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Jaunimo dr-jos,

KARĖS STOVIS.

Hartforde, Ct. per liepos mė

Siberijoj Kolčako kariuome-
didele nuolaida. tybė platinasi nežiūrint į ka 

rinę prohibiciją.

— lietuvių, žydų ar 
visi mes turime būti

New Yorke ir kituose palei 
Atlantiką uostuose sustreika
vo laivų liuoduotojai. Daug 
laivų negali išplaukti. New 
Yorke streikuoja 9.000 liuo- 
duotojų. *

vardu 
prabilti, 

sutvir-

Oaklande, Cal. eina strytka 
rių darbininkų streikas. Bu 
vo riaušės, kur 5 žmonės nu 
šauta, daug sužeista ir 20 su 
areštuota.

Didžioji demonstracija rug pjūčio 17 d. 1919 Kaune

Pasisekimo nemažai turi ir 
Yacht (laivininkų) Kliubas, 
taip-gi sportiška draugija, tik

ĮVEDĖ BLAIVYBĘ.
Norvegija patapo sausa. 

Žmonės taip nubalsavo. Vy
nas ir alus liko, užginta tik 
degtinė ir kiti stiprūs gėri
mai.

TEIS EX-CARO ŽUDEIKAS.
Netrukus Omske prasidės 

teismas Rusijos ex-caro ir jo 
šeimynos žudeikų. Kuomet 
Kolčako kariuomenė buvo pa
ėmus Ekaterinburgą, tai ten 
buvo suareštuota 163 asmenys 
įtarti šitoj žmogžudystėj. 
Daug lavonų iš nužudytų Ro
manovų rasta, tik nerasta ca
ro ir carienės. Sužinota, būk 
jų lavonai buvę sukapoti ir su
deginti.

Plieno pramonės centre 
Gary, Ind., kur buvo kilę strei
kininkų riaušės, paskelbta ka
rės stovis. Gen. Wood su 1.- 
000 federalių kareivių paėmė 
tvarkos užlaikymų į savo ran
kas.

Lisabono, Portugalijos sos
tinės, uoste sudegė Amerikos 

uiUn-n t

Lietuvos 
širdis! (šauksmai ilgai nenuty
la).

Kad Lietuvos sostinę išva
duotum, mes turime visi lai
kytis iš vieno — darbininkai, 
valstiečiai, inteligentai, kurie 
taip-pat išėję iš valstiečių tar
po ir įgyję mokslo iš pūslėtų 
rankų.

Piliečiai ir pilietės! Aš ma
tau vėliavose lietuvių, žydų 
parašus, nematau tik lenkų, 
o žinau, jų čia Kaune yra, jie 
nenorėjo drauge su kitais eiti 
prie valdžios tartis (balsai: 
“Nereikia jų!”). Jie stovi 
šalia. Šiandien, šių svarbių 
valandų, kai iš visų pusių ap
siausti priešų, jokio neitralite- 
to negali būti. Kas ne su mu
mis, tas prieš mus! Te gyvuo
ja laisva, nepriklausoma Lie
tuvos Valstybė!

(Kauno “Lietuva”)

1 Yacht Kliubo vedėju ant 
į kiek prisimenu yra Simoliū- 
Inas.
I

APIPLĖŠĖ AMBASADĄ.
Švedijos valdžia iš privati

nių pranešimų gavo žinių, jog 
Petrograde bolševikai apiplė
šė Švedijos ambasadų.

Bostono Chriątian Science 
Monitor skelbia, būk Lietu
vos ministeriai rezignavę ir 
prez. Smetona pavedę. Galva
nauskui sudaryti naają kabi
netų.

