieną sykį metuose peržiūrėjo 
visas knygas. Knygos puikiai y- 
ra vedamos. Vedėjai verti pagy
rimo. ( Priimtas).

Raštininkas perskaitė atsiųstus 
pasveikinimus, kuriuos delegatai 
patinka rankų plojimu.

Pasveikinimus skaitė šių asme
nų:—

Nuo Naujos Anglijos apskričio 
valdybos — V. J. Kudirkos ir A. 
J. Navicko (laišku); kun. Pr. Juš
kaitis iš Cambridge, Mass. (laiš
kas) ; V. Sereika iš Harrison, N. 
J. (laišku).

Šiuomi užs":’ aigė pirma sesija 
6:00 P. M.
II Posėdis 19 dieną rugpj. — 2:00

Skaitymas pasveikinimų (teleg
ramos). Kun. J. Valantiejus iš 
Waterbury. Conn. sveikindamas 
delegatus atsižada ir savo pasko
los $40.00, kuriuos aukauja “Na
mo Fondan.” Nuo A. S. Vait
kaus iš Dayt«..n, Orio ir nuo LDS. 
53 kp. iš Homestead, Pa. per U. 
Kraužlį. Ši‘..os pasveikinimus de-

2. Nutarta “ Darbiu-~.„-------■■
tinį numerį padidinti iki 8 pusią- '1 

pių. Ir tas padidintas “D.” aš- 
tuonių puslapių turi pradėti eiti 
nuo pirmo rugsėjo.

3. Nutarta, kad būtų du redak
torių. Ir paringti da antrą redak
torių palikta centro valdybai ir 
literatiškai komisijai.

4. Klausimas pakėlimo mokes
čių nariams atmestas.

Gauta du laišku su pasveikini
mais. Pirmas nuo New Yorko ir 
New Jerseys LDS. apskričio per 
A. J. Dymtą; antras nuo LDS. 
18 kp. iš Paterson, N. J. per A. 
Alubickas.

Seimas pasveikinimus priėmė 
gausiais aplodismentais.

Gauta auka $10.00 “Darb.” 
morgičiams nuo LDS. 37 kp. Lew- 
iston, Me.

Ir VI. Jakas LDS. 8 kp. narys 
Cambridge, Mass. atsižadėjo pa
skolos $10.00. Jiems seimas iš
reiškė. širdingai ačiū.

Šis posėdis užsibaigė 6:00
P. M.
III Posėdis prasidėjo 8 vai.

Svarstymas inešimų.
5. Nutarta, kad “Darbininkas” 

eitų toje pačioje dvasioje, tiktai 
kad daugiau mokslingų straipsnių 
tilptų ir darbininkų klausimą riš
tų ir kad netalpintų vpatiškos po
lemikos.

6. Palikta ta pati mokestis — 
25c. į Streikierių Fondą.

8. Mokestis — 25c. į Str. Fon
dą yra priverstina, o neužsimokė
jęs narys lieka išbrauktu.

9. Nutarta laikyti “Darbininkų 
Savaitę” tarp lapkričio ir gruo
džio. Galutiną laiką paskirs ir 
paskelbs Centro Valdyba.

10 Forma biznio kontrolės 
misijos palikta, ta pati.

11. Apskritis turi teisę siųsti 
atstovą į L. D. S. Seimą.

12. Seimas pabriežė, kad būtų 
daugiau domos kreipiama į prista
tymą “Darbininko” skaityto
jams ir nariams.

13. Nutarta, kad būtų išduoda
ma smulkmeniška biznio 
3 kartus į metus per 
“Darb.”

14. Kada apgarsinimai 
mi abejotinais, seimas suteikė tei-

i minko

vai.

vak.

ko-

atskaita 
organą

nužiūri-

legatai priėmė karštais aplodis- Centro A aldybai juos ištirti ir

mentais.

Toliaus sekė centro finansų raš- . 
tininko A. Kneižio raportas. Jis 
raportuoja, kad apskritai paėmus 
LDS. stovis yra geras. Viskas au
ga didyn ir skolos mažinąs. Nors 
iš priežasties karės aplinkybių ne
buvo galima kaip reikia agitaci
jos varyti, vienok skaičius narių 
padidėjo.

Štai trumpa finansų sutrauka 
bei atskaita: —

L. D. S. Centro kasos stovis.
Ineigų nuo rugpjūčio 1 d. 1918 Iki rug

pjūčio 1 d. 1919..................... $4.699.30
Pridėjus balansą ant rugpj. 1

d. 1918 195.52

Iš viso ineigų 
lšiaidų išviso

$4894.82
.4735.66

Biilansas ant rugpj. 1 d. 1919 $159.16
L. D. S. Streikierių fondo stovis: 

Ineigų............................................$885.34
Išlaidų .. v....................................... 327.66

Balance..........................$557.68
L. D. S. turtas išneša ..............496.31
Deficito LDS. Centras turi.......... $61.37

Smulkesnė atskaita tilpo “Dar
bininke.” Jo raportas primtas su 
pagyrimu.

“Darbininko” biznio atskaita 
per A. Kneižį, taip seka: — 
Nuo rugp. 1 d. 1918 m. iki rugpj. 

1 d. 1919 m.
Ineigų iš viso.........................$26,667.84
Išlaidų išviso ........................26.340.28

Balansas ant rugp. 1 d. 1919 $327.56
Išviso turtas neša .................$27,759.67
Skolos siekia.......... .................. 19,890.93

Gryno pelno ant rugp. 1, 1919 $7,868.74

Namo fondo komisija nepribu
vo. Čia F. Virakas pasakė, kad 
fonde randasi virš $300.00.

K. Česnulis buvusis atstovas 
nuo LDS. į Tautos Tarybą rapor
tavo apie savo veikimą.

Mandatų komisija išdavė ra
portą'ir surado kelių delegatų 
mandatus be reikalaujamos val
dybos parašų. Čia todėl seimas 
pažymėjo, kad jei ant kitų seimų 
kuris delegatas neturės legališko 
mandato, tuomi pačiu nustoja tei
sių savo delegatystės.

Sekė skaitymas protokolo tre
čio seimo.

Buvo skaitoma iš organo “Dar
bininko,” nes nebuvo užrašytas 
knygoje. Priimtas be jokių pa
taisų.

Svarstymas įnešimų ir pasek
mės —

1. Eiti prie steigimo dienraščio, 
organizuojant kapitalą.

pranešti administratoriui talpinti 
juos ar ne.

15. Nutarta prenumeratą pakel
ti ant 50c. metams.

61. Ir ją pakelti nuo Naujų Me
tų — 1920.

17. Užgirta eiti prie turėjimo L. 
D. S. nuolatinio organizatoriaus.

Pastarasis posėdis užsibaigė 10 
vai. vakare.
IV Posėdis rugpj. 20 dieną 8:00 

vai. po pietų.
18. Nutarta sustabdyti “Darb.” 

neužsimokėjusiems nariams už še
šis mėnesius; o kad kuopos val
dyba tuojaus sustabdytų jei mato 
tame reikalą ir jos raštininkas 
tuojaus praneštų Centrui.

19. Užgirta kad būtų užmegsti 
sąryšiai LDS. su Krikščionių De
mokratei partija Lietuvoje.

20. Užgirta kad kiekvienoje 
kuopoje būtų įsteigta komisija 
platinimo katalikiškos spaudos, y- 
pač “Darbininko” leidinių.

21. Užgirta kad būtų įsteigtas 
informacijos biuras darbo -klausi
me prie Centro Valdybos.

22. Užgirta kad būtų surinkta 
amatninkų statistika LDS. orga
nizacijos. Tą atlikti palikta Cent
ro Valdybai.

23. Užgirta kad būtų steigiami 
LDS. skyriai Lietuvoje kada bus 
galima.

24. Leidimas sieninio ir knygu
tės formoje kalendorių palikta 
nuožiūrai visai centro valdybai.

25. Kada narys sustreikuoja, 
kuopos raštininkas turi tuojaus 
pranešti centrui.

26. Būdas mokėjimo streikie- 
riams palikta tas pats kai ir per 
nai buvo perseimą priimta.

27. Finansų ir protokolų rašti
ninką sulieti į vieną.

27. Ir raštirtinkas turi būti ap
mokamas.

28. Padengimui raštininkystės 
mokesčių seimas pavedė Centro 
Valdybai surasti būdus kaip ir iš 
kur gauti tą sumą pinigų. O su
radus tuos būdus turi perleisti 
kuopoms per referendumą idant 
nubalsuotų, kuris iš tų būdų yra 
geresnis.

29. Kilo klausimas ar bendrovės 
apmoka “Darbininkui” už apgar
sinimus, ypač Bostono bendrovė. 
Todėl buvo išaiškinta kiek ir kaip

moka ir tas viskas yra užrašyta 
knygose. Ką pSliūdija ir knygų 
jeržiūrėjimo komisija.

30. Raportas peržiūrėjimo kny
gų komisijos. — Puiki tvarka ir 
gerai vedama. Nėra klaidų.

31. LDS. buvo prašoma paau
kuoti $100.00 Lietuvos vargstan
čiai moksleivijai.

Tuojaus buvo nutarta padaryti 
tarp delegatų kolektą.

Surinko $46.50. Apart to sei
mas išnešė pageidavimą, kad dele
gatai parvažiavę kreiptųsi į kuo
pas idant kiekvienos kuopos na
riai pasitengtų suteikti kokią nors 
auką moksleiviams Lietuvoje. Au
tas siųsti per kun. Aug. Petraitį, 
105 Main street, Athol, Mass.

32. Skundų komisija pranešė, 
tad korespondencijos yra per
daug iškraipomos. Todėl seimas 
išnešė pageidavimą, kad redakto
riai prisiųstas korespondencijas 
talpintų originališkiau.

33. J. Jaruševičiaus skundą 
seimas perdavė dvasiškam vado
vui — kun. F. Kemešiui.

34. Centro valdyba pagamins 
tris vietas seimui ir turės perleis
ti per kuopų referendumą. Laiką 
nuskirs ir-gi Centro Valdyba. Bet 
jeigu A. L. R. K. Federacijos kon
gresas būtų kasmet, tai lakiyti 
sykiu su Federacija.

Perskaityta šie pasveikini
mai: —

Nuo 39 kp., Bridgeport, Conn. 
per U. A. Motuzaitę; nuo 65 kp. 
iš Nashua, N. H. per kuopos val
dybą — L. J. Nadzeika ir K. J. 
Nadzeika; nuo 30 kp. Baltimore, 
Aid. per T. Bernotą.

Seimas už pasveikinimus išreiš
kė ačiū gausiu rankų plojimu.

1 Centro Valdybą liko sekan
tieji asmens.

2) Pirmininkas — Pranas Vira
kas.

Vice-pirm. — Marcelė Žukaus- 
caitė.

3) 
rašt.

4) 
kas.

5) 
kienė, Barbora O. Morkaitė ir J. 
VI. Bakšys.

6) Dvasiškas vadovas — kun. 
Kemėšis.

7) Kontrolės Komisija 
das Jakas, kun. K Urbanavičius. 
O trečią palikta surasti centro 
valdybai.

8) Literatiškoji Komisija ta pa
ti ir dar kun. J. J. Jakaitis.

9) Komisija namo užgirta ta 
pati.

10) Atstovas į darbininkų tarp
tautinį suvažiavimą Washington, 
D. C. liko išrinktas Pranas Šivic- 
kas.

11) Į A. L. Tarybą K. Česnu
lis.

Seimas reikalauja kad atstovas 
Tarybos visuomet iš posėdžių T. 
T. išduotų raportą kas yra gali
ma delei patalpinimo organe.

Maldą atkalbėjo kun. F. Kemė
šis. ,

Šiuomi užsibaigė seimas 20 die
ną rugpjūčio 7:00 vai. vakare.

Seimo pirmininkas —
Antanas Masandukas.

Seimo raštininkas —

Centro finansų ir prdtokohi 
— Antanas Kneižis.
Iždininkas — Jonas Glinec-

Iždo globėjai: — Ona Jan-

Jonas M. Bakšys.

—N 's'i

\ĮĮho^T^! bereikalingas
IŠGĄSTIS.

Vartodamas f ontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu- 

L mus ir išlaidas.
Jų kainos: $2.50,

I $3, $3.50, $4, $6 ir 
r augščiau.
L Užsisakyk šiandie, 

gausi Lietuvos žem- 
| lapį dykai.
I “DARBININKAS”

244 W. Broadway, 
L South Boston, Mass.

Vla-

f.

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuoml pranešam Grand Raplds, 
Mich. ir apielinkės lietuvikad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikrašti “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

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

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 pramonė api
manti šakas: — Importo-Exporto, Konstrukcijos ir In
dustrijos.

1) Importo ir Exporto šaka netiktai įsteigta, sutvar
kyta, bet jau ir veikia iš Ne w York’o. Įvairūs tavorai ir 
maistas gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos 
gyventojų. Šis exporto skyrius patarnauja ir Amerikos 
lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsakymus ir per- 
siųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius, maistą) saviem- 
siems Lietuvoj. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams 
priimdamas,,ir' perveždamas tą ką jie turės išsiuntimui, 
dėl apmainyrno 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 C o. Export Dept. 6 
W. 48-th St., New York, N. Y.

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 Bendrovė, prijungus Lietuvių Statymo Bendrovę, 
apipirko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron, Ohio., 
vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis plečia
mas Amerikoj. Ten statoma, po kontraktais, namai prie 
kurių dirba vien Lietuviai ir tai L. A. Pram. 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. Radavičius. Norėdami gauti toj šakoj informa
cijų adresuokite:— Lithuanian American Trading C o. 
Construction Dept. 130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

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 Co. Industry 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 šėrus 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.

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 išlaimėti 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 šėrai parsiduoda po 
$10.00 vienas. Šėrų galima pirkti kiek norima. Rašyki
te klausdami informacijų ir siųskite pinigus už šėrus į 
Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:—

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., ,
112 NORTH GREENE ST., BALTIMORE, MD.

(Apgarsinimas)
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Jonas E. Karosas.

Lietuvos Valstybei 
besikuriant.

[LIETUVOS DABARTINIS PADĖJIMAS IR PARTIJOS*]

Vienas žodis ne Šnekta, :
Vienas vyras ne talka, —

Kaip du stos — visados 
Daugiau padarys;

Viens pradas, kits padės
Ir toliau varys...

— JAKŠTAS.

Arčiau susipažinus su Lietuvos Valstybės kuriamuo
ju darbu, atjautus giliau Lietuvos piliečių didelį pasiau- 
kavimą ir dar didesnę ištvermę, tveriant prie labai sun
kių aplinkybių Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę — ne
jučiomis atsimena virš padėti lietuvio poeto žodžiai, ku
rie tikrai nurodo, kad tik sutarimas ir vienybė tegali lai
mėjimu apsivainikuoti.

Lietuvos Valstybei įsikurti trukdė ir dabar dar truk
do net keturi priešai: vokiečiai, lenkų plėšikų gaujos, 
raudonarmiečiai ir rusai kolčakiniai. Prie savo tautos 
laisvės siekiant, lietuviams reikėjo kovoti ant žūt ar būt 
su daug galingesniais priešais. Kad lietuviams liuosybės 
aušra patekėjo, tai nuopelnas ne šio pasaulio galiūnų, bet 
pačių lietuvių tėvynainių sunkaus darbo be atvangos, be 
atsižiūrėjimo pasekmės, kurios ilgos vergijos pančius 
trenkė į šalį ir praskynė taką prie brangios laisvės.

Lietuvos Valstybei besikuriant, iždo jokio nebuvo, 
kariuomenės lietuviai neturėjo, gi priešams siaučiant mū
sų tėvynėje, tiesiog sunku buvo pradėti veikti, bet nežiū
rint tų visų kliūčių ir vargo, Lietuvos veikėjai dar pabai
goje 1917 metų kertinį pamato akmenį Lietuvos laisvei 
padėjo. Vilniuje lietuvių konferencija, įvykusi spalių m. 
19 dieną 1917 metais sudarė Lietuvos Tarybą, kuriai pa
vesta Lietuvos reikalais rūpinties.