Daug domės Lietuvos jauni
mas kreipia į sporto populeri- 
zavimų Lietuvoje. Kaune gy
vuoja Lietuvos sporto Sąjun- 
ga, kuriai pirmininkauja dak
taras Sližis, karo ligoninės vir
šininkas; priklauso prie šios 
draugijos daug Lietuvos jau
nesniųjų veikėjų, kaip va po
etai Sruoga ir Kirša ir daini
ninkas Olekas ir kiti. Vytau
to kalnas Kaune naudojamas 
dabar Lietuvos Sporto sąjun
gos rengiamoms šventėms, ku
rių laiku žaidžiama įvairiau
sios sporto sritin ineinančius

Juozas B. šaliūnas kalbės:
Nedėlioj spalio 12 d. 2 vai. 

po pietų Lietuvių salėj Brigh
ton, Mass. ’

Nedėlioj spalio 12 d. vaka
re Cambridge, Mass. bažnyti
nėj salėj.

Panedėlyje spalio 13 Law- 
rence, Mass. bažnytinėj salėj.

Utaminke, spalio 14 Monte- 
lloj, Mass. bažnytinėj salėj.

Seredoj, spalio 15 Norwood, 
Mass. pobažnytinėj salėje.

Ketverge spalio 16 d. So. 
Bostone pobažnytinėj salėj.

Juozas B. Šaliūnas yra žino
mas veikėjas ir nesenai sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kariuome
nės. Jis yra aplankęs Lietu
vų, Lenkiją, Latviją, Estoniją 
ir kitas šalis. Jis yra daugiau 
prityręs ir matęs visokių daly
kų, negu bile koks kitas A- 
merike esantis lietuvis. Jis 
yra dalyvavęs mūšiuose Fran- 
cijoj ir lietuvių kariuomenėj 
mūšiuose prieš bolševikus. A- 
pie viską iškalbingai ir indo- 
miai pasakoja. Todėl kur tik 
jis kalbės tesusirenka kuodi- 
džiausios minios žmonių jo 
pasiklausyti.

Kitos kolonijos, norinčios 
rengti šitam veikėjui prakal
bas, arba minėtos kolonijos 
norinčios permainyti dieną, 
lai kreipiasi šiuo adresu:

Ona Jankienė, 
1428 Columbia Rd., 
So. Boston, Mass.

Šaliūnas kalbės Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus reikale.

NEDAUG TELIKO.
Laikraščių atvežtų iš Lie

tuvos liko tik apie 500 ekzem- 
pliorių. Liko “Lietuvos” 
(Kauniškės) ir “Žemaitijos.” 
Dabar kas atsiųs $1.00, tai tas 
gaus minėtų laikraščių ir dar 
“Išeivių Draugo” 15 ekzemp- 
ilorių ir Lietuvos respublikos 
prez. Smetonos paveikslų.

Pasiskubinkite, išbaigkite 
laikraščius iš Lietuvos atvež
tus ir papuoškite savo kamba
rius puikiu Lietuvos prez. 
Smetonos paveikslu. Antanai 
Smetona yra Lietuvai tokiu 
didvyriu kokiu Amerikai bu
vo George Washington.

CHICAGO, ILL. 
(North side) 
Pranešimas.

Šiuomi pranešame L. D. S. na
riams, jog L. D. S. 20 kuopos su
sirinkimas įvyks 12 d. spalio tuo
jaus po pamaldų parapijos sve
tainėje.

Vis nariai esate kiveičiami su 
sirinkti minėtu laiku.

SUSIJUNGĖ SU BOLŠE
VIKAIS.

Danijos laikraštis Tidende 
skelbia telegramą iš Berlino, 
būk gen. von der Goltz, ku
riam alijantai liepė su savo 
kariuomene išsinešti iš Lietu
vos ir Latvijos, dabar susijun
gęs su bolševikais. Alijantų 
Augščiausioji Taryba svarstė 
Vokietijos valdžios atsakymų 
į reikalavimų atšaukti savo 
kariuomenę iš Lietuvos ir Lat
vijos. Atsakymas nesąs pa
tenkinantis ir bus pasiųstas 
naujas reikalavimas.

HOMESTEAD, PA
Gerbiamoji L. D. S. Centro Val

dyba : —
Malonėsite paaiškinti per orga

ną šiuos klausimus:
1) L. D. S. turi ką nors bendro 

su Amerikos Darbo Federaciją?
2) Ar galima prigulėti prie virš 

minėtos Federacijos L. D. S. na
riams?