RINKTINIAI VYRAI PRIEŠAKYJE.

1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos Taryba galuti
nai Lietuvos nepriklausomybę paskelbė ir nuo to laiko 
sparčiai Lietuvos Valstybės kūrimo darbas ėjo pirmyn. 
Lietuvos Valstybės kūrėjų pirmose eilėse stovėjo dabar
tinis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, P. Klimas, 
A. Valdemaras, M. Yčas, Stašinskas, dr. Draugelis, kun. 
dr. Puryckis, Šilingas, Biržiška ir kiti.

Vėliau susidarant Valstybės Tarybai ir Ministerių 
Kabinetui buvo pasidarę daug spragi}, ministerijas mi
nisterijos mainė, partijos nesugyvendavo, susiklausymo 
ir tvarkos nebuvo, bet pagalios Lietuvos partijos ir vei
kėjai supratę bendro darbo svarbą susijungė ir geriausias 
pajėgas, nors jų ir nedaug buvo, išstatė priešakin ir su
darė laikinąją Lietuvos Valstybės valdžią su visų partijų 
atstovais. Lietuvos Valstybės Tarybon ir Ministerių Ka
binetan ineina atstovai nuo krikščionių demokratų, pa
žangiečių, santariečių, socialistų liaudininkų demokratų, 
“nepartyvių” ir kitų partijų žmonės.

Lietuva valdysis, kol įvyks Steigiamasis Seimas to
kiu būdu: vyriausius Valstybės organus sudaro Valsty
bės Prezidentas, Valstybės Taryba ir Ministerių Kabine
tas. Įstatymus leidžia Valstybės Taryba ir Ministerių 
Kabinetas. Tai laikinoji Lietuvos valdžia. Steigiamasis 
Seimas, kurį žadama sušaukti dar šįmet, nustatys ga
lutinai Lietuvos valdžios formą ir išleis įstatymus kaip 
žemės, taip ir kitais klausimais. Seimas bus renkamas 
visuotinojo, lygiojo ir slaptojo balsavimo pamatais.

Apie monarchizmą, susidėjimą su lenkais, vokiečiais 
ir rusais Lietuvoje niekas nekalba. Lietuva yra ir bus ne
priklausoma demokratinė respublika su plačiomis darbo 
žmonėms teisėmis. Lietuvos valstybinės partijos demo- 
kratybės pradais savo veikimą remia ir darbo žmonių rei
kalais vienos daugiau kitos mažiau rūpinasi.

LIETUVOS KARIUOMENĖ.

Pirm pradėsiant apie partijas rašyti, keletą žodžių 
norėčiau apie Lietuvos kariuomenę tarti, kuri svarbiausią 
rolę lošia Lietuvos Valstybės kūrimo darbe. Lietuvos nar
si kariuomenė drąsiai kovoja su Lietuvos priešais, jaunie
ji lietuviai savo galvi} nesigaili pakloti ant Lietuvos lais
vės aukuro, tai čia bus svarbu pažymėti kaip Lietuvos ka
riuomenė susiorganizavo.

Pirmas Lietuvos kariuomenės pulkas pradėjo tvertis 
Vilniuje. 1918 metais gruodžio pabaigoje karininkas Gal
vydis Bikauskas surinko Vilniuje 30 savanorių su kuriais 
atvažiavo į Alytų Suvalkijon ir čia lietuvių kariuomenės 
pirmas pulkas pradėjo formuoties. Bikauskui pagelbėjo 
vietos veikėjai kun. Garmus ir kiti.

Į kareivius pirmiausia stojo darbininkai su klumpė
mis. Jiems rūpėjo batų gauti. Pirmieji Lietuvos karei
viai buvo pasiryžę kariauti prieš rusus, lenkus, o net žy
dus, bet prieš bolševikus atsisakydavo eiti. Vėliaus sa
vo nuomonę pamainė, kuomet įsiveržusių Lietuvon rusų 
ir latvių bolševikų “mielaširdingą komuną” ištyrė

Alytuje lietuvių kariuomenės pirmas pulkas išaugo į 
Lietuvos kariuomenės reguliarę dalį. Vokiečiai trukdė ir 
užpuldinėjo lietuvių kariuomenę. Susitarę su raudonar
miečiais bandė lietuvių pulką išnaikinti, bet tas jiems ne
pavyko. Lenkai iš kailio nėrėsi ir kenkė, bet nežiūrint 
I - - - - - I

•) Medžiaga Šiam straipsniai yra semta 1S žinių gautų Lieta roję nuo 
veikgjų ir tenai išleistų šiuo klausima brošiūrų.

z

tų visų kliūčių lietuvių kariuomenė susidarė ir šiandieną 
priskaitoma Lietuvoje netoli 40 tūkstančių kareivių, ku
rie narsiai Lietuvos kraštą nuo užpuolikų gina. Lietu
vos kariuomenei stoka batų, amunicijos ir ginklų. A- 
merikos lietuviai savo aukomis privalo prisidėti prie Lie
tuvos kariuomenės sudrūtinimo ir mūsų tėvynės apsau
gojimo nuo įsiveržimo lenkų ir jiems panašių gaivalų. 
Kaune man esant, teko matyti lietuvius kareivius mar- 
šuojančius gatvėmis su daina. Prisipažinsiu, kad tokių 
vyrų milžinų, kaip lietuviai kareiviai nesu matęs pas ki
tas tautas. Karo mokykloje, kur mokinasi apie keturi 
šimtai Lietuvos inteligentiškos jaunuomenės, žiedai mūsų 
tautos, gludi Lietuvos laisvė ir nepriklausomos Valsty
bės skaisti ateitis. Iš karo mokyklos išėję karininkai bus 
grynai lietuviškos dvasios ir išdildys užsilikusius mūsų 
tautiečių tarpe rusų ir vokiečių kultūros pėdsakus.

• v

v •

bolševikų komunistų Lietuvoje prisidėjo turčius grafas ŠVIEŽIENA 1$ LIETUVOSi 
Zubovas iš Šiaulių ir šiaip nemažai inteligentų. Dabarti- aiILAIL ■
niu laiku bolševikai komunistai neturėdami liaudyje jo- 7YjE\SZ(?(7 IŠ LIETUVOS 
kios intakos Lietuvoje visai neveikia. _ KAUNO

PARTIJOS LIETUVOJE.

Bet grįžkime prie anksciaus uzbnezto mano rašinėlio 
tikslo lietuviškų partijų, kurios ir-gi svarbią rolę Lietu
vos gyvenime lošia. Pažiūrėkime į partijų sąstatus, pro
gramų s ir patirkime kiek jos yra pasidarbavę Lietuvos 
kūrimo darbe.

Intekmingesnės Lietuvos partijos Valstybes organus 
sudaro. Krikščionių demokratų partija Valstybės kūri
mo darbe dalyvaudama, arčiausia darbo žmonių reikalų 
stovi. Apie- kr.-demokratų programą ir siekius atskirą 
rašinėlį mėginsiu pagaminti “Darbininkui,” dabar gi a- 
pie visas partijas aplamai pakalbėsiu.

Partijų Lietuvoje iš vardo ir veikimo yra daug; jas 
visas galima paskirstyti į dvi rūšis: socialistines ir neso- 
ciaiistines.

Prie socialistinių partijų priguli:
1. Bolševikai komunistai,
2. Social-demokratai,
3. Revoliuciniai socialistai liaudininkai,
4. Socialistai liaudininkai ir
5. Socialistai liaudininkai demokratai.

Prie nesocialistinių partijų priklauso:
1. Krikščionių demokratų partija
2. Tautos pažangos partija — pažangiečiai, 

Demokratinės tautos laisvės santara —■
, , santariečiai.

Iš virš pažymėtų partijų Lietuvos liaudyje daugiau
sia intakos turi krikščionys demokratai ir iš dalies socia
listai liaudininkai demokratai. Kitos partijos arba gy
vuoja tik iš vardo arba sudaro tik atskiras inteligentų-vei- 
<ėjų grupes. Valstybės kūrimo darbe ir mažesnių grupių 
nariai dalyvauja ineidami į Valstybės Tarybą ir Minis
trių Kabinetą.

Krikščionis demokratus palikdami platesniai jų vei
simo ir programo apžvalgai “Darbininko” sekančiuose 
numeriuose dabar tik pažymėti reikia, kad krikščionims 
demokratams Lietuvoje vadovauja Stulginskis žemės ir 
ūkio ministeris. Kun. Krupavičius yra partijos pirmi
ninku, daug partijai dirba Liudas Gira, K. Ruginis, kun. 
prof. Reinis, dr. Draugelis, Starkus, Misevičius, kun. Vai
lokaitis ir kiti. Kr.-demokratų partijos vadas ir Valsty
bės Tarybos frakcijos narys Stulginskis, J. Vailokaitis ir 
kiti griežtai buvo pasipriešinę Uracho į Lietuvos karalius 
rinkimui. Stulginskį net grąsino pašalinti iš Valstybės 
Tarybos, kuomet jis atsisakė pasirašyti po kvietimo laiš
ku.

Tautos Pažangos partija, kaip vienas tos partijos 
narys išsireiškė yra Lietuvos smegenys. Tik prie to pa
sakymo reikėti} pridurti, kad vienos smegenys be kitų kū
no dalių veikimo negali funkcijonuoti. Smegenims gerai 
tuomet veikti, kai kojos, rankos, dirksniai ir širdis svei
kos,. o tas dalis kaip tik kitos partijos ir sudaro.

Prie Tautos Pažangos buvo susibūrę mūsų geriausi 
veikėjai kun. Tumas, a. a. Kubilius, Valdemaras, Yčas, 
Noreika ir kiti. Dabartinis Lietuvos prezidentas Smeto
na buvo pažangiečių vadu. Iš pažymėtų veikėjų dauge
lis ir dabar Tautos Pažangos nariais yra. Tai grynai lie
tuvių inteligentų partija, savo pasaulėžvalga gana arti 
krikščionių demokratų stovi, bet taktikoje nuo jos skiria
si. Išvien su krikščionimis demokratais veikti neįstengia. 
Pažangiečiai tvirtai stovi už Lietuvos nepriklausomybę. 
Savo veikiman deda krikščionių doros dėsnius, Bažnyčiai 
Lietuvoje žada pilną laisvę ir autonomiją.

Demokratinės tautos laisvės santara įsikūrė Rusijo
je. Leonas ir Šilingas (paskiau iš santariečių tarpo iš
stojo) buvo jos vadais. Prie santariečių dabar priklauso 
lietuvių inteligentų tautininkų liberalų būrys, priešingas 
tikybai. Santariečių partija nėra gryna nuo nuodėmių 
prieš Lietuvos tautą. Petrogrado lietuvių seime santa
riečiai sykiu su socijalistais apleido seimą ir tuomi paro
dė, kad jiems tuomet daugiau rūpėjo Rusijos revoliuci- 
jonierių obalsiai, kaip Lietuvos nepriklausomybė. Šiuo 
laiku santariečiai Lietuvos nepriklausomybę remia, kiek
vieną savo žingsnį taikydami prie socialistų liaudininkų 
demokratų veikimo. SantaYa Lietuvoje laikoma buržuine 
partija ir yra neskaitlinga.

Socialistų demokratų menševikų partijos tik vardas 
Lietuvoje yra užsilikęs, o jei jos atskirų žmonių randasi, 
tai tie nelabai skiriasi nuo bolševikų komunistų. Prie 
menševikų Lietuvoje prigulėjo Biržiška, Janulaitis, Kai
rys, dr. Avižonis, dr. Matulaitis ir kiti, iš kurių dabar 
nemažai Lietuvos Valstybės kūrimo darbe dalyvauja.

Pasižvalgius po socialistus liaudininkus su jų veiki
mu arčiau susipažinus, reikia pasakyti, kad socialistų 
liaudininkų partijai geriausia sekėsi, jai Rusijoje užsi
mezgus. Jos priešakyj stovėjo tokie žymūs veikėjai kaip 
Šleževičius, Januškevičius, Bielskis, Bortkevičienė, Bu
lota ir daugelis kitų liaudininkų. Savo veikimu ir prog
ramų social.-liaud. arčiausia stovėjo Rusijos kairiųjų 
revoliucijonierių - internacionalistų ir giminiavosi su 
bolševikais komunistais. Kaslink Lietuvos likimo buvo 
nusistatę labai neaiškiai. Persikėlę Lietuvon savo prog
ramo neatsižadėjo tik susiskaldę. Iš tos partijos kairių
jų narių susidarė revoliucinių socialistų liaudininkų par
tija, tesiskirianti nuo socialistų liaudininkų tik taktika, 
griežčiau savo programą yra nustačiusi. Lietuvoje revo
liuciniai socialistai liaudininkai didelės intakos neturi.

Socialistų 'liaudininkų demokratų partiją, intekmin- 
giausią socialistų partiją Lietuvoje sudarė išstoję iš so
cialistų liaudininkų Šleževičius, Rimka, Bortkevičienė ir 
siti. Jie išstojo todėl, kad socialistai liaudininkai susi
jungė su socialistais revoliucionierias intemaconalistais, 
sūrių programas priešinasi Lietuvos nepriklausomybei ir 
siekė susijungti su Rusija. Socialistai liaudininkai de
mokratai stovi dabar ant Lietuvos nepriklausomybės pa
mato ir socialistų liaudininkų demokratų partija yra Val
stybinė partija. Bet ankščiau tos partijos daug veikėjų 
buvo Lietuvos nepriklausomybei neprielankūs. Reikia 
pasidžiaugti ir iš to, kad socialistai liaudininkai demo
kratai susiprato ir sykiu su kitais kuria Lietuvos Valsty
bę.

Be šių partijų randasi dar Lietuvoje valstiečių sąjun
ga, žemdirbių sąjunga ir nepartyvių partija. Apie jas 
plačiai prisiminsiu kitą syk.

Užbaigiant šį rašinėlį Lietuvos veikėjų ir partijų gar
bei reikia pasakyti, kad jų dauguma dirbo Lietuvos nau
dai. Vienos ankščiau, kitos vėliau ant Lietuvos nepri
klausomybės pamato atsistojo, bet šiandieną tik su ma
žais išskyrimais kas Lietuvai naudingo darbo nedirba. 
Partijinė kova šiuo momentu yra kiek nustojusi. Bet vė
liaus jinai turės prasidėti.

Tiesa, Lietuvos Valstybės kūrimo darbe galime pa
stebėti daug spragų, neviskas ten slidžiai kartais eina, 
reikės daug dalykų taisyti ir mainyti, bet reikia atsimin
ti, kad Lietuvos veikėjai Lietuvos kūrimo darbą pradė
jo iš nieko, vieni.

Laisvai demokratinei Lietuvos respublikai pamatas 
padėtas, mes amerikiečiai pasistengkime bendrai su savo 
tėvynainiais Lietuvoje ant to pamato pastatyti puošnius 
Letuvos laisvei, nepriklausomybei ir demokratybei rū
mus.

Ginklianiškis.

VAKARAI.
Jau už dausų saulė nyksta, 
Raudonuoja vakarai;
Rami gamta tykiai migsta,
Tiesias’ rūko patalai. —

Manęs kieta lova laukia,
Tuščias mano kambarys, 

-'Akįs žiūri, mintis plaukia,
Ten kur rausvas pakraštys. —

Ten kur dangus raudonuoja, 
Kur auksiniai vakarai — 
Širdis ilgis ir dejuoja, 
Siela veržias, oi tenai...

Dui-cin-čan.

Ginklianiškis.

GAUDŽIA VARPAI...
Apleista grinčia, stogas apgriautas,
Langus jau voras tinklu aptraukė;
Rūdyja arklas šalyj’ sukrautas,
Veltui artojo ateinant laukia —

Toli, ten toli, girdis lingvai
— Gaudžia varpai...

Tvoros pašlyję, takai užžėlę,
Niūkso didingai griuvėsių krūvos;
Rūtų darželyj’ suvytę gėlės — ,
Plaukia tik aidas ten už Dauguvos, — 

Šaukia vadina aiškūs balsai 
— Gaudžia varpai...

LIETUVOS RAUDONIEJI.

Lietuvos socialistus reikia į dvi rūšis padalinti: so
čiai demokratų rūšis ir socialistų liaudininkų rūšis.

Bolševikai komunistai ir social-demokratai (dar juos 
vadinama menševikais) priklauso prie pirmosios rūšies. 
Jie yra šalininkais susijungimo su Rusija ar su kitomis 
valstybėmis jei tik jos būtų bolševikiškos. Nepriklauso
mos Lietuvos bolševikai komunistai nenorėjo. Kapsukas 
tos partijos žmonių pažiūrų yra gryniausia išraiška. Prie

■ 'k. a, e-

— Grįškie artojau, grįšk į tėvynę! 
Apleista grįčia, sienos pašlyję, 
Reik pataisyti stogą šiaudinį, 
Laukia ir žagrės ten surūdyję —

Grįškie, artojau, laukia darbai! — 
— Gaudžia varpai...

«

— Grįškie, sesute, tu audėjėle. 
Daug reikės austi plonų drobelių; 
Laukia darželis žolėms apžėlęs, 
Reik nuravėti, prisėt rūtelių — 

Grįškie sesute laukia darbai! — 
— Gaudžia varpai... 

Dui-cin-čan.

Puikiausių atvirlaiškių 
tiesiog iš Lietuvos parvežė 
atstovai Karosas ir Roma
nas. Yra 35 rūšių spalvuo
tų ir paprastų, kurios par
siduoda po 5c. ir 2 — 5c.

MES PARDUOSIME 35 
RŪŠiy PO VIENĄ KIEK

VIENOS UŽ $1.00
Jų parvežė aprubežiuotą 

skaitlių ir jau nemažai par
duota. Pasiskubinkite su 
užsakymais.

SPALVUOTI PAVEIKSLAI 
IŠ LIETUVOS.

Atstovai L. Prekybos Ben
drovės Karosas ir Romanas 
parvežė gražių spalvuotų 
paveikslų.

Čia mes pasiūlome papuo
šimui namų įsigyti gražų 
spalvuotą “Žirgvaikį.” Šis 
paveikslas susideda iš šių 
spaliu}: žalios, geltonos ir 
baltos. Žirgvaikis ant rau
dono dugno.

MES JUOS PARDUODAME 
PO 75 CENTUS.

Užsisakykite tuojaus.

LAIKRAŠČIŲ!
Tūkstančiai Amerikos lie

tuvių norėtų gauti pasiskai
tyti laikraščių, leidžiamų 
Lietuvoje. Dabar jų galite 
gauti. Karosas ir Romanas 
atvežė jų pilną didelę skry
nią. Jų gausite pundelį, ku
riame bus įvairių laikraščių.

Galite gauti trijose kom
binacijose.

Už kiekvieną pundelį tik 
Š1.00.

Kainos paskirtos suvisai 
pigios, nes kiti ima po 15c. 
už numerį.

Patariame parsitraukti 
agentams ir pardavinėti su 
šiokiu tokiu sau pelnu.

Skubėkite su užsakymais. 
“DARBININKAS” 

244 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass.

1‘ Išsirašykite iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Už dolerį, gausite gerą 
jų pluoštą.

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 

konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapius su naujais nustaty
tais rubežiais savo nariams, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naują, narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naują skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris užsirašys 
laikraštį “Darbininką” taip
gi gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų bent 
už vieną dolerį, duosime žemla
pį dykai.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

> .
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tDARBININKAS

Sina ii So. Boston’o utarnin- 
tads. ketvergaiB ir sukatomis. Lei 
dtia Am. Lietuvių Rymo-Kataii 

Juozapo Darbininkų Są-

"DARBININKAS ”

ti — bent tuos, kuriuos jau 
pati Lietuvos valdžia užgjria 
ir nurodo kaipo gabiausius ir 
pašelpos reikalingiausius.

Mes juos turime šelpti iš 
meilės artimo, iš meilės tėvy
nės, iš praktiško ir net iš po
litiško išskaitliavimo.

Darbininkų politikos vedi
mui reikia mokslo, reikia gerų
išlavintų smegenų, reikia žmo
nių ne tik su augštu, bet su 
augščiausiu didžiausiu ir net 
taip sakant, visapusišku mok
slu.

Juk darbininkų klesai prisi
eina kovoti su visokios rūšies 
išnaudotojais ir skriaudikais, 
kurių didžiuma yra gudragal
viai ir nemažai augščiausius 
mokslus užbaigę sukčiai. Jei
gu darbininkų reikalų gyni
mas bus vien tik mažo mokslo 
žmonių rankose, tai jie nors ir 
dirbs kiek išgalėdami, bet mo
kyti sukčiai gudragalviai juos 
visuomet apgaus ir jų visas 
darbas ir pasišventimas neat
neš pageidaujamų vaisių, bet 
kuomet darbininkų ir už darbi
ninkų reikalus kovotojų eilėse 
susi spies augštesnius mokslus 
užbaigusi!} inteligenti} geros 
valios, teisingų dori} žmonių, 
tuomet darbininkų reikalai 
bus apginti ir tinkamai išriš
ti, nes gudragalviai sukčiai 
sutiks tokią pajėgą, prieš ku
rią bus priversti arba nusileis
ti arba bus sutriuškinti ir ap
galėti taip, kaip musės, nes 
visokiais atžvilgiais persve- 
rianti pajėga bus darbininkų 
pusėje taip kaip ir pati teisy
bė, kad jų pusėje yra.

Dėlto L. D. S. nariai ir kuo
pos pasistengkite kaip galint 
greičiau išrasti būdus, kad su- 
aukauti kodaugiausia aukų ir 
prisiuskite Į centrą, o centras 
pasiųs Lietuvos krikščionių 
demokratų nurodytiems moks
leiviams, kurie mokslus eina 
užrubežiuose, yra tos pagel
bos tuojaus reikalingi ir verti. 
Toks nutarimas yra mūsų šių 
metų L. D. S. seimo ir mes tą 
nutarimą privalome koveikiau- 
sia išpildyti, nes jo atidėlioti 
negalima.

Mes turime rūpintis ne tik 
šios dienos darbininkų reika
lais, bet ir ateičia. Mums v- 
ra sunku kovoti su mūsų įvai
riais priešais dėl stokos Įvai
rių mokslų žinovų, tai bent 
pasistengkime taip dalykus 
pavesti, kad tie kurie po mū
sų klesų kovos laukuose pozi
cijas apims galėti} kovoti pa- 
sekmingiau, kad turėtų ir rau
menis ir amuniciją ir mokslu 
ištobulintas smegenis, o tomis 
smegenimis ir bus tie mokslei
viai kuriuos mes dabar sušelp
sime, kuriems mokslus už
baigt prigelbėsime savo auko
mis.

F. V.

(The Worker)
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L. D. S. IR AUGŠTESNIU- 
JU MOKSLI! MOKINIAI 
ARBA MOKSLEIVIJA.

L. D. S. yra darbininkiška I 
organizacija kurios tikslas pa- j 
sinaudojant krikščionių moks- i 
lo pamatais ir taisyklėmis pa- J 
gerinti darbininkų būvi.

Tame pasakyme užsiveria \ 
labai plati ir Įvairi dirva viso
keriopam veikimui. Čia sutel
pa visa krikščionių demokra- 
tų politiška ir ekonominė plat
forma arba pagrindas kaip ji
nai yra plati su visomis savo 
šakomis. Su visa savo teorija 
ir praktika kuri nuolatos įvai-' 
rių mokslavyrių specijalistų;! 
socijologų ekonoimstų, visuo- i 
menininkų ir publicistų yra 
gerinama ir tobulinama.

Juo kurioje tautoje daugiau j 
randasi Įvairių rūšių mokslo ! 
šakose didesnis skaitlius mo- i 
kvtų žmonių aukštesniuosius j 
ir augščiausius mokslus užbai
gusių, juo toji tauta dideliau- 
siose perversmių gadynėse 
greičiau susitvarko ir nusisto- i 
vi. Pavyzdžiui palyginkime' 
Rusiją, Vokietiją ir Ameriką.

Rusija po caro bizūnu buvo 
galiūnu, bet revoliucijos už- j 
klupta, susmuko ir ištižo dėl-; 
to, kad neturėjo užtektinai 
mokyti} žmonių, ir vadovavi
mas pakliuvo Į rankas bemok- 
slių ir savos rūšies aferistų. O 
Vokietijoje jau kas kita, te
nai net perversmių laiku grei
čiau susitvarkyta dėlto, kad 
užtektinai turėjo mokytų žmo
nių, tas pat ir su Amerika 
pasirodė. Kuomet Amerika Į- 
stojo Į karą, tai bematant vi- 
visoks organizavimas ėjo kaip 
ant sviesto, o kodėl taip bu
vo? Todėl kad Amerika turė
jo užtektinai mokytų žmonių, 
kurie kiekvieną šaką galėjo 
tinkamai organizuot ir vest.

Su lietuvių tauta tas pat y- 
ra. Juo mes daugiau mokytes- 
nių žmonių turėsime, juo mū
sų visa šalis ir visas mūsų gy
venimas geriau tvarkysis, juo’ 
bus lietuviams geidaus.

Mes tam turime gyvą pavyz
dį ir dabar mūsų tėvynėje Lie
tuvoje ir čia Amerikoje.

Kaip tik pradėjome Įgyti 
daugiau lietuvių inteligentijos, 
tuojaus šalis pradėjo ir tauti
niame susipratime ir ekonomi
niu atžvilgiu kilti augštyn. 
Amerikoje taip-gi, kurioje ko- 
lionijoje atsiranda daugiau in
teligentų, mokytesnių lietuvių, 
tuojaus toje kolionijoje prasi
deda smarkesnis gyvavimas ir 
judėjimas. Bet to dar negana. 
Mums rūpi kad Lietuvoje Vis
kas tvarkvtūsi teisingai, dorai 
krikščioniškai.

L. D. S. 65 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję 28 d. rūgs, tuojau 
po Sumos bažnytinėje svetainėje. 
Geistina, kad visi nariai atsilan
kytu, nes turim daug svarbiu da
lyki} aptarti.

Kuopos rašt.
Ona Z. Bugailiutė.

Dabartinės inteligentijos di
delė dalis yra subedievėjusi iš 
priežasties netikusių aplinky
bių kuriose jie mokslą ėjo Ru
sų bedieviškoje dvasioje veda
mose mokyklose. Tai yra vie
na iš didžiausių skriaudų ku
rią caro valdžia Lietuvai pa
darė.

Mūsų priedermė tą skriaudą 
atitaisyti, o ją atitaisysime 
remdami katalikišką jaunuo
menę einančią augštesnius 
mokslus užrubežiniuose katali
kiškoje dvasioje vedamuose u- 
niversitetuose. Tokios jaunuo
menės Lietuva turi nemažai, 
bet lėšų neturi jų užlaikymui, 
dėlto mes privalome kiek ga
lėdami juos paremti ir sušelp-

Gerb. kun. P. Juškaitis, Cam
bridge, Mass. lietuvių klebo
nas, rugsėjo 24 d. gavo laiškų 
nuo giminės Izidoriaus Vai
čiūno, Rudžių kaimo, Plok
ščių par., Šakių apskr., Su
valkų gub. Rašytas rugpj. 18 
d. Rašo:

“Mes penkios ypatos esame 
gyvi ir sveiki. Gyvename toj 
pat vietoj. Ant laukų rodo vi
dutiniškai. Tavo brolis Vin
centas gyvena toj pat vietoj, 
ale labai suvargintas. Sesuo 
Barbora su vyru taip-gi gyve
na toj pat vietoj.

Norėčiau žinoti apie savo 
vaikus. Ar gyvi ar sveiki. Je- 
ronimėlis ar tokiame stone, 
kaip Tamsta.”

Tasai Jeronimėlis yra gerb. 
kun. Jeronimas Vaičiūnas, Ci
cero, UI. klebonas. Reiškia tė
vas nebuvo gavęs žinios, jog jo 
sūnus išėjo kuniguosna.

NASHUA. N. H.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno bolševikai siunta.
Kada unija yra suorganizuota 

vien dėl pagerinimo ekonominio 
darbininką būvio nežiūrint kokios 
nebutu tautos, partijos bei tiky
bos (jei kitaip negalima), ji yra 
pageidaujama ir remtina, ir kaipo 
tokia turi pasisekimą. Bet kada 
jos valdyba bei dalis narių prade
da siauru partijų keliu eiti, šalies 
Įstatymus niekint, tada ji nustojo 
savo narių piliečių pasitikėjimo 
bei visuomenės užuojautos ir lai
kui bėgant tokia unija žlunga. 
Tai-gi kas kaltas tada Atsaky
mas lengvas. Kalti vadovai. 
Jie turi prižiūrėt, kad unijoje ne
būt skyrstomi darbininką į parti
jas. Jeigu mėnesinės duoklės 
lygios tai turi būti ir nariai lygus 
p ne kitaip.

Aš čia kalbu Amalgamated Clo- 
thing IVorkers of America 54 sky
rių. Šis skyrius yra lietuvių ir 
žinomas Brooklyniečiains kaipo 
tvirkintojas lietuvių jaunimo. Ta
me skyriuje vadovauja L. S. S. 
19 kp. nariai, todėl ir nestebėtina 
kad šapose, ir susirinkimuose jie 
nuo senai knisosi po doros pama
tais. Platino ir tebeplatina savo 
šlamštus, žodžiu tariant demorali
zavo mūsų jaunimą, skiepija Į jų 
širdis bolševizmą.

Tvirtieji katalikai, kaip va L. 
Vyčiai ir L. D. S. nariai vis kentė
jo laukė toliaus kas bus, gal suž- 
moniškės.. Bet štai kiek laiko at
gal delegatas unijos Bekampis, 
būdamas karštu bolševiku suma
nė apsigynimo fondą, tai yra iš- 
liosavimui Mooney, kuris San 
Franeisco, Cal. parodoje su bom
ba užmušęs keletą nekaltų ypatų, 
ir Šūkis su Stilsonu, kurie buvo 
uždaryti kalėjime už bolševikiš
ką propagandą. Sumanymą per
varė, ir dui po šapas rinkt dole- 

,rius. Nekurie katalikai, būdami 
ištikimi S. V. piliečiais, tam ne
doram sumanymui pasipriešino, 
atrėždami, kad mes kriminalistu 
neremtam.

J. J. Mačiulaitis pirmas be jo- 
I kios kaltės tapo išbrauktas iš uni- 
: jos vien dėl to, kad atsisakė į tą 
fondą paaukuot. P. P. Montvi
la, Sniečkus Dymta, Daubara ir 
kiti susipratę katalikai ne gana 
ką neaukavo, bet dar išdiso užtart 
už p. Mačiulaitį. Suprantama 
šios gadynės carukui Bekampiui 
labai nepatiko ir užtai patarė nu
bausti. Ką ir padarė. Bausmė 
ant virš paminėtu vyrų uždėjo 
dideles. Tik klausimas ar šie pa
klausys? Tai matote, kokie yra 
despotai mūsų bolševikai. Kaip 
jie supranta laisvę.

Kadangi Bekampis viešai susi
rinkimuose išsitarė paimti Į savo 
rankas viską, tai tik Mačiulaitis 
ar nepasistengs surast tam varg
šui kampelio ant Raymond St. 
Kur daugel tokių “proletarų” sė
di. Pasigailėt tokių niekad ne
verta. Jeigu jie (bolševikai) su 
mumis taip neteisingai pasielgia, 
tai mes turėdami ant rankų priro
dymus prieš juos, netylėsime.

Unija suorganizuota ne dėl va
rymo bolševiškos propagandos, 
bet dėl gerovės visų darbininkų 
be skirtumo pažvalgų. Todėl 
bolševizmo platinimo unijoje ne
turi būti vietos.

Rubsiuviai turi pasistengti ko- 
nogreieiausia nugriaut naujus 
despotus, o jų vieton išrinkt dorus 
žmonės, kurie rūpinsi vien darbi
ninkų gerove.