3) Ar sustreikavusieji Lš D. S. 
nariai rugsėjo 22 d. gaus pašelpą 
iš L. D. S.!

Jonas J. Grebliauskas
L. D. S. 53 kp. rašt. 

ATSAKYMAI.
1) L. D. S. nieko bendro netu

ri su Amerikos Darbo Federacija, 
o tik palaiko gerus santikius, taip 
kaip ir su kiekviena rimta orga
nizacija.

2) L. D. S. nariai gali prigulėti 
prie unijos prigulinčios prie Ame
rikos Darbo Federacijos.
r* 3) taip, jeigu praneš laiką ir 
vardus streikuojančiu narių

A. F. Kneižis
L. D. S. Centro sekr.

Pramoninis kongresas, prez. 
Wilson sušauktas, pradėjo 
veikti utarninke, spalio 7 d. 
Washingtone Pan-American 
rūmuose. Kongrese atstovau
jami darbininkai, darbdaviai 
ir visuomenė. Kongresas svar
stys apie nustatymų ir page
rinimą santikių tarp darbinin
kų ir darbdavių. Kongresų 
atidarė Darbo "Departamento 
sekretorius Wilson. Jisai ati
darydamas kongresą pasakė:

“Be abejonės žmogaus pro
tas gali^mrasti priimtiną bū
dą nustatymui santikių tarp 
darbininkų ir darbdavių.

“Jei jūs gausybėje sujung
tos išminties ir patyrimo ' į- 
stengsite pagaminti priimtiną 
tos rūšies dokumentą, tai jū- 
sų darbų vaisiai ras žmonių 
širdyse tokių vietą, kokia ra
do Magna Charta, Bill of 
Rights, Paskelbimas Neprigul
mybės, Suvienyti? Valstijų 
konstitucija ir Vergi? Paliuo- 
savimo Proklemacija. ”

Kongrese dalyvauja 62 as
meniu. Tarp jų yra moterį?. 
Geležinkelių brolijos buvo at
sisakę dalyvauti, bet pagalios 
prisidėjo.

Tarpe delegatų yra šitokie 
asmenys: Charles lW. Eliot, 
juvusis Harvardo universite
to prezidentas, Samuel Gom
pers, Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, jaunasis mi- 
liardierius John D. Rockefe- 
ller, John Spargo, buvusis so
či jalistų vadas, Judge Elbert 
H. Gary, plieno korporacijos 
galva, Frank Morrison, Ame
rikos Darbo Federacijos sek
retorius, šeši sekretoriai iš 
prezidento Wilsono kabineto. 
Kongreso vedėju išrinktas vi
durinių reikalų sekretorius

Išrinkta įvairios komisijos ir 
nustatyta kongrso tvarka. 
Kiekviena grupa turės sky
rium konferencijas ir paskui 
bendras. Į bendrų konferen
cijų įnešimai bus daromi tik 
su pritarimu grupos, vardu 
kurios įnešimas daroma.

Buvo spėta, kad dėl prez. 
Wilsono ligos gal nieko neiš
eis iš to kongreso, bet dabar 
išrodo kitaip.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Pramogos “šlapios.”
Amerikos lietuviams gal bus 

indomu patirti, kad gegužinė
se ir kitose pramogose lietu
viškos degtinės “samogonkos’ 
ir vokiečių importuoto konia- 
ko užtenka vaikinų galvas pa
kaitinti. Tiesa valdžia drau
džia varyti degtinę Lietuvo
je ir kaltininkus aštriai bau
džia, bet kas nori, smuglį 
degtinė varo ir slaptų bravorė
lių Lietuvoje yra daug. Pelnas 
iš degtinės smuglininkams ge
ras; koniako butelis kaštuoja 
nuo 40 iki 60 rublių, degtinės 
butelis tiek pat atseina.

Iš gegužinių jaunimas vėlai 
namo skirstosi. Dar antra, tre
čia valanda nakties bežai
džiančio jaunimo dainos ir juo
kai nakties ramybę drumščia.

Pažymėtina, kad į didesnes 
gegužines ir pasilinksminimus 
atsilanko prezidentas Smeto
na, ministeriai ir įvairių įstai
gų valdininkai.