Matušia Mykolas.
P. S. Man labai stebėtina, kad 

rubsiuviai taip ilgai kenčia nuo 
tų išgamų. Klausyt jų blevyzgų 
ir vest kokias diskusijas su jais 
kiekvieną dieną, tai reikia labai 
drūtų nervų.

Ar negeriau būt, kad visi rub
siuviai nebolševikai atidarytu sa
vo Šapą. Tai visai lengva būtų 
padaryti. Man rodos iš 400 ka
talikų rubsiuvių jei tik puse susi
tartu, tai jau didelė šapa butų.

Iš tos 200 darbininkų butų viso
kių užtektu. Visi butumet vien
minčiai broliai, jaustumėtės esą 
patys ant savęs bosais. Strei
kuoti niekad nereikėtu, nes ta ša
pa ir patys esate darbininkais jos. 
Imkite broliai pavyzdį iš ameriko
nų. Tad subruskite.

M. M.
Red. prierašas. Mums nesinorė

tu tikėti, kad tokioje didelėje uni
joje butų tiki persekiojimai kata

likams daromi, bet jeigu tai yra 
faktų, tai vis-gi eiti skųsti val
džiai mes nei vienam nepatariame. 
To darbininkai turi vengti iš prin
cipo. Tą grieštai draudžia krikš
čionių demokratų taktika ir 
krikščionys demokratai niekuo
met nieko valdžiai neskundžia. 
Jie visuomet stengiasi priešą ap
galėti atvirose kovose arba savo 
gudrumu ir geresniu susiorgani- 
zaviniu.

LINDEN, N. J.

Rugpj. 23, 1919. Įvyko čia pa
roda priėmimui sugrįžuisų iš 
Francijos kareivių. Parodoje ė- 
mė ir vietos lietuviai dalyvumą. 
Visos čia gyvuojančios organiza
cijos kaip antai S. L. A. 285 kp.
S. L. R. K. A. 200 kp. L. D. S. 73 
kp., kartu ir juugtinai šiame rei
kale dirbo išvieno.

Pasisekimas buvo labai geras. 
Lietuviai turėjo gražiausia repre
zentaciją iš visų. Lietuvių pa
rodos dalis susidėjo sekančiai: 
Vadai parodos buvo Lutkauskas 
ir Cesnavičius, paskui juos ėjo 
Lietuvių benas, paskui beno Dėdė 
Šamas (J. Stepšis), Liberty (M. 
Liutkauskienė) ir Lietuva (p. M. 
Krušinskiutė.) Vėliavos; Lietu
viška ir Amerikoniška ir gražiai 
padaryta ir papuošta iškaba, su 
užrašu ant vienos pusės “Lith- 
uanians of Linden Welcome You 
Home,” o ant kitos pusės “Greet- 
ings from Litruanian Republic 
to Heros of Linden.” Paskui 
juos sekė lietuvių mergaičių bū
rys iš apie 40. Joms vadovavo 
visų lietuvių mylima maža artistė
M. Braduniukė iš Nevark, N. J. 
Pirmutinė mergaičių būrelio eilė, 
kurią sudarė 4 mažos mergaitės 
Anele ir Onutė Poliukės, Navic- 
kiutė ir Gabija Liutkauskiutė, bu
vo aprėdytos gražiais lietuviškais 
kostiumais, kas darė labai puikią 
išvaizdą. Paskui jas sekė kitos 
mergaitės, aprėdytos baltais rū
bais, su rūtų vainikėliais pučian
čiais galvas.

Toliaus sekė vyrai virš paminė
tu organizacijų nariai ir kiti, ku
rie nepriguli prie organizaciji}, 
bet yra vietos gyventojai. Ant 
paties galo lietuviško skyriaus 
R. Rudis vežė tikrą lietuvišką 
žegrę. Tai buvo kurijozas, ku
ris visų žmonių domą atkreipė. 
Abelnai lietuvių skyrius gavo 
daugiausia nuo žiūrėtojų aplodis
mentų . Parodos (lietuviško sky
riaus) tvarkytojais bei maršalko
mis buvo J. J. Liudvinaitis ir J. 
Zelenkauskas.

Parodos piniginė atskaita.
Rugpj. 20 d. 1919 lietuviai tu

rėjo masmitingą, kur pirminin
kaujant p. J. J. Liudvinaičiui ir 
sekretoiaujant J. Butkevičiui, bu
vo nutaria parodos tvarka ir su
rinkta pinigai parodos padengi
mui išlaidų. Tam tikslui auka
vo sekanti: J. W. Liutkauskas 
$10.00. Po $5.00 P. Mikšis, J. 
Butkevičius, J. Riauba ir N. Polis. 
Po $3.00 O. Tenienė, ir J. Saka
lauskas. Po $2.00 V. Guzevičius 
J. Stepšis, F. Bartusevičius, K. 
Lenartas, R. Rudis, J. J. Liudvi
naitis, J. Tvaskus, N. Asevičius, 
V. Mačiuliutė ir V. Gedulis. Po 
$1.50 J. Bartusevičius, B. Baku- 
nas, J. Kazakiavičius. Po $1.00 
F. Kukta, O. Buzunienė, K. 
Krutulis, J. Cesnavičius, F. Kai- 
revičius, R. Tratulis, B. Laurai
tis, G. Krajauskas, J. Gailiušis, 
B. Polis, A. Liaima, A. Navickas, 
J. Eiva, M. Tamašiavičius, J. 
Adomaitis, A. Duginas ir J. Kas
tantas. J. Krutulis 50c. ir smul
kių 25c.

Labu surinkta................. $78.25
Parodos išleidos.

1. Muzikantams už beną .. $40.00
2. Už 60 Amerikoniškų vėlia-
vukių po 10c. —........... ..  .. $6.00
3. Iškabos (signs); dvi at-
vaizdinimui žegrės ir dvi at- 
vaizdinimui lietuviško sky
riaus parodoje......................... $4.00
4. Dėdės Šamo kostiumas .. $1.50
5. M. Bradunienei už Liberty
ir Lietuvos kostiumus ir ke
lionės lėšos.............................. $10.00
6. Už svetainę dėl masmi-
tingO. • • ■ • • • ... a ■ a a a a $2.00
7. Spalvuoti raikščiai dėl
maršalkų ir mergaičių. .. .36
8. Amerikoniškų spalvų po
pieros Įvairiems papuošimams .60
9. J. J. Liudvinaičiui už vieną
dieną sugaišto laiko............... $6.00
10. J. J. Liudvinavičiui už
lietvuškas vėlivukes............ $2.75
11. Už šilkinius lietuviškus

spalvų raikščius papuošimui 
mergaičių.............................. $3.38

Labu išleista.......... .............$76.59
Pas parodos ižd. p. J. Tvas

kų pasilieka,..........................$1.66
Susirinkime Įvykusiame rūgs. 

8, 1919 kuris buvo šauktas atskai
tos išdavimui, labai mažai žmonių 
tesusirinko. Todėl parodos ren
gimo komitetas ir tie, kurie buvo 
šiame susirinkime nutarė atskai
tas ir parodos pranešimą paskelb
ti tuose laikraščiuose, kurios dau
giausia vietuos lietuviai skaito, 
t. y. “Garse,” “Tėvynėje” ir 
“Darbininke.”

Šiomi tariame širdingą ačių vi
siems prisidėjusiems prie suren
gimo parodos su pinigais ir darbu.

Parodos rengimo Komitetas.
J. W. Lutkauskas
J. cesnavičius
J. J. Liudvinaitis
J. K. Butkevičius .. ..
J. Tvaskus
J. Zelenkauskas

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Rugsėjo 14 Tautos Fondo 106 
sky. turėjo susirinkimą ir buvo 
sušaukta visų katalikškų dr-ji} 
delegatai. Buvę atėjęs mūsų 
vietinis kleb. kun. I. Zimblius ir 
paaiškino kaslink katalikiško vei
kimo ir organizavimo ir kad visos 
katalikiškos dr-jos susivienytų 
sykiu su Tautos Fondu ir Raudo
nuoju Kryžių ir kad visi išvien, 
remtų T. F. ir R. Kr. ir aukuotu 
dėl Lietuvos labo.

Visų dr-ji} delegatai apsiėmė 
pranešti savo dr-tėms ir visi iš
kėlė rankas aukštyn ir pasakė, 
kad visi išvieno veiks ir šelps Lie
tuvą. Šitos dr-tės yra: Šv. Jur
gio Kareivio, Šv. Juzapato Vys
kupo, Lietuvos Gvardijos, Šv. 
Domininko, Šv. Marijos Magda- 
lienos, 1-ma ir Šv. Marijos Mag- 
dalienos 2-ra, Moterų Sąjungos, 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj, 
L. Vyčių 23 kp., Šv. Jurgio pa
rapijos choras, L. D. S. 78 kp. 
Republikonu Benifito, Tautos 
Fondas ir Raudonojo Kryžiaus 
skyrius.

Rašt. T. F. M. Miklusis.

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Fondo 35 skyriaus mė

nesinis susirinkimas bus rugsėjo 
(Sept.) 28 d. ,1919 nedėlioj tuoi 
po sumai lietuvių bažnytinėj 
svetainėj, AVindsor St. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes 
daug yra svarbių reikalų, kurios 
būtinai turėsim nutarti.

T. F. 35 sk. sekr.
J. W. Smilgis.

BRIGHTON, MASS.
Susirinkimas.

Rugsėjo 30 d. 7:30 vai. va
kare Lietuvių Kooperacijos sa
lėje 24 Lincoln St. bus- svarbus 
susirinkimae L. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyriaus.

Kviečiame susirinkti kuo- 
skaitlingiausia.

Valdyba.

L. D. S. CONN. APSKR. 
KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio su
važiavimas įvyks spalio 5, 
1919 Waterbury, Conn. šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
12:30 vai. po pietų.

Delegatai malonėkite nesi- 
vėlinti, nes daug svarbių da
lykų yra svarstyti, nes kaip 
vėlai pradėsime, tai laiko ma
žai bus viską atlikti.

Visos kuopos malonėkite pri
siųsti kuodaugiausia delegatų. 
Taip-gi pagaminkite naudingų 
inešimų bei sumanymų. Ku
rios kuopos negalės prisiųsti 
delegatų, malonėkite prisiųsti 
įnešimus ir kuopų raportus ra
štu.

LDS. Conn. apskr. raštinin
kė

Ona černiauckaitė.

(Apgarsinimas) 
PASISAUGOK INFLU- 

ENZOS.
Mūsų šaliai grąso pavojus 

atsinaujinimo influenzos epi
demijos. Praeitais metais nuo 
influenzos mirė 500,000 žmo
nių Suvienytose Valstijose, to
dėl šįmet kiekvienas turėtų 
stengties pasisaugoti nuo šios 
ligos, idant ji nepakirstų tokį 
skaitlių gyvasčių kaip pernai. 
Influenza yra labai limpanti 
liga ir vienintelis būdas išven

gimui jos yra užlaikyti save 
gerame sveikatos stovyje. Būk 
prisirengęs ir gauk laiku pas 
savo vaistininką American 
Elixir of Bitter Wine! Šios 
gyduolės išvalo vidurius ir 
prašalina, likučius iš vidurių. 
Taip-gi nepamirškite gauti 
Trinerio Antiputriną, kuris y- 
ra labai reikalingas mazgoji
mui burnos ir nosies. Į šias 
vietas daugiausiai metasi ši li
ga. Kaip laike karštligės, taip 
ir pasitaisant nuo karštligės 
imk Trinerio Angelica Bitter 
Tonic, sudėtinės, kuri yra ži
noma kaip nesulyginamai ge
riausios šiuose atsitikimuose. 
Kiekvienas vaistininkas bus 
gerai prisirengęs sutikti jūsų 
reikalavimus.

Josepli Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Avė., Chi- 
iago, Iii. (Apgarsinimas) 

(Copyright, 1919, by Josepli 
Triner Company).

UŽSISAKYKITE NAUJŲ 
PAVEIKSLŲ.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

“DARBININKAS.” 
242 W. Broad.way, 
So. Boston, Mass.

ŠĖRININKAI!
Kuris turite sero certifikatą 

No. 92 tuojaus praneškite, nes 
kitaip jis nustos vertės, kadan
gi nėra tinkamai įtrauktas į 
knygas.

Lietuvių Prekybos B-vė. 
J. J. ROMAN, Vedėjas.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

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

(10-7)

DU TEATRAI! DU TEATRAI!
---------BUS----------

NEDĖLIOJ, RUOŠĖJO 28 DIENA
7:30 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 25 CEINTAI.

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
WINDS0R STREET, CAMBRIDGE, MASS.
LIET. VYČIŲ 18 Kp. SULOŠ DU JUOKINGU TEATRU: 

“PIKTOJI GUDRYBĖ” IR ‘MAMOS NEDASUPTAS.'
Dainuos ir Bažnytinis Choras. Šis vakaras bus pirmas 

Cambridge po vasarinių išvažiavimų. Programas bus Įvai
rus ir ilgas. Todėl kiekvienas turėtų pamatyti. Kas pirmes
nis, tas gaus pirmesnę sėdynę.

Širdingai kviečiame visus.
KOMITETAS.

KONCERTAS! KONCERTAS!
RUGSĖJO-SEPTEMBER 28 D. 1919

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Šv. Petro Bažnytinis Choras stato puikiau

si koncertą. Bus išpildyta daug naujų dainų, 
kurių So. Bostoniečiai dar neturėjo progos iš
girsti. Apart choro dainuos solistai, duetai, 
kvartetai akompanuojant vedėjui p. M. Kar
bauskui.
PROGRARM APRASIDĖS 7:30 VAL. VAK.

PILNI DIDŽIAUSI

ŠOKIAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp. 

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

SPALIO - OCTOBER 18 DIENĄ 1919 METUOSE
LIETUVIŲ SALĖJE,

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

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

/ ’ Komitetas.

(Apgarsinimas)

UŽKIETĖJIMAS VIDURIO 
“GUD-BAI.”

Nevirškinimas maisto, neteki
mas apetito, nuodijimas 

kraujo!
Partola sureguliuoja jūsų 

maisto virškinimą.
Tai malonūs ir skanūs sal

dainiai, katrie valo kraują ir 
vidurius. Partola — geriau
sia priemonė prieš visą vidu
riuose negalavimą.

Turime tūkstančius laiškų, 
nuo žmonių, kurie liudija ge
rą veikimą.

Šita dėžutė laiko savyje ge
rus saldainius, kurie valo 
kraują ir vidurius. Šitas ap
garsinimas yra vertas didelių 
pinigų, bet, atmindami, kad 
žmonės vartodami Patrola pa
lieka sveiki, užsisakant dėžutę 
Partola kainuoja tik 1 doleris.

APTEKA P ARTO S A,
160 Second Avenue,

New York, N. Y. Dept. L. 3.
(80)

DIVIDENTAS 8 NUOŠ.
Jau nutarta išmokėti pirmiems 
metams iš pelno nuo apy
vartos Lietuvos Amerikos 

Pramonės B-vės.
Pradinis bertainis dividen

das mokėsie Sausio mėn. 1920 
m. Gaus visi pilnai užsimokė
ję šėrininkai, taip-gi ir tie, ku
rie pasiskubins nusipirkti še
ri} nevėliau prieš 30 d. Spalio 
1919 m.

Jau dabar šėrai yra verti po 
$15.00, bet iki minėtai dienai 
nutarta pardavinėti sena kaina 
po $10.00 šėrą.

Todėl kiekvienas da gali su
spėti nusipirkti, o kurie jau 
pirko, savo skaičių šėrų padi
dinti.

Atmink, dabar pirkdamas 
išlaimi trigubai: — a) pigiai 
Įgysi šėrus, h) naudosiesi pir
mutiniu dividendu, c) pagrei
tinsi pakelti Lietuvos pramo- 
niją.

Šėrų užisrašymus su pini
gais siųskite šiuo adresu:— 
LITHUANIAN AMERICAN

TRADING COMPANY, 
112 N. GRžENE ST.,

BALTIMORE, MD.
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES
INKORPORUOTA ANT $2,000,000.00

7-;'
Lietuvos Prekybos ir Pramones Ministerijos įgaliotinė Amerikoje.