SLEŽEVIČIUS, 
Lietuvos mi Misterių pirm.

Pranešama, būk jis su da
bartiniais ministeriais re
zignavęs, o prez. Smetona 
pavedęs sudaryti naują ka
binetą Galvanauskui. Že
miau seka Sleževičiaus pra
kalba pasakyta laike didžio
sios demonstracijos Kaune 
rugpj. 17 d. š. m. gana monotoniški, 

žaislus betėmi- 
kad Kauno ir a- 

jaunimas temoka 
sėti ir “mylimų” 

Šokiai su “sukti-

Karo laiku Lietuvos teatras 
buvo labai panykęs. Artistiš
kos lietuvių pajėgos išsiblaškė 
po platųjį pasaulį ir retai kur 
Lietuvoje teatrėlį kas sureng
davo. Priešams po Lietuvų 
siaučiant, kanuolėms baubiant 
mažai kas Lietuvoje apie dai
lės plėtimų galvojo, bet karės 
baisenybėms kiek suminkštė
jus, Lietuvos Valstybei įsikū- 
rus-atgimė ir dailaus meno 
mėgėjai. Po Lietuvos kampus 
artistų mėgėjų kuopos susida
rė ir savo vakarėliais, daino
mis ir teatrėliais išmargintais, 
malšina lietuvių skausmus ka
ro žiaurųjų vėjų atpūstus, 
driitina jaunųjų dvasių, se
niems liūdnas mintis blaško. 
Vargas spaudė'— lietuviai dai
navo, saulė linksmiau Ųietu- 
vos padangėse žibtelėjo gaivi
nančiu spinduliu — lietuviai 
savo džiaugsmų dainoje reiškė. 
Daina su lietuvio siela, var
gais, norais, grinčia, lauku 
ir giria susigyveno ir vargiai 
kas begalės lietuvį nuo dainos 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

LIETUVOS PILIEČIAI IR 
PILIETĖS!

Ministerio pirmininko kalba 
pasakyta per manifestacijų 

Kaune, rugpjūčio 17 d. 
š. m.

Penkis šimtus metų Lietu
va negirdėjo to1 balso, kuris 
šiandien čia, toj amžinoj Lie
tuvos stiprumoj, kurioje pri
siekė Lietuvos karžygiai, ne
apleisti niekada savo tėvynės, 
šiandien Lietuvos piliečiai ir 
pilietės ateina padrųsinti val
džių jos kovoje prieš Lietuvos 
priešus. Valdžia pasiryžusi 
nepaliauti tos kovos ligi bus 
Lietuvoje nors vienas jos 
priešininkas (balsai: “Valio 
valdžia! Valio nepriklausoma 
Lietuva!”). Ir aš, kuriam te
ko garbės pirmų kartų viešai 
prabilt į Lietuvos piliečius, 
Valdžios vardu turiu jums pa
sakyti, kad ji nenusiramins 
ligi liks Lietuvoj jos priešinin
kai bolševikai, lenkai, kolča- 
kininkai, ar vokiečiai, kurie 
juos remia (trenksmas, šauks
mas). Nežiūrint, kuria kalba 
kas kalba 
lenkų — 
tikri Lietuvos piliečiai. Visi 
mes čia žūsim, galvas pagul
dysim už Lietuvos nepriklau
somybę.

Piliečiai ir piletiės! šiandien 
čia pirmų kartų atėjot padrų
sinti valdžios, kad savo darbų 
dirbtų. Valdžia didžiuojasi 
tuo! Tegu pamato kitos tau
tos žmonės, kad valdžia pa
statyta darbo žmonių, kurie 
jų palaiko.

Piliečiai ir pilietėm! gyvena
me sunkią valandą, daug mū
sų brolių savo krauju apšlaks
tė Tėvynės žemę. Mes gerai 
visi žinome, kad dovanai nie- 

bet tas 
geriausių

tverti kovoje ligi gaili.
Ta valdžia, kurioj 

tenka šiandien man 
kviečia jus, pilietė: 
tinti dvasią, tą dvasią, kuri 
per 6 mėnesius padarė tai, ką 
mes šiandien turime.

Ir aš valdžios vardu jums 
pranešu, kad bus laisva, ne
priklausoma, demokratinga 
Lietuva (šauksmai: “Valio 
nepriklausoma Lietuva!”)

Piliečiai! šiandien, kada mes 
čia kalbame, šiandien mūsų 
sostinėj Vilniuj Lietuvos pi
liečiai, mūsų broliai, kenčia 
po svetimu jungu.

Vilnius, kur gyveno Lietu
vos piliečiai laisvi, -šiandien 
priešininkų rankose.

Mes privalome išvaduoti 
juos iš to jungo. Mes turime 
išvaduoti Vilnių. Vilnius — 
Lietuvos širdis! Lietuva be 
Vilniaus negyva. Tą širdį ga
li išplėšti tik nužudę mūsų kū
ną.

— Valio Vilnius

San Francisco, Cal. — Val
džios atstovai pagavo siuntinį 
paženklintų “agricultural im- 
plements,” kur besu ginklai ir 
amunicija. Siuntinis turėjo ei
ti į Chinijų.

mojo Lietuvos i
Antano Smetonos.
121/2x16. parsiduoda po 15c. nes? girtų suareštuota 60, rug- kas nieko neduoda,
Su persiuntimu 20c. Imant pjūtyje 71, rugsūjyje 177. Gir- kraujas pralietas
šimtais — didelė nuolaida, tybė platinasi nežiūrint į ka- Lietuvos sūnų už Lietuvos Ne- nė atsiėmė iš bolševikų Tobol

PATARNAUSIME.
Kadangi dabar per spalio 

mėnesį varoma So. Bostone ir 
apielinkėse didelis darbas de 
Lietuvos, tai Vyčių 17 ir Mo
terų Sųjungos 13 kuopos yra 
pagatavos kuodaugiausia pa
dirbėti. Tų dviejų kuopų te
atrališkas skyrius apsiima dy
kai paįvairinti programas, su
rengtus šito darbo naudai. 
Tai-gi apielinkių kolonijų 
draugijos ar komitetai reng
dami pramogas ir norėdami 
talkos kreipkitės į mus. Ga
lime atvaidinti šiuos veika
lus:

“Žmonės,” drama keturių 
aktų.

“Nespręsk neištyręs.”
“Daina be galo.” 
“Dangus Brangus.’ 
“Ir aš nepaisau.” 
“Vis tai dėl Onytės.” 
Prisidės ir mūsų solistai. 
Reikale kreipkitės adresu: 

Zosia Gurkliutė,
25 Story St., So. Boston, Mass.

Gerai sekasi Lietuvoje “pa
vasarininkams,” katalikiško 
jaunimo draugijai, kuri lei
džia jaunimo reikalams skiria
mą laikraštį “Pavasaris.” 
“Pavasarininkų” kuopų yra 
prisisteigę po visų Lietuvą. 
Jaunimo Lietuvoje yra daug 
ir jisai tautiškai susipratęs. Į 
Lietuvos kariuomenę daugelis 
jaunuolių stoja savanoriais ir 
kartu su mobilizuotais narsiai 
kovoja už mūsų šalies nepri
klausomybę.

Lietuvos miestų tarnaitės 
buriasi prie “zitiečių” tarnai
čių draugijos, kuri Kaune sa
vo viešbutį “Rūta” turi įsi
steigus; “Birutės” viešbutis 
ir-gi žitiečių vedamas.