LIETUVIAI.PIRKITE LIETUVOS VALDŽIOS 
BONUS.

SIUNTINIAI LIETUVON. LIETUVOS VĖLIAVOS.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė yra įga
liota pardavinėti Amerikoje Lietuvos Val
džios Bonus. Tie Bonai bus už kelių sa
vaičių prisiųsti Amerikon. Jų galima už
sisakyti pas Lietuvių Prekybos Bendrovę 
ir dabar. Bonai parsiduoda po $50., $100., 
$500., ir po $1,000. Terminas jų prasideda 
nuo Spalio 1, 1919 m. Nuošimtis ant bo- 
nu yra 5Ų> ir yra išmokamas kas šeši mene- 
šiai. Bonų terminas baigsis po dviejų me
tų kada Lietuvos Valdžia apsiima juos iš- • 
mokėti arba doleriais arba auksinais pagal 
tos dienos kurso. Bonų išmokėjimą Lietu
vos valdžia gvarantuoja visu valstybės tur
tu. Štai pirmutinė puiki proga Amerikos 
Lietuviams pasirodyti ant kiek jie nori pri
sidėti prie pastatymo Lietuvos Valstybės 
ant tvirtų pamatų. Nebūkite paskutiniais, 
bet šiandien apsvarstęs išrašyk savo užsa
kymą ant bonų ir pasiųsk po žemiau paduo
tu Bendrovės antrašu, o gausite ženklelį ir 
paliudijimą ir vėliau kaip ateis Bonai iš 
Lietuvos, Tamstai Bonas bus tuojau pri
siųstas.

ČEVERYKŲ LIETUVIAMS.

S?

Šiomis dienomis mums pasisekė nu
pirkti 500 porų gerų, tvirtų darbinių čeve- 
rykų labai pigiai. Tokius čeverykus per
kant krautuvėse pagal dabartinių kainų, 
reikėtų mokėti po $8.00 už porą. Bet mes 
tuos čeverykus parduosime už labai nuže
mintą kainą. Jie labai tinka siųsti Lietu
vos žmonėms. Tie, kurie taisote siuntinius 
į Lietuvą nepamirškite kad čeverykai tenai 
labai reikalingi. Tamstos tų čeverykų ga
lite užsisakyti kiek norite pranešdami 
mums kokio didumo norite ir prisiųsdami 
reikalingą sumą. Kaina čeverykų yra se
kanti :

Šėrininkams $4.50 už porą su prisiunti-

I

mu.
Kitiems $5.00 už porą su prisiuntimu.
Pasiskubinkite su užsakymais, nes mes 

daugiau už tokią žemą kainą tokių gerų če
verykų nebegalėsime gauti. Jei kuris 
bus čeverykus nuo mūsų pirkęs ir nebus 
pilnai užganėdintas, lai grąžina čeverykus 
atgal ir gaus savo pinigus atgal.

Krautuvėms ir ko-operatyvėms krau
tuvėms perkant daug vienu kartu, parduo
dame už specialę kainą.

stiprinkite Lietuvą pirkdami Lietuviu Pre
kybos Bendroves serus.

Lietuviu Prekybos Bendrovė yra vie
natinė kuri yra Lietuvos Valdžios Įgaliota. 
Ji turi pasitikėjimą Lietuvos Valdžios. Bet 
jos darbas yra aprubežiuotas dėlto, kad ne 
visi jos serai išparduoti. Ji daug yra nu
veikusi, gerą pelną yra šėrininkams uždir
bus nors ir su mažu kapitalu. Tas kapita
las auga kas dieną, bet ar Tamsta esi prie 
jos prisidėjęs su savo kapitalu ant tiek kiek 
išgali ? Ar negalėtumei dar keletą desėtką 
dolerių indėli?

Mes visados mokėjome 8 nuoš. ant me
lu ant įdėto kapitalo ir greitu laiku tikimės 
daugiau išmokėti.

Negaišink laiko, nesuk galvos norėda
mas sužinoti kuri yra geresnė Bendrovė. 
Lietuvos Valdžia, kuriai labiausiai rūpi tas 
dalykas, aiškiai pasakė, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė daugiausiai gali prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo, kad Lietuviu Pre
kybos Bendrovė yra teisingiausiai vedama, 
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė yra ant 
tvirtų biznio pamatų pastatyta, kad Lietu
vių Prekybos Bendrovė rūpinasi vien tik 
Prekyba ir Pramone, kad Lietuvių Preky
bos Bendrovė turi atsakančiausius darbi
ninkus, kurie supranta pramonę ir preky
bą ir kuriems rūpi Lietuvos ekonominis pa
dėjimas, kad Lietuvos Prekybos Bendrovė 
yra verta pasitikėjimo ir paramos. Lietu
vos V aidžia todėl ir pavedė Lietuvių Preky
bos Bendrovei išpildyti jos milionų dolerių 
užsakymus visokių prekių, todėl ji įgaliojo 
ir pavedė Lietuvių Prekybos Bendrovei iš
platinti Amerikos Lietuvių tarpe už vieną 
milijoną dolerių Lietuvos Valstybės Pasko
los Bonų.

Tai-gi ar gali būti kokis abejojimas 
prie kurios Bendrovės Tamsta turėtumei 
prisidėti ?

Neatidėliok, nebesvarstyk daugiau. 
Kiekviena valanda brangi. Sėsk tuojaus iš- 
pildyk žemiau paduotą aplikacijos blanką 
ir tuojaus prisiųsk su savo pinigais.

Lik Lietuvos Atstatymo rėmėju.
hietuvos lietuviai nori iš Lietuvos pa

daryti antrą Ameriką. Mes įdėdami savo 
kapitalą į Lietuvių Prekybos Bendrovės Še
rus galime jiems daug padėti ir gerą pelną 
dėl savęs uždirbti.

Šerų kaina $5.00. Kiekvienas gali pirk
ti nuo vieno iki tūkstančio Šerų.

Mes buvome pirmutiniai pasiųsti siun
tinius Lietuvon. Kiti visi dalydami tą pa
tį tiktai daro imdami pavyzdį iš mūsų. Bet 
niekas darbo negali taip atsakančiai atlikti 
kaip mes, nes mes turėdami savo žmones ir 
Lietuvoje ir Danijoje galime darbą daug 
geriau sutvarkyti. Prie to dar mes esame 
padarę sutartį su Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Ministerija, kad visi siuntiniai 
siųsti per mūsų Bendrovę yra Liepojuje pa
imti į Lietuvos valdžios rankas ir valdžia 
gvarantuoja pristatymą tam kuriam siun
tinys yra pasiųstas.

Mūsų Bendrovė turi pasitikėjimą kaip 
Valdžios taip ir visuomenės, tai ir siųsdami 
savo siuntinius per šią Bendrovę apsaugo- 
jate nuo pragaišimo.

Mūsų laivai nuolat išeina į Lietuvą su 
siuntiniais ir mes siuntinius tuojau pasiun- 
čiame į Lietuvą.

Kad siuntiniai saugiau nueitų į vietas 
kur jie yra siunčiami, mes visus siuntinius 
sudedam i tam tikras tvirtas skrynias. 
Skrynių didumas iš vidaus yra 36 colių il
gio, 24 colių pločio ir 24 colių gilumo. Ant
ra mažesnė skrynia yra 24 colių ilgio, 18 co
lių pločio ir 18 colių gilumo. Didesnės skry
nios persiuntimas į Lietuvą kainuoja šėri
ninkams Lietuvių Prekybos Bendrovės 
$18.00, o visiems kitiems $20.00. Už mažes
nės skrynios persiuntimą šėrininkams rei
kia mokėti $9.00, o visiems kitiems $10.00. 
Norėdami ką nors pasiųsti Lietuvon sude
kit į bile kokią skrynią, tiek kiek eis į ma- 
žesnią ar didesnią mūsų skrynią ir pasius
kit mums per “express” ar “freight” už
dėdami adresą Lithuanian Sales Corp., 120 
Tremont St., Boston, Mass. Laišku mums 
ant to paties adreso prisiųskit reikalingą 
sumą pinigų kartu su surašu kiekvieno 
daikto kurį siunčiate ir kam siunčiate. Dau
giau nieko nereikia mokėti nei rūpinties. 
Siuntinys bus mūsų aprūpintas.

Už saugumą siuntinių mes atsakome vi
su savo kapitalu.

I f

Mūsų atstovai parvažiuodami iš Lietu
vos parsivežė tikrą Lietuvos Respublikos 
nustatytos formos vėliavą. Dar Ameriko
je tikrų vėliavų iki šiam laikui nebuvo. Tai
gi visi pasirūpinkite kad kiekvieno Lietu
vio namuose rastųsi tikra Lietuvos vėlia
va. Dabar mes turime tų vėliavų parduo
ti. Jos yra padarytos iš šilko ir iš drobės. 
Jų didumas yra 18 colių ilgumo ir 12 colių 
pločio ant dailaus kotelio su paauksuotu 
viršumi. Kainos vra sekančios:

Šilkinė vėliava $1.00 su prisiuntimu.
Drobine vėliava 25c. su prisiuntimu.
Draugijoms, komitetams, parodoms ir 

tt. užsisakant daugelį vienu kartu, duoda
me po 25 centus nuo dolerio nuolaidos. Už
sakymus su pinigais siųskite tuojaus Bend
rovės vardu ir adresu.

Taip-gi turime mažų Lietuvos vėliavų 
ant spilkučių padarytų iš celuloido. Jos 
parsiduoda po 5 centus kiekviena. Perkant 
daug vienu kartu, nuleidžiame 25 centus 
nuo kiekvieno dolerio.

PERSIKELIAM NAUJON VIETON.
Darbas Lietuvių Prekybos Bendrovės 

taip sparčiai auga, kad jau vietos So. Bos
tone nebėra atsakančiai darbus atlikti. To
dėl šią savaitę Centralinis Bendrovės ofisas 
bus perkeltas į naują vietą Bostone. Mūsų 
ofisas So. Bostone pasiliks kaip ir po 
senovei. Tenai vietiniai ir iš kitų miestų 
atvažiavusieji galės gauti visas informaci
jas ir atlikti visus savo reikalus. Tas ofi
sas randasi po No. 244 Broadivav, So. Bos
ton, Mass.

Dar kitą savo ofisą steigiame Lawren- 
ce, Mass., kuris neužilgo bus atidarytas ir 
apie kurį vėliau pranešime.

BONDSUS PRIIMAM UŽ PILNĄ 
JŲ VERTŲ.

/
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Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont St., Boston, Mass

Aš šiuomi užsirašau..............................akcijų Lietuv
ių Lietuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota 
ant dviejų milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokė
ti po penkis dolerius ($5.00) už kiekvieną akciją. Su šia 
aplikacija įmoku............. .•.................... dolerių. Liku
sius išmokėsiu pagal reikalavimą.

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą at
mesti. Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organi- 
zatyviai iškaščiai būtų padengti iš pirmiausiai įplaukusių 
mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.
Diena ....... Mėnesio................................................  1919
Užsiėmimas.............. .
Parašas......................
Adresas .......................
Miestas *

»

■įlėkite

r



« DARBININKAS

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
82.

83.

84.
A. J. Ž.

85.

86.

87.

88.
25.

89.
26.

90.
27.

91.
28.

92.Ten buvęs.
29.

93. f

t

94.
31.

95.
32.

96.
33.

97.
34.

98.
35.

99.I

36.

37.
i

38.
i

39.

40.

t 41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.Antutė.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

65.

Mažiukas. 66.

68.

69.
e

70.

72.

su-
73.

74.

75.

76.

78.

79.

81.
Narys.

*

rudeni-
New-

dienos svarbesnius klausimus.
Žviblis. 110. Kulbinskui Endriui 

Cleveland, Ohio
111. Dumeiku Kazimeru 

Baltimore, Md.
112. Stulpėnui Jaronimui

“ačių” pa- 
darbščiam
Kartu, a-

kolionijos lietuviai katalikai or
ganizuojasi ir žengia gerojon 
pusėn.

JERSE CITY, N. J.

Keli metai atgal, man teko gy
venti šiame mieste. Kadangi 
čionai turiu keletą giminių ir pa
žystamų, taigi ir šių vakacijų lai
ke, turėjau progą lankyti savo se
nąją vietą.
Kadangi laikraščiuose yapie šios 
kolionijos lietuvių veikimą nekuo- 
met nerašoma ,tai gal kas pama
nytų, kad čionai lietuvių visai nė
ra. Gi ištikrujų čia lietuvių ir 
labai skaitlinga kolionija. Prie
žastis jųjų nesigarsinimo, gal yra 
ta, kad čionai neesama jokio gy
vumo. Kiek pastebėjau, tai čio- 
nikščiai mūsų broliai paskendę 
girtuoklystėje ir ten ramiai sau 
sapnuoja. Gi kokis nors prakil
nesnis viešas veikimas, tenai iki 
šiol buvo visai nežinomas.

Jei kitose kolionijose mus lie
tuviai gražiausia darbuojasi dėl 
Tėvynes labo, tai kamigi priežas
tis šios kolionijos amžino susmu
kimo? Keli metai atgal, kada 
“grinoriai” iš Lietuvos važiuoda
vo, ten buvo nemažas judėjimas. 
Žinučių, “Laisvėj,” “Keleivij,” 
“Kovoj” būdavo beveik kiekvie
name numeryje. Prakalbos, taip 
gi būdavo tankiai rengiamos. Bet 
kalbėtojų roles lošdavo, tankiau
sia velnių pardavėjai ir kitokie 
sveto lygintojai. Kikvienas gri- 
norius, pribuvęs iš Lietuvos, buvo 
patinkamas su “Keleiviais,” ir 
“Kardais,” ir kitokiais cicilikų 
šlamštais. Ineik būdavo, nežiū
rint į kokio lietuvio kambarį, ar 
tas žmogelis zakristijonas, ar ko
kis nors bažnyčios trustistas, vis 
vien švaresnių laikraščių nematy
si, kaip vien cicilikų šlamštus. Gi 
mus lietuvai tėvynėje būdami, su 
laikraščiais mažai buvo apsipaži- 
nę, pertai šioje šalyje toji spauda 
graičiau plėtėsi, tarp bemokslių 
kuri turėjo daugiau agentų. Ir 
jei Jersey City, niekas žmonėms 
tvirkinantiems elementams kelio 
neužtvėrė, tai šiandien aiškiai ma
tomas pasekmės. Tie agentai, 
kurie pirma žmonės apgaudinėjo, 
dabar kaip teko pastebėti, vieni 
paliko girtuoklystės dievaičio gar
bintojais, kiti išdūmė, kur savo 
darbą atlikę. Gi šios kolionijos 
lietuvių padėjimas tesiog apverk
tinas. Kuriuos pirma pažinau, 
kaipo dorus žmonės, iš Lietuvos 
atvažiavusius, dabar kaip pastebė
jau, atrodo apmirę, nors juos ir į 
garbą dėk. Tai yra pasekmė 
svieto lygintojų darbo.

Mūsų broliai neturėdami gerų 
vadų pasekė visokius svieto pa
daužas .kuriems žmonių gerovė vi
sai nerūpėjo; kurie darbavosi 
vien dėl savo kyšianių, gi savo 
pasekėjus suklaidino, supjudė ir 
paskandino girtuoklystėje ir pa
leistuvystėje.