Bet indomiausi dabar Kau- 
me draugija “Vilkaakis,” 
prie kurios susispietė visi po
etai, dailininkai, artistai. 
Tai dailės draugija, kviečian
ti į savo tarpų visus dailinin
kus be pažiūrų skirtumo. Dau
gelis “Vilkaakio” narių pasi
žymi dideliu ekscentriškumu 
ir vaikštinėja su nuskustomis 
galvomis. Žinoma, galvas skus
ti “Vilkaakio” statutas nelie
pia, bet mūsų jauniems daili
ninkams tas tinka, o kas drįs 
jaunųjų ypatybėmis pasiprie
šinti. Kaimiečių daugelis, 
dailininkus pasekę, galvas 
skuta, o pas kareivius tas da
lykas paprotin inėjo. Į vaka
rą kur atsilankęs jaunų “pli
kių” be skaičiaus gali paste
bėti. Dambrauskas - Jakštas 
naujos draugijos vardą ‘Drau
gijoje” kritikuoti bandė ir da
vė patarimą “Vilkaakį” “Ho
mero Draugija” pakeisti, bet 
Lietuvos dailininkai prie “Vil
kaakio” liko.

Draugijų Lietuvoje yra ir 
daugiau, bet čia pažymėjau tik 
tas, kurios man į akį puolė.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams........................ ....$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams........... $4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Jei kas iš amerikiečių many
tų, kad dabartiniu laiku Lie 
tuvoje žmonės nesilnksmina, daugiau savo veikimą plečian- 
abai klystų. Lietuvoje buvau 1 ti ant Nemuno. Keletą laive- 
nepilnus du mėnesiu, o įvairios • lių turi įsitaisiusi ir vasaros 
rūšies pramogų tuo laiku įvy-1 laiku daro išvažiavimus pane- 
ko labai daug. muniais.

Gegužines, koncertus ir te
atrus rengia draugijos, kuopos 
ir kitos organizacijos. Gegu
žinių parengimu labiausia pa
sižymi akreivių kuopos.Vieno- 
je kareivių kuopos parengto
je gegužinėje Panemunėje prie 
Kauno teko man pačiam daly
vauti. Gražaus ir šaunaus jau
nimo susirinko didelis' būrys: 
apie kelis šimtus merginų, vai
kinų ir kareivių. Laikas link
smai bėgo prie dainų, žaislų 
ir šokių. Nuo patrijotiškų 
šauksmų už Lietuvos laisvę gi
rios aidais drebėjo. Kariškos 
orkestros geros. O kai lietu
viai dainuoja, rods, dangus 
linksta. Apie dainas prisimi
nus turiu čia pažymėti vieną 
gana indomų atsitikimą įvyku
sį Raseinių mieste. Sykį vo
kiečių kareivių būrys per Ra
seinių miestelį maršuodamas 
priešakyj vežėsi kulkosvaidį ir 
gražiai, bet labai ramiai vo
kiečių karišk ądainelę traukė.

Iš kito gatvės galo pasirodė 
lietuvių kareivių kuopa taip-gi 
su kulkosvaidžiu ir kaip už
traukė: “Mes Lietuvos jau
nuomenė”... vokiečių dainą 
kaip šluota nušlavė. Taip mū
sų didvyriai dainuoja.

Žaislai 
Gegužinėje į 
jant atrodė, 
pielinkių 
“kanapę” 
pasirinkti 
niu” ir klumpakoju gyvi ir at 
liekami šauniai.
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KAS UŽJAUČIA?
Plieno trusto karaliukas ir 

organizuoti darbininkai.
Streikuoja plieno darbinin

kai ir kaip matosi užsineša ant 
ilgo streiko. Prieš senatą bu
vo išklausinėjami darbininkų 
vadai ir plieno trusto bosai su 
savo karaliuku. ’

Darbininkų vadai pasakė ir 
faktais prirodė, kad plieno iš- 
dirbystėje darbininkai yra bai
siai išnaudojami, kad dirba po 
12-14-18 valandų į parą, kad 
darbo aplinkybės baisios, ne
sveikos ir pavojingos ir tt. 
Vienu žodžiu pasakė tikrą tei
sybę.

» Bet plieno karaliukas štai 
ką užgiedojo. Sako plieno iš- 
dirbystėje darbininkai esą vi- 
suom kuom užganėdinti ir pa
tenkinti. O prie streiko juos 
kurstą vien tik unijų vadai. 
Sako plieno išdirbystėje dar
bininkai mažiausia uždirba po 
5 dolerius į dieną o kiti net 
uždirba po 32 dol. į dieną. 
Kuomet jo užklausta kiek ji
sai turįs tokių darbininkų ku
riems moka po 3-2 dol. į dieną 
— tai atsakė kad vieną. Gali
ma yra iškalno permatyti koks 
tai yra darbininkas, tai yra jo 
šnipas arba privatinis detekty
vas kurs uosto ką darbininkai 
veikia ir šneka o paskui apie 
viską jam praneša.

Kaip ten nebuvę bet faktas 
liekasi faktu, kad plieno kara
liukas pripažįsta, kad jisai 
galėtų mokėti net 32 dol. į die
ną Žinoma jei tik darbinin
kai gerai susiorganizavę to 
pareikalautų. O kol jie to ne
padarys, tai jisai jiems nenori 
mokėti nei po penkinę... Čia 
tai ir yra visas pamatas ant 
kurio remiasi tasai kapitalistų 
priešinimasis tvėrimui plieno 
išdirbystės darbininkų unijų, 
ir jie tol kovos kol tik galės 
prieš darbininkus atsilaikyti.

Darbininkų yra priedermė 
rašytis į unijas kad organi
zuota pajėga greičiau ir pasek- 
mingiau iškovoti sau prideran
tį už darbą atlyginimą ir lai
ke streiko vieni kitus kaip fi
nansiškai taip moraliai remti.

Jeigu užsitęstų plieno išdir
bystėje streikas ilgesnį laiką 
tai privalo kiekvienas darbi
ninkas to streiko parėmimui 
paskirti mažių mažiausia bent 
vienos dienos savo uždarbį. 0 
tuomi parodys kad jis yra susi
pratęs darbininkas ir kad dar
bininkiškiems reikalams 
jaučia

Gal kas man užmesti 
plieno karaliukas nesakė 
jis galėtų mokėt 32 dol. į die
ną darbininkams. Taip, tas 
tiesa, bet ir tas tiesą kad jis 
jau tiek moka kad ir vienam. 
Jeigu mes laikysimės bešališ
kumo ir augščiausią algą jau 
dabar mokamą kirsime pusiau, 
tai turėsime tokį rezultatą 
32:2 — 16 dol. į dieną Ištie- 
sų tiek ir turėtų būt vidutinis 
darbininko uždarbis plieno iš
dirbystėje, ne tik vidutinis, 
bet mažiausias arba minimum. 
O dabar ar daug yra tokių ku
rie tiek uždirba? kurie tiek 
algos gauna?

Kurie uždirba tokių yra 
daug, bet tiek gaunančių y- 
ra labai mažai. O kur tie pi
nigai eina? Ogi į kapitalistų 
nepripilamą kišenių. Dėlto jie 
ir kratosi visomis keturiomis

už-

kad 
kad

(Pradžia ant l-mq pusi.) 
atskirti, šiandiena Lietuvoje 
dainos galybė visame Lietuvos 
gyvenime pastebėtina.

Po Lietuvos kaimus ir mies
telius artistai mėgėjai veikia, 
gi Kaunas, laikinoji mūsų 
Valstybės sostinė profesionalė
mis pajėgomis gali pasidžiaug
ti. Valstybės inkurtas Tautos 
Teatras geriausias dabar esan
čias Lietuvoje artistiškas pa
jėgas prie savęs sutraukė. 
Kaune lietuviški teatrai ir 
koncertai rengiami du-tris 
kart į savaitę; statoma sceno
je įvairaus turinio veikalai: o- 
peretės, dramos, komedijos 
ir misterijos ir viskas išpildo
ma gerai. Ant syk matai, atsi
lankęs į Tautos Teatrą, kad 
čia lietuviška dailė ant kiek 
leidžia neskaitlingos pajėgos 
iki aukščiauiso laipsnio, jauti 
lošiamo veikalo tikrąją mintį 
ir, užmiršęs visą pasaulį, sy
kiu su artistais pergyveni ro
domus vaizdus.