Kaip teko pastebėti, jaunimo 
čionai yra taip-gi nemažai, tik vi
sai ne organizuotas. Per tai vie
toj rimtesnio darbo, vien smuklėj 
barus alkūnėmis šluosto ir vieni 
kitiems pakaušius skaldo. Kaip 
pastebėjau, dauguma vaikinų bi
jo ir miesto gatvėmis važinėti, kad 
nepakliūtu. Gi teismo namus ir 
šaltąją, labai gerai žino. Daug 
kas galima butų parašyti apie čio
nykščio jaunimo gyvenimą, bet 
abejoju kiek iš jų skaitys. Aš 
vien kreipiu atydą į tuos, kurie 
ten organizuojasi darbuojasi ir 
pradeda atgyti, į kuriuos žiūrint 
galima tikėtis, kad jie atgaivins 
tą kolioniją. Jug pastaraisiais 
laikais ten susiorganizavo L. D. S. 
kuopa. Tautos Fondo skyrius, 
Raudonasis Kryžius, tas reiškia, 
kad yra žmonių, kurie nenuilstan
čiai darbuojasi. Vien labai ne
smagu, kad kaip pastebėjau, toki 
naudinga organizacija, kaip Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga, ne 
vien turi pašalinių priešų, bet ir 
vietinis klebonas nepritaria. Per
tai žmonės labai sunkiai organi
zuojasi, gi gerai nesusiorganizavę 
nieko negali veikti. Gi ten vei
kimui dirva plačiausia, kaip tai 
spaudos platinimas, žmonėms gir
tuoklystės bliedis aiškinimas, vi
sai užmiršta. Tuos ir panašius 
darbus vien susiorganizavę gali 
atlikti. Be viršminėtu kuopų, 
dar čia yra Šv. tikra katalikiška, 

dr-jif, kuri yra tikra katalikiška. 
Taipogi Sūnų ir Dukterų po glo
ba Motinios Švenčiausios dr-ja ir 
kitos. Tas parodo, kad jau šios

philadelphia, pa.
(Port Richmond)

Nedėlioj rūgs. 14 d. Liet. Muz. 
salėje buvo susirinkimas Tautos 
Fondo, Liet. Raudonojo Kryžiaus 
ir Sąryšio vietinių katalikiškų dr- 
jų prie Tautos Fondo. Svarbes
ni nutarimą: 1) Tautos Fondo 
jas su prašymu aukuoti kiek nors 
į Tautos Fondą. Panašiai kaip 
tas buvo daroma pereitais metais.
2) Raudonojo Kryžiaus valdyba 
išdavė raportą iš surinktų aukų 
per prakalbas ir kitose progose. 
Aukos išsiųstos, pakvitavimai pas 
kasijerių. Tuojaus bus pagar
sinti aukotojų vardai.

Išrinkta 10 ypatų kuriems bus 
duoti paliudijimai dėl rinkimo 
drapanų ir kitokiu daiktu mūsų 
suvargintiems viengenčiams Lie
tuvoje. Bus kreptasi į dr-jas,
3) Kas link organizavimo kariu- 
menės, pavesta vietiniam organi
zatoriui p. P. Janeliunui surengt 
prakalbos tame reikale ir 4) Su
sivienijimas katalikiškų draugijų 
prie Tautos Fondo skyriaus. Pa
kartojo neklausyti tų ypatų ar 
draugijų, kurios nepriklauso prie 
mūsų katalikiškos visuomenės ir 
kurie daro visokias nesąmones. 
Pavyzdine pereitą sąvaitę laisva
maniai išiuntinėjo atvirutes dau
geliui katalikiškų draugijtj na
riams, kviesdami į susirinkimą, 
dėl kokio tai bendro darbo. Ta
da tik mes esime su jeis į bendrą 
darbą, kada mūsų Taryba tam 
pritars. Pažymėtina tas, kad 
per minėtą dr-jų ir fondų susi
rinkimą dalyvavo mūsų gerb. kl. 
kun I. Zimblis ir padėjo svarstyti 
tos

Dar salėj pakabinta Lietuvos val
džios atsišaukimas.

Indomauja apie bonus.
Kalbėtoja priminė, kad Lietu

vių Prekybos Bendrovė turi inga- 
liojimą parduoti Lietuvos val
džios bonų už $1.000.000. Žmo
nės tuomi taip užsiinteresavo, kad 
panorėjo, kad kalbėtojas nuodug
niau išaiškintu apie Lietuvos bo
nus, kas ir buvo padaryta. Kun. 
Vaitonis kalbėjo apie Lietuvių 
reikalus ir sakė, kad reikia reng
tis prie išpirkimo Lietuvos bonų 
už kuodidžiausią sumą.

Rinks aukas ir drabužius.
Vietos lietuviai, sekdami So. 

Bostono lietuvius sudarė bendrą 
komitetą varymui smarkios agi
tacijos už aukas Lietuvos valdžiai 
ir jas tiesiog siųsti Lietuvos prez. 
Smetonai. Bus renkami drabu
žiai Lietuvos RaudonajamKry- 
žiui.

GRAND RAPIDS, MICH.
Nedėldienio vakarą 7 d. šio 

mėn. S. L. R. K. Moksleivių XII 
kuopa Šv. Petro dr-jos svetainėje 
perstatė du gana juokingus veika
lėlius, “Ne mirtis bet Pinigai” ir 
“Kurčias Žentas.” Veikali pui
kiai nusisekė, veikėjai visi gerai 
atliko savo užduotis.

Pirm atidarant perstatymą, ta
po perstatytas svečias klierikas 
Antanas Karužinskas, moksleivis 
Šv. Pranciškaus Seminarijos, St. 
Francis, Wis. Svečias pagerbė 
vietinių moksleivių veikimą su
rengime šio vakaro ir pasiaukavi- 
,mą savęs laikę atastogų bažnyčios 
labui. Eina rinkimas aukų pa
statymui naujos bažnyčios, prie 
kurio darbo moksleiviai buvo pri
sidėję. Tad moksleivių kuopa 
surinko viso labo $107.00. Vyčių 
kuopa taipgi nemažai deda pas
tangų darbe rinkimo aukų. Ra
gino jisai jaunimą prisirašyti prie 
tokios organizacijos, kuri dirba 
ant naudos tautos ir bažnyčios.

Mainant scenerijas, p-lės Berno- 
tukė ir M. Šlapekauskaitė padai
navo kėlės dainas.

Nors ir mūsų tautiečiai buvo 
surengę prakalbas tą patį vakarą 
ant kurio parsikvietė “Žarijos” 
laikraščio redaktorių, visgi jiems 
nepasisekė atitraukti mūsų susi
pratusių žmonių nuo atsilankymo 
ant moksleivių perstatymo.

Užbaigiant taip malonų vakarą, 
visi atsistojo, sudainavo Lietuvos 
Himną ir išsiskirstė pilnai užsi
ganėdinę.

Surengime šio vakaro reikia 
viešai ištarti širdingai 
sidarbavusiam labai 
Vyčiui Vincui Jusui.
čiu visiems kurie teatsilankė.

A. M. K.

Mokselvio atostogoms užsibai
giant, kuopa surengė išleistuvių 
puotą, ketvergo vakare 28 d. 
rugp. Laike vakarienės kalbėjo 
Jonas Kaselis nesenai sugrįžęs iš 
užjūrių kareivis, kuris įnešė, kad 
kuopa dar parodytų moksleiviui 
užuojautą, sumesdama kiek ke
lionės padengimui lėšų važiuojant 
į seminariją. Įnešimas tapo pri
imtas ir p-lė Stanislava Anusevi- 
čiutė ėjo per visus ir surinko $32.

Tokį pagerbtiną moksleiviui 
prielankumą gerb. kuopos dva
siškas vadovas kun. P. Gudaitis 
pagerbė, o moksleivis pats atsisto
jęs pats nuoširdžiai padėkavoja.

Po gardžios vakarienės, už ku
rios surengimą turime ištarti ačių 
p-lėms Onai Galiniutei, Alenai 
Kudžiutei, Stelai Kudžiutei ir 
Agniškai Nukliutei, jaunimas ėjo 
prie žaislų.

Didžiausiai pasilinksminę, visi 
sustojo į ratelį apie moksleivį. 
Dar kartą ištardamas ačių už to
kį puikų išleidimą, ėjo jisai aplik 
ratelį paduodamas ranką atsisvei
kino asmeniškai su viasis ir per
siskyrė. Už kelių dienų išvažia
vo į seminariją, kur mokinsis to
liaus semdamas naujos medžiagos 
iš mokslo šaltinių, su kuria galės 
vėliaus netik vien Vyčiams, bet 
visiems lietuviams patarnauti.

parašė A. K. Tauraris.

WESTVILLE, ILL.

Rugsėjo 12 d. L. Vyčių 85 ku. 
turėjo surengę šeimynišką vaka
rėlį išleistuvėms kl. Pr. M. Juro. 
Pirmiausia ineinant kl. P. Jurui į 
svetainę Vyčių choras padainavo 
Vyčių Himną ir keletą kitų liau
dės dainelių po vadovyste p. J. A. 
Bražaičio. Paskui žaidė įvairius 
žaislus. Pažaidę visi susėdo.

Vytės atnešė skanių pyragėlių 
namie keptų, naminio lemonado ir 
šaltakošės. Bevalgant ir geriant 
skanius užkandžius Vyčių pirm. 
P. Jurgis Jurgutis išreiškė Vyčių 
85 kuopos dėkingumą kl. Pr. M. 
Jurui už jo pasidarbavimą. Se
kantis kalbėjo kl. Pr. M. Juras. 
Labai gražiai kalbėjo. Dar sve
čias Jonas Poška medicinos stu
dentas davė Vyčiams patarimą, 
kad visi iš vieno dirbtų ir kad tu
rėti! vienybę.

NEWARK, N. J.

Vyčių 29 kp. veikia.

Rūgs. 8 d. š. m. mėnesiniame 
susirinkime apkalbėjus vidujinius 
kuopos reikalus, prieita prie 
seimo raporto, delegatas S. Mi
siūnas paaškino, kas buvo nutar
ta L. Vyčių seime, kada paaiški
no kad seimas nutarė rengti Eks
kursijas Lietuvon, tada pasipylė 
gausiausias delnų plojimas, visi 
gatavi tuojaus rengtis prie to.

Paaiškino, kad seimas nutarė 
pirkti dovaną nenuilstančiam Lie
tuvos gynėjui Gen. S. Žukauskui; 
Aukso Kardą, tuojau išrinkta ko
misija, kuri tuojau ir stvėrėsi už 
darbo. Kitos komisijos stipriai 
rengiasi savo užduotis atlikti, ren
giamuose vakaruose, kurie atsibus 
spalio 5 d.. Koncertas 25 d., 
šokių vakaras, lapkričio 23 d., va
karienė gruodžio 7 d. didelis ir 
gražus veikalas “Eglė žalčių Ka
ralienė.”

Mūsų tautininkai vis sten
giasi visokiais būdais žeminti Vy
čių vardą, skleidžia visokias ne
teisybes per savo spaudą, štai 
‘Sandaros” num. 36 š. m. tūlas 

korespondentas aprašydamas ne
pamiršo nei Vyčiams savos rūšies 
šmeižtų taurės išlieti. Neprivom 
atboti jų šmeižtų. Ant to jie 
tautininkai, kad šmeižti Vyčius ir 
abelnai katalikus.

N0RW00D, MASS. 
Prakalbos.

•
Rugsėjo 21 d. Šv. Kazimiero 

dr-ja buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo vietinis lietuvių kun Vai- 
tonus ir Pr. Gudas iš So. Bostono. 
Pastarasai kalbėjo daugiausia a- 
pie tai kaip dabar Lietuvoje daly
kai stovį. Aiškino remdamasi 
pasakojimais iš Lietuvos sugrįžu
sių Karoso ir Romano. Žmonės 
klausė su didžių indomumu. Kal
bėtojas buvo atvežęs Žirgvaikių 
ir laikraščių iš Lietuvos. Žmo
nės viską tuojau išpirko. Vienas 
žirrvaikis bus indėtas į rėmus ir 
pakabintas pobažnytinėj salėje. 
Antras žirgvaikis taip apdirbtas 
bus klebonijoj pakabintas. Sa
lėj pakabinta ir spalvuotas pjo
vėjas su žodžiais “Pirk bonus — 
Bus duonos.” Tai iš Lietuvos 
atvežti paveikslai agitacijai už 
Lietuvos valdžios bonų pirkimą.

TAMAQUA, PA.

Vyčiai bunda iš miego.
Kaip smarkus vėjas, užėjęs su 

lietum, išlaužo medelius, nuplėšo 
ir išsklaisto lapelius po visas ša
lis, taip baisioji karė užpuolus at
skyrė ir padalino daugumą mūsų 
brolių-narių 58 Vyčių kp., po visą 
Europos kraštą, o kiek da karė 
mums neužkenkė, tai nesusipra
timai tarp likusių narių užbaigė 
kuopos ardymą taip kad nedidis 
būrys teliko kuopoj. Bet nenu- 
siminėm, laukiam geresnių laikų 
ir neapsivylėm. Kaip po karei 
sugrįžta išlikę kareiviai, kaip po 
visų viesulų užteka naujai saulu
tė, taip ir pas mus yra. Karei
viai iki paskutiniam sugryžo iš 
karės lauko, o nesusipratimų aud
ros apsimalšino ir visai nutilo. 
Saulutė užtekėjo.

Ant vasarinių atastogų parva
žiavo į mūsų miestą iš seminarijos 
klierikas Antanas Karužinskas, 
kuris stojęs prie Vyčių ėmėsi dar
buotis kuopos labui. Į trumpą 
laiką sugrįžo didžiuma atsimetu- 
sių narių ir naujų kuopon įstojo.

Vasaros laike turėjom du išva
žiavimus į Lakevood Park, kur 
nemažai pasilinksminom. Per 
pietus kalbėjo parvažiavęs moks
leivis, prirūdydamas svarbumą 
veikimo išvien broliškoje meilėje, 
ir ragindamas visus prie karštes
nio darbo kuopos ir abelnai tau
tos labui.

Kuopa iš naujo užmezgė ryšius 
su centru, prižadėdama neužilgo 
pilnai atsilyginti, pasųisdama lė
šas. Vyčių seimui buvus Pitts- 
burg, Pa. ji pasiuntė seiman moks
leivį Antaną Karužinskį kuopą 
atstovauti. .'x

Žemiau telpa surašąs laiškų, at
vežtų iš Lietuvos. Atsišaukiant 
būtinai reikia paduoti laiško nu
merį. Tie kurie yra davę Jonui 
E. Karosui paješkojimus atsišau 
kiant nieko neprivalo atsiųsti. 
Tie, kurie nėra davę paješkojimų, 
tai privalo atsiųsti štampių už 
10c.

Adresuokite šitaip:
LITHUANIAN SALES CORP.

244 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Waitel A. 
Luzeme, Pa. 
Goldberg L. 
South Africa 
Bujeuski Andrius 
Benld, III. 
Rose Bros. 
New York 
Šilingia Agota 
Baltimore, Md.

30. Navikaitis Andriejus 
Cleveland, Ohio 
Žukauskas Andrius 
W. Pittston, Pa. 
Valaitis Antanas 
Springfield, III. 
Miller Otto 
Stratford, Conn. 
Rausch Charles 
New Haven, Conn. 
Jusiutė Alena 
Chicago, III.
Gutauckiutė Elzbieta 

N. S. Pittsburgh, Pa. 
Shultz Bassi 
Sheboygan, Wis. 
Mačiulis Juozas 
Chicago, III. 
Striokas Vincas 
North America 
Karpauskas Andrius 
Shenandoah, Pa. 
Žėglis Chas. 
Mahanoy City, Pa.
Grigaliūnui Juozui 
?
Uleekui Karoliui 
Springfield, III. 
Gelenžauskas Antanas 

Pittston Junkerman 
Biliūnas Petronėlė 
Benld, III. 
Petrulionis K. 
Brooklyn, N. Y. 
Vaiginis Jonas 
Brooklyn, N. Y. 
Strazdas Jonas 
Sioux City, Iowi 
Perevičiu Antanui 

•North America 
Peter Ilionis 
Okmont, W. Va. 
Mikėnas Kazimieras 
Sioux City, Iowi 
Sprindis F. 
Waukegan III. 
Rudin L. 
Boston, Mass. 
Račkus Al. 
Cicero, III. 
Jodelis Juozapas 
Souix City, Iowa 
Didžbalis Mary 
Nonvood, Mass. 
Bliuvis Bladislavas 
Shenandoah, Pa. 
Ambroze Toni 
Chicago, III. 
Simonauskis J. 
Cleveland, Ohio 
Valaitis William 
Soutr Būry, Conn. 
Barišauskienė Marijona 
Nonvood, Mass. 
Batiriutei Onai 
Newark, N. J. 
Kavaliauskas Juozas 
Plymonth, Pa.
Paliubinskas Juzas 
S. W. Cleveland, Ohio

67. Kvetinskas Jurgis 
North Boston, Mass. 
Žukauskas Antanas 
Lošt Creek, Pa.
Mačiulienė Pranciška 
Mt. Carmel, Pa. 
Petroniui Mateušui 
New York, N. Y. 
Tampauckiui Petrui (Juozo) 
Chicago, III.
Jusus Antanas 
Steger, III. 
Kairia Mary 

Phila., Pa. 
Kubilius Antanas 
Minersville, Pa. 
Gaima Motiejus 
Elizabeth Park, N. J. 
Stasiškis Steponas 
Minersville, Pa. 
Gogelis Mikas 

Oyster Bay, L. I. 
Klastaitis Juozapas 
St. Louis, Mo.

NEWARK, N. J.

Jaunimas kruta.

Jaunimas sukruto prie 
nio bei žieminio darbo,
arko Vyčiai smarkiai rengiasi 
prie koncertų ir teatrų.

Spalio 5 d. Vyčiai turės koncer
tą kur apart chorų dalyvaus Pa
tersono, Brooklvno ir Vietiniai 
solistai bei solistės. Spalio 25 d. 
rengia balių. Lapkričio 23 d. 
rengia vakarienę. Gruodžio 7 d. 
loš didelį veikalą su dainomis ir 
šokiais “Egle žalčių Karalienė” 
5-kių veiksmu drama. Muziką 
ir dainas ves J- Banys. Taip-gi 
Tautos Fondo fėruose, kurie neuž
ilgo bus, Vyčių benas ir choras 
nutarė dalyvauti t. y. lapkričio 1 
d. Vyčiai Tautos Fondo rengia
mame vakare, išpildys programą.

Ateinančia žiemą Vyčiai mano 
smarkiaus užsiimti su teatrais ir 
kitokių vakarų rengimais. Nori
ma kodaugiausia pritraukti prie 
Vyčių kuopos remti įsteigtą 
Moksleivių fondą. Kadangi da
bar moksleiviai iš visų pusių šau
kiasi pagelbos, o priegtam dar 
Vyčiai patis turi net porą moks
leivių iš savo tarpo, tad mokslei
vių fondo auginimas ir didinimas 
bus pirmutinis reikalas. Kiek
vienas gali įsitėmyti, kad kas 
rems Vyčių rengiamus vakarus, 
tas rems einančius mokslą netur
tingus moksleivius.

Vytis.
*

WEST LYNN, MASS.

Rutfp. 23 d. Šv. Onos dr-ja 
rengė pikniką ant Čemiauskio 
ūkės. Žmonių buvo didis būrys 
ir visi linksmai praleido laiką, 
žaisdami įvairius žaislus. Pasi
darbavus pirm. J. Subaičienei ir 
sekr. M. Praitienei. Daržas bu
vo gražiai išpuoštas ir apšviestas 
elektros šviesa. Bet buvo ir to
kių kurie bandė pakenkti rengė
joms.

Draugijai pelno liko $92.00 su 
centais.

Žemaitis W.
Kanas City, 
Milišauskas W. 
Mexico, Me.
Jusiui Vincentui
Chicago, III.
Dimšai Matijošiui 
Chicago, III.
Bukšniui Juozui 
Mt Carmel,
Krakausky Antanas 
Gillespie, III.
Mikuckienei Justei 
Benld, Hl.
Dumčius Calis 
Springfield, III. 
Gutauskai Atei 
E.' Chicago, Ind. 
Banys Tanas t
Souix City Iowa 
Astranauskas Stasys 
Girardville, Pa. 
Jenulevičius Kaulinas 
Mahanoy City, Pa. 
Čepukanis Antanas 
Sauth Amerika 
Tampauskas Antanas 
Chicago, III.
Skistimienė Katarina 
Chicago, III.
Miškinis Jonas
??
Pilkauskui Jonui 
Sioux City, Iowa 
Žitkus Kazys 
Mt. Carmel, Pa.

100. Akielaitis V.
Brooklyn, N. Y.

101. Siaurusevičiene Marijona 
Chicago, III.

102. Trečiokas Jonas 
Oglesby, III.

103. Kaunas A.
So. Seatlle, Wash.

104. Krainas Marijona 
Vandergrift, Pa.

106. Easd Kinn
New York City, N. Y.

107. Wrublewskai Anai 
Kensigton, Pa.

108 Marčiulioniui Juozui 
Springfield, III.

109. Marcinkoniui Jonui

113. Gageliui Antanui 
Sioux City, Iowa

115. Dūdai Kazimierui 
Sioux City, Iowa

116. Matuliui Juozapui 
S'ioux City, Iowa

117. Straliu Kazimierui 
Jersey City, N. J.

118. Shunt Petrui 
Chicago, III.

119. Kass M. 
Brooklyn, N. Y.

120. Žemaitis Monikai 
Chicago, III.

121. Šimučiui Leonardui

123. Jankausku T. 
Scranton, P.

124. Srubfiu Juozui 
Chicago, UI.

126. Mischall Ricrard 
Boxburg, Mass.

127. Šečkui Jonui
128. Palekas Povilui 

Philadelphia, Pa.
129. Galinauskui Petrui 

Chicago, III.
130. Tylui Petru 

Sioux City, Iowa
131. Mikialajunui Janui 

Chicago, III.
132. Staikunai Juozui

133. Rose Bros.
New York City, N. Y.

134. Bujauskui Andriui
Bend, III.

136. Tutauskui Kazimierui
Wilkes Barre, Pa.

137. Gitkui Pranui
Brooklyn, N. Y.

137 A. Sedelskis K.
Athol, Mass.

133. Gagetis Juozui
Oyster Bav, L. I.

139. Karužai Baltrui
Castle Sennin, Pa.

140. Leukui Jurgiu

141. Basanavičiui Kazimierui 
Philadelphia, Pa.

142. Banoniui Petrui 
Shenandoah, Pa.

143. Mačiulevičaitei Petronei 
Chicago, III.

144. Bulat Anton
Sioux City, Iowa

145. Augustinui Antanui 
Sioux City, Iowa

146. Maslauskui Kazimerui 
Sioux City, Iowa

147. Šlekaičiu Juozui 
Newark, N. J.

148. Vaitkeučiui Jonui 
New Briton, Conn.

149. Talavinskieniai Magdalienai 
Montreal Canada

150. Astramskui Stasiui 
Girardville, Pa.

151. Bagdonui Jonui 
Plimouth, Pa.

152. Ežerskui Kun. 
Cicero, III.

153. Raulinaičiui Stasiui 
Detroit, Mich.

154. Dundulis Jonas 
Detroit, Mich.

155. Paplauskui Antnui 
Shanandoah, Pa.

156. Amofsky Eser 
Dalies, Texas

157. Gotautui Stanislovui 
Mahanoy City, Pa.

158. Raului Juozui 
Shanandoah, Pa.

159. Baliukui Povilui 
Long Island City, N. Y.

160. Matuleuskui Dominikuj 
Stapleton, N. Y.

161. Girdžeuskui Izidorui 
Chicago, III.

162. Modnikow K. 
Hartford, Conn.

164. Skardui Anicatui

165. Gražiui Silivestrui 
Sioux City, Iowa

166. Gageliui Juozapui 
Sioux City, Iowa

167. Šalteniui Jonui 
Sioux City, Iowa

168. Mikėnui Juozapui 
Sioux City, Iowa

169. Tuskaniui Kaziui 
Sioux City, Iowa

170. Mateliui Kastantui 
Sioux City, Iowa

171. Staknėvičiui Martinui 
Minersville, Pa.

172. Kapočiui Jonui

173. Navieienei M. 
Philadelphia, Pa.

174. Ruseckui Kastantui 
Bekerton, Pa.

175. Andriukiui Petrui 
Kenosha, Wis.

176. Sakalauskui Adomui 
"VVaterbury, Conn.

177. Tampauskui Juozui 
Chicago, III.

178. Senkui Juozui 
Ansonia. Conn.

179 Thomas Wm. 
Newark, N. J.

181. Dagiu Povilui 
Sioux City, Iowa

182. Antaninai ir Pijuš. Navikams 
Shenandoah, Pa.

183. Kazemėkui 
Waterbury, Conn.

184. Babinskui Kazimierui 
Roekford, III.

185. Paliukeučui Petrui 
Baltimore, Md.

186. Dailidei Ignui 
Philadelphia, Pa.

187. Kiševičei Mat. 
Minersville, Pa.

188. Wilimavičiu Antanui 
Chicago, III.

189. Kasiuliu Viktarui 
Kenosha, Wis.

190. Kamer M. 
Wirtertorm, Wis.

191. Broliam Staniliom 
Newark, N. J.

192. Jankauskui Petrui nuo 
Barboros Jankauskaitės.

193. Augiui Juliui 
Chicago, III.

194. Bulotui Antanui 
Baltimore, Md.

195. Sadauskui Jurgiui 
Philadelphia, Pa.

196. Zuvei S.
New York City, N. Y.

197. Klimauskui Jonui 
Rochester, N. Y.

198. Gutauskui M. A. 
East Chicago. III.

199. Sunklodui Antanui 
Sioux City, Iowa

200. Pilipavičių Antanui
Sioux City, Iowa

RACINE, WIS.
Įgaliotas agentas.

Šiuomi pranešu vietos ir a- 
pielinkės lietuviams, kad aš 
esu agentas. Pas mane galite 
gauti visokių 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.

;; TEISINGIAUSIA IR GE- 
!! RIAUŠIA LIETUVIŠKA 

APTIEKI
11 Sutaisau receptus su di- 
' i džiausią atida, nežiūrint, 
! i ar tie receptai Lietuvos ar 
o Amerikos daktarų. Tai 
i i vienatinė lietuviška aptie- 
!ka Bostone ir Massachu- 

setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau- 

Į'lyj yra vartojamos. Galit 
; ' reikalaut per laiškus, o aš

■ prisiųsiu per erpresų.
K. ŠIDLAUSKAS, 

; ; Aptiekorius ir Savininkas 
; 226 Broadway, kamp. C St., < i 
; ; SOUTH BOSTON, MASS. I 

Tel. & Boston 21014 ir 21013 ;
ImSMMMNNMMMMMC



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
v

(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

PIRMIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
KORPORACIJA AMERIKOJE.

JAU IMPORTĄ Į LIETUVĄ PRADĖJO. TUOJ PRADĖS EXPORTĄ Iš LIETUVOS. KAUNE SKYRIUS VEIKIA KUOGERIAUSI A; JIS SUSIDARĖ IŠ ĮTEK
MINGI AUSIU ŽMONIŲ LIETUVOJE. VEDĖJU L. A. BENDROVĖS LIETUVOJE YRA A. VOSYLIUS.

i.

TAMSTOS BOKITE DRAUGAIS 
GARBINGŲ ŽMONIŲ.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kad 
patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuo
se, sutvėrė skyrių, kurį sudarė vietos 
veikėjai ir įtekmingiausi žmonės Lietu
voje. Į valdybą 'parinkti šie asmenįs: 
agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, 
buvęs vedėjas Alfa Nobelio firmos Var- 
šavoje, po to buvęs organizatorius ir 
vedėjas “VILIJOS”; A. PRŪSAS, bu
vęs vedėjas banko Petrograde, rašyto
jas kooperacijos klausimuose veikalų ir 
dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos 
Banko, kuris yra taip-gi ir Lietuvoje 
valdžios banku. JURGIS BALTRUŠAI
TIS, buvęs vedėjas ilgą laiką “Žagrės,” 
Marijampolėje ir gerai žinomas vaizbi
ninkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs 
“Vilijos’ fabriko vedėjas ir dabar yra 
vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS.

Kiti nariai:
ST. ČIURLIONIS, prezidento Smeto

nos asmeninis sekretorius ir Lietuvos 
valstybės raštinės vedėjas, VILIUS 
GAIGALAITIS, Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininkas, buvęs Vokietijos 
Reichstago narys per 9 metus. DR. J. 
ALEKNA, Lietuvos Tarybos narys ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas. SALEMONAS BANAITIS, žino
mas spaustuvninkas ir knygų leidėjas 
Kaune, narys Lietuvos Tarybos, baigęs 
Petrogrado Komercijos Institutą. DR. 
A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus viršininkas. PRANAS SMILGE
VIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės ministerijoje. AGRONO
MAS J. KRIAUČIŪNAS, Žemės Ūkio 
Ministerijos direktorius. J. KAUNAS, 
Lietuvos Intendantūros Valdininkas. 
I. DOBKEVIČIUS, Lietuvos valdžios 
paskirtas direktorius prie Pramonės ir 
Prekybos Banko. P. TAMOŠEVIČIUS 
kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. 

Pramonininkas J. GUSTAITIS (brolis 
Kun. A. Gustaičio, poeto). A. RIMKE
VIČIUS, spaustuvniukas iš Vilniaus. 
P. LEONAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkas, ir k.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi 
viso 50 narių Lietuvoje. Ar Tamstos ne
norėtumėt ir-gi rastis tarpe jų ir veikti 
Lietuvai naudingą darbą?

LIETUVAI GELBIAMA DAIKTAIS.
Lietuvoje trūksta daug reikalingų 

daiktų. Nebuvo žibalo, nebuvo gazeli- 
no nei automobiliams, nei aeroplanams. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė šiame 
darbe daug vėla pagelbėjo.

Pasiuntė į Lietuvą,:

10,000 BAČKŲ KEROSINO 
1,000 BAČKŲ GESOLINO.

Visą siuntinį paima valdžia arba ko
operatyvai. Jau visas siuntinys yra ke

lionėje į Lietuvą per Liepojų. Neužilgo 
. rengiamasi prie didesnio siuntinio.

VISI GELBĖKIME.
Dabar turite progą gelbėti Lietuvos ' 

valdžiai ir žmonėms. Stokite visi į dar
bą ir stengkitės patys tapti nariais Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės, taip-gi pri
kalbinkite kitus.

Šeras $10.00.

Negalima imti mažiau kaip 5 šėrus. 
Už įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę visi gauna 4 nuoš. Jau buvo 
išmokėta dividendai per 2 metus. Šie
met už pirmą pusmetį ir-gi apmokėjome. 
Dividendai išmokami iš pelno.

Kas perka iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrus, tai remia Lietuvos rei
kalus kodaugiausia ir patsai sau gelbs
ti.

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA ŠĖRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANĄ. VISO PASKIRTA 10 DOVANŲ.
Visais reikalais kreipkitės:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

320 Fifth Avenue,

KIEKVIENAS KURIS RENGIA BAKSĄ SIUNTIMUI Į LIETUVĄ PAŽĮSTA

MIEMS IR GIMINĖMS, PRIVALO SKAITYTI SEKANČIUS NURODYMUS:

KAIP SUTAISYTI SIUNTIMUI BAKSUS.
1. Parašyk į Lithuanian American Trading C o., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 

siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiek
vienam baksui, £urį manai siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti.

2. Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. Baksas turi bū
ti padarytas iš lentų 1Ą arba % colio storumo.

3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklu — klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas sta
lą užtiesti).

4. Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės ne
peržiūrėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta iš
siųsti į užrubežį.

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytų ir neslankiotų.
6. Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė

nepasiliuosuotų. z
7. Atydžiai ij gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso 

patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi ant t raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats apmokėk iki New Yorko.
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris iš

siųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą 
Lietuvoje vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus su
grąžinta. Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad primokėtumei. Prašome teisingai 
apskaitlzuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną 
svarą pilnai pridėto bakso.

10. Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius-bondulus, bet juos turėsime perkrauti į 
baksus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip 
ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading Co.
12. Adresuok laiškus ir siuntinius:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.,
6 WEST 48-TH STREET, NEW YORK, N. Y.

REKOMENDUOJAM, KAD DĖTI DRABUŽIUS IR ČEVERYKUS Į BAKSUS KU- 

RIUOS NORITE SIŲSTI. NEŠIOTOS DRAPANOS YRA REIKALINGOS LIETUVOJ 

IR TURI DIDESNĘ VERTĘ UŽ NAUJAS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

X

LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PERM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadvray,

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.
43 Hawkens St., Boston, Mass.

New York, N. Y

i

W€RCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAU S KO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

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

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

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAtALPINfiS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MA88. 

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

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

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

262 Fourth St, Room 7.
n 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 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietų.

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

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

i

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ

Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

UŽRAŠYK “DARBININKĄ” Į LIETUVĄ!

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pac 

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

AL. POŽELLO 00.
(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.
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VIETINĖS ŽINIOS.
KONCERTAS.

Rugsėjo 28 d. įvyks koncertas 
bažnytinėj svetainėj. Rengia Šv. 
Petro bažnytinis choras. Tame 
koncerte bus daug naujų dainų. 
P-lė E. Narinkevičiutė sudainuos 
keletą naujų solų, p. S. Šimkaus 
kompozicijos. Taip-gi sudainuos 
“Barkarolė” pritariant smuikai. 
Choras sudainuos tik ką atvežtu 
p. J. Karoso dainų iš Lietuvos.

Meldžiame visų atsilankyti, nes 
choras yra gerai prisirengęs prie 
to koncerto. Ir p. M. Karbaus
kas deda visas pastangas, kad 
programą išpidyt ko puikiausia.

Rengėjai.

no. Banka-gi, minėtus pinigus pa- 
siunčiant pasiskaitę sau regulerį 
pelną.

Tai-gi maišas neprakiuro ir nie
kas iš jo neišbirėjo.

Dabar skaitytojai tegu pasidaro 
išvadas, ko verti minėti Kava
liausko užsipuldinėjimai ir kokiuo 
tikslu jis, atsiėmęs savo auką, ka
binėjasi prie komiteto.

Presos Komisija.

TRAUKSIME TEISMAN.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

81 Mercer St, So. Boston, Mas*.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

1U4 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 susirinkimu? 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

Bay View stogą dengimo ir Metalų 
Coi. Dengia stogus, pagal naujausios 
mados, Smalų, žvyrių, skalais ir meta
lų ploštais.

Taiso krosnius ir pečius pigiai.
20 OLIVER PL. BOSTON, MASS. 

Teleįon: Beach 6256 W
So. Boston 1809 W

BIZNIERIAI GARSINKITĖS “DARBININKE.”

IŠVAŽIAVO.
Advokato F. J. Basočiaus bro

lis Daktaras D. J. Bagoeius, iš 
Roseland, III. ūmai apsirgo ir nė
ra vilties kad pagytų. Adv. 
Bagsčius išvažiavo į Chicago ir 
sugrįš į Bostoną už sąvaitės ar 
10 dienų.

J. Kavaliauskas per “Sandarą” 
ir “Keleivį” padarė mudviem to
kių prikaišiojimų, kad išrodo, jog 
mudu žemiau pasirašę pasisavino
me pinigų, žmonių sudėtų Muni
cipal salėj rugpj. 31 d. Visuome
nė iš mūsų raporto, išduoto komi
teto susrinkime, laikyto rūgs. 18 
d. ir paskelbto laikraščiuose mato, 
jog jokio pinigų eikvojimo nebu
vo ir apie dilinimą negali būti nei 
kalbos. J. Kavaliauskas, jei ne
atšauks šmeižto, bus patrauktas 
atsakomybėn.

M. Venis,

DYKAI! GRAMAFONASDĖLVISĮĮ DYKAI!
MES TURIME 5 TUKSTANČ IU3 GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 

RAŠYKITE TUOJAUS LR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

GAL TURITE.
Ar nėra pas ką atliekamos kny

gelės “Švarkas ir Milinė.” Mes 
norime lošt tą veikalą, bet trūksta 
knygučių — jeigu kas turite, tai 
praneškiti šiuo antrašu:

Ona Jankienė
1428 Columbia Road 

So .Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
»
Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

APSIVEDĖ.
Rūgs. 24 d. kun. Juškaitis suri

šo moterystės ryšių p. J. Plevoką į 
su p-le M. Dimistriute. Pabro- j 
lias buvo F. Ringaila su M. Ple- 
vokiute. o Vestuvės buvo pas p. j 
Plevokiene So. Bostone. Svečių 
buvo daug. Visi linkėjo jauna
vedžiams daug laimės.

Gerai Žinomas.;
__________
Išvažiavo.

Izidorius Kairys, Cambridge, 
Mass. lietuvių jaunas, veiklus vai
kinas išvažiavo Į Chicago pas tė
vus marijonus. Bus jų leidžia- ■ 
mas Į mokslus. Cembridge.Čiai1 
velija jam kogeriausių pasekmių. I 

_ ____ I
MAIŠAS NEPRAKIURO IR NIE

KAS NEIŠBIRĖJO.
“Sandara” ir “Keleivis” num 

37 indėjo J. Kavaliausko prikai
šiojimus Veniui ir Šokui. Pri
kaišioja, buk aukų suma surinkta 1 
Lietuvai rugpj. 31 d., iš pradžios' 
sumažėjo ant $69.55, paskui buk ! 
siunčiant į Lietuvą “permokėta” 
$125.50. Tad išviso dingę $195. 
05. Girdi Komiteto maišas kiau
ras, pinigai dyla, pinigai eikvoja
mi; reikalauja “facsimile” draf-1 
to pasiųstų pinigų.

Pašalietis, nežinąs santikių, per
skaitęs anuos Kavaliausko pri
kaišiojimus, negali kitaip pama
nyti, kaip tą, kad komitetas y- 
ra šaika sukčių, žulikų, vagian
čių žmonhj suaukuotus pinigus. 
Bent remiantis Kavaliausko išve
džiojimais išeina, kad Venis ir Šo
kas vogė suaukuotus pinigus.

Bet. pažįstantieji Venį ir Šoką 
ir veikiančiojo komiteto narius, 
nepamanys, kad jie būtų galėję 
susitarti ir pelnytis iš aukų.

Išsiųstų pinigų drafto “facsimi
le” negalima padaryti dėl to, kad 
pinigai ne draftu pasiųsti, o per 
kaNegramą.

Su surinktais pinigais yra ši
taip:

Lietuvon pasiųsta $1.100 (21.000 
markių).

Kablegrama su apmokėtu atsa
kymu $12.50.

Kablegrama prez. Smetonai $6.- 
12.

Municipal salė $10.00.
“Sandarai” už plakatus $10.00.
* ‘ Darbiniu kui ” už k onvertus 

$32.00.
Pas kasierių $41.35.
Viso $1.211.97.
Vėliaus rasta konverte Jurge- 

liūno auka $25.00, kuri prie bend
ros sumos nebuvo priskaityta pra
džioj. Išviso $1.236.97.

Pas kasierių J. Šoką dabar $66.- 
35.

Kadangi Kavaliauskas atsiėmė 
$200 čekį ir tuomi padarė išlaidų 
$1.62. tai M. Venis ir J. Šokas tą 
sumą padėjo iš savo kišenės. Kito 
išėjimo nebuvo, nes pinigai jau 
buvo pasiųsti.

Dar Kavaliauskas paduoda, būk 
markių kursas pinigų siuntimo 
dienoj (rūgs. 2 d.) buvęs $4.70 už 
šimtą. Tai markių kaina be pel

PAJEŠKOJIMAI.
Paješkau Prano ir Mateušo Gel- 

čiukų. Suvalkii gub. Pociūnų kai
mo. Keturi metai atgal jie gy
veno Springfield, Mass. Turiu 
svarbų reikalų, jei kas žinote 
ba patys atsišaukyte.

P. Karpavičius
12 Wilton St.

Hyde Park, Mass.

KĄ JŪS PASAKYSITE ANT TO?
Visokių prekių kainos eina augštyn, bet pas 

mus dar galit nusipirkti už seną kainą čevery
kus lietuvių dirbtuvės Progress Shoe Mfg. Co. 
Sakau už seną, bet dar gausit pigiaus ant 50 
centų, kurie iškirps šitą kuponą ir išpildys.

Iškirpk šitą kuponą ir atnešk krautuvėn 
C. P. Yurgelun, 377 Broadvay, So. Boston. 
Perkant čeverykus lietuvių dirbtuvės bus 
atrokuota 50 centų. Šitas kuponas yra ge
ras iki Spal. 15 d. 1919.
Vardas pavardė........... ..............................
Adresas .. .....................................................

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

ar-

(27)

REIKALINGAS
iš So. Bostono, jaunas vyras 
nuo 16 iki 30 metu amžiaus, 
dirbti Agentūros offise. Va
landos gali būti įvairios: ga
lima dirbti visą laiką arba 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 
Darbas lengvas ir švarus ir 
yra gera proga išmokti biz
nio. Todėl rašykite laišką 
kuogreičiausiai su atsaky
mais ant sekančiu klausy
mų:—Kiek senumo? Kuom 
užsiimi? Dirbi ar ne? Už 
kokią algą pradėtum dirbti 
ir kokiomis valandomis? 
Gali atsikreipti bile kas ku
ris tik norėtų dirbti ir mo- 
kinties angliškos kalbos ir 
biznio. Adresuokite P. O. 
Bok 12, So. Boston, Mass.

Paješkau savo giminių ir pažįs
tamų ypač savųjų Lietuvoje. Aš 
esmu Šaukėnų parapijos, Šukiškių 
kaimo. Ješkau savo tėvo juza- 
po ir brolio Julijono Einingių. 
atsišaukite;

J. F.iningis
374 2 nd St.,
So. Boston, Mass.(27)

Paješkau giminių ir pažystamų Lie
tuvoje. Aš paeinu iš Viršužiglio kai
mo Kampiškių parapijos, Kauno apsk. 
Meldžiu atsišaukti patiems arba kas 
žinote apie juos praneškite;

P. PETRAUSKAS
238 W. Broadtcay, So. Boston, Mass.

Paješkau Kazimiero, Dominiko ir 
Morkaus česnuliavičių Dzekčionių kai
mo. Juozo ir Kastanto Kukių Ginu- 
nių kaimo. Adomo Macelis Urkiunų 
kaimo. Jeigu kas žinote malonėsite 
pranešti;

A. R, M. B.
76 Lamartine St. Worcester, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI
(forničiai) beveik nauji. Iš

važiuoju į kitą miestą, tai ne
galiu visų rakandų vežtis. At
sišaukite greitai, nes turiu tuoj 
išvažiuoti. 100 G St. (Ant 1-mų 
lubų).

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 brangi; 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žemiaus -ap
rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tu-

-upud suąjua •Į}sąiitu njžuoa osąny stpnj 
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- j 
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 1S30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
priedo tnes dar duosime šį viršuj paminėtą 
gramafoną su įlenktomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

<■ k:-.d mes turime tik 5.000 šių
gramafoną išduoti tam-reikalui, kad butų ži- 
i otiii musu laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro-

Į.-ro;> vieną už kainą $12.95. Gramafo
ną ir rekordus jus gausite dykai. Mes patartam 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

me 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
pozitą ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiu’ijimu, kgip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo .gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena į:

EUROPEAN WATCH CO,
1065 Milwaukee Avė, Chicago, III. Dept. 201
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TĖMYKiTE VISI!
Šiuoini pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 

kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausią užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampu (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūši] išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadway arba pas mūsų Finansų sekretorių 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
wav, South Boston, Mass. Visokias informacijas 
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsų raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.
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Pas mus galit nusipirkti gražią skrybėlę po naujausiai 
madai padarytą. Užprašom visus vyrus jaunus ir senus.
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RAKANDAI.
Užlaikom Pečius, Lovas, 

Kamodes, Karpetus, Matro
sus, Stalus, Krėslus, Siuva
mas Mašinas, Grafofonus ir 
lietuviškus rekordus.

i1

,į; Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

į Priėmimo valandoa:
jį Nuo2Iki3 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare
i MSW ROADWAY Cor. ST SJ. BOSTON. Į 

Tel 502 s B. j

F. J. KALINAUSKAS ,

LIETUVIS ADVOKATAS
' 332 Broadtcay, So. Boston, Mass.! 

Telcfon : So. Boston 253-JI.
■ Gyvenimo vieta: 256 TF. 3-rd St.

C. P. YURGELUN, g
377 Broadway,

So. Boston, Mass. 
t

. 8ACK BAY4200

DR. F. MATULAITIS

J:

(dakš- 
centus

Ofise ai; no*
1-3 P. M. 6-8 KM

CO.,

s

419 Boyii.vH

i

Tostas, Mass.

I

Į

!
Nedėtomis j 

r-o L .1, ryta 
’t’ 4 vai. vak ar«

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
examino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju 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 n n vargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

Bell Phone Dickinaan 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

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

Ofiso Valandas;
Nūn 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 
NedaHomU iki 4 nopiita.

rm“ ištraukini irpripil-į 
be cka’ismo, bu 
prietaisais, su 
išra ia.ų.

DR. W. T. REILLY
469 Broadwa},Sv. Boston,Ma3s

PRIE DCRCHI'^TEK ST.

------- į----
« Irlfl.'1111'lfn JM*.rfHT.it'TTr.tilt ~ri.11 tzžžtt 

Tei. So. Boston 270

DR. JOHK KscDjU^LL, M. D. 1
Gcitma sustAaibfti n ist.a.

Ofisu valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 įg
vakarais 6 iki 9

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo
nais; turite nežėjimą galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius svmptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiuskite už du centij štempią ir savo 
adresą, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošali tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingą specialą. . .

Taip-gi tie. kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus įdėkite už du 
štempą, delei informaciją.

Rašykite ant adreso —

THE AVESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J., Berea, Ohio.

Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:
Jatul's Anodia ...........................................................$1.00

Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo;
Jatul’s Capsulax ................................................ '........50c.

—- - Nuo užkietėjimo vidurių.
Jatul’s Capudache Capsules .................................... 50c.

Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;
Jatul’s doųgh-.Remedy........ ..................................... $1.00

.. Šią mediciną mes rekomenduojam niuo kosulio ir 
krutinės skaudėjimo;

•Tatul’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 žolių galima gauti pas 
mus.

Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei
katos.

Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbi. 
Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.

Per fnane 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.

LIETUVIS DANTISTAS!
DR. M. V. CASPER

I
I

So. Boston, Mass. •
t 
I 
l

(Dr. M. V. Kasparavičius)
Broadtcay,
Tel. So. Boston, 27 

! Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir G:30—9 I>. M. ‘

J,
Chirurgas ir Gydytojas. ■ 
495 E. Broadway, S. Boston. • 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

nuo 7 iki 9 vakare.

F1RMC

DAMTiSTAS

;iou)i visai 
geriausiais 

naujų
V įsą barba

V alando» 
nuo 9 vai. ryt* 
Iki 2 vai. vakare

536 Broadway. So. Boston. S

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nnslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija.’ 

nevlrtnimas pilvelio, nuslabnėjimss kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė-< » 
kų nnstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vl-J j 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežfų.c i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbėk .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,! 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui minė-’ 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas! 
lšsivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuš! ) • 
mut visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras.’ 
Biteria, Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tnk| skirtumą kaip tarpi 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-’ ; 
kavoju Salutaras myllstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] i 
ŽĮstamlems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saln-i ) 
taras: ]

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemieal Instit 6417. Chicago, UI.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko i 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- į 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- ‘ 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- t 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje į 
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- | 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- į 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos ' 

^j=n gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus, 

g D R. MORONEY
^0673 Washington St^ arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga lolalka plinka alinki- '] 

ma praialina pleiskanas, niežėjimą ■> 
odos nlvoa, aušina plaukus priduoda į 
ma jčms reikalingi maiste.

Dermafaga p adsrys ksd Jusfl plan- 2 
kai bus tankus ivelnui ir skiisttu. ij 
a Oda Jusū galvoje bus tyri, pleis- 1 
kanos Utayks ant risadoa ir plaukai J 

neslinas daugiaus!
Reikalaujant prisiusime Jum paS- 1 

ta suris dykai iibandymui sampala. Į
Prisiuskite 10 c. stampomis persiun į 

timo lėžu. gausi iibandymai dežiute i 
Dermafuros ir broiiura.

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOX 87. PHILAOCLPHIA. AA. <