Daugelis lietuvių artistų 
šiuo laiku dar gyvena svetur. 
Kipras Petrauskas Petrogrado 
publikai dainuoja, Mikas Pet
rauskas ir Stasys Šimkus Ame
rikos lietuvius muzikos ir dai
nų mokina, keli Lenkijoje ran
dasi, tūli po kitus pasaulio pa
sviečius blaškosi, o Lietuvos 
dailės menas nuo to kenčia pa
čioje tėvynėje.

Laikas būtų mūsų visiems 
žymesniems dailininkams ypač 
Amerikoje esantiems rengties 
keliauti Lietuvon ir tenai dai
lei namą kurtis. Iš Amerikos 
Lietuvon galėtų grįžti jau or
ganizuotų dainininkų ir artis- 
tii būriai. Turime Čia gražių 
pajėgų, yra dailės srityje ži
novų, tegul jie visi susitaria 
ir pirmai progai pasitaikius 
traukia į tėvynę, kur darbo tu
rės.

Plačiai Lietuvoje veikia 
Vaičkaus trupa, dažnai Kau
ne parengdama teatrų. Publi
koje didelį pasisekimą turi 
dainininkės . Nezabitauskaitė- 
-Galaunienė ir Vaičkienė, dai
nininkas Olekas, bet jų per- 
mažai Lietuvai. Reikia dau
giau. Mes amerikiečiai rem
dami Lietuvą politiškai ir me
džiagiškai, neužmirškime ir 
dailės sričių.

Didžioji demonstracija.
Neišdildomą į mane įspūdį 

padarė rugpjūčio 17 d. įvykusi 
Kaune demonstracija prieš 
lenkus ir jiems pritariančius 
prancūzus. Lenkai, nežiū
rint talkininkų nustatytos de- 
markacijinės linijos, pradėjo 
veržtis giliau į Lietuvą. Rug
pjūčio 16 dieną 10 vai. vaka
re Kaunan atėjo žinia, kad len
kai eina Punskan, ir rengiasi 
Seinus užimti. Tylėti prieš to
kį baurų lenkų žygį nebuvo 
galima, kariuomenės lietuviai 
Punsko linkui negalėjo pasiųs
ti. Pasiliko protestą priešden- 
kus viešai išreikšti. Nakties 
laiku išspauzdinta atsišauki
mai, kuriuose pažymėta, kad 
Viešoje Aikštėje Kaune bus 
prakalbos ir protestai prieš 
lenkus.

Ant rytojaus, jau anksti 
žmonės ant Viešosios Aikštės 
rinkties prasidėjo. Lenkų a- 
gentai stengėsi protesto pasi
sekimui pakenkti ir paleido 
paskalas, kad be kraujo pra
liejimo neapseis, bet tas lie
tuvių nenubaidė. Kuomet a- 
pie antrą valandą prasidėjo 
prakalbos, žmonių prisirinko 
pilna aikštė. Kalbėjo prieš 
lenkus įvairių partijų ir pa
kraipų veikėjai, iš kurių Kru
pavičius krikščionis demokra
tas, Požėla socijalistas, Kli
mas gausiausių ovacijų' susi
laukė iš minios. Amerikiečių 
lietuvių vardu kalbėjo Karo
sas ir Romanas. Žydai savo

—

nuo pripažinimo unijų bet dar
bininkai privalo nežiūrėti nei 
jų norų nei nenorų, bet varyt 
savo ir gana — patol kol dar
bininkams už darbą atlygini
mas bus užtikrintas pilnai.

kalboje protestą reiškė. Minia : 
atkartotinai šaukė: Šalin len
kai iš Lietuvos krašto! šalin o- 
kupantai! Lai gyvuoja Lietu
va! Choras vedamas Vaičiūno 
kelis syk sudainavo tautos 
himną ir kitų lietuviškų dai
nelių.

Po prakalbų minia Didžiąja 
Vilniaus gatve traukė su dai
nomis prie Lietuvos Valstybės 
Rūmų, kur kalbėjo Sleževi
čius ministerių pirmininkas ir 
kiti. Čia dar garsiau mini& 
galingais šauksmais savo pasi
piktinimą prieš lenkų žygius 
išreiškė.

Prie Valstybės Rūmų de
monstrantams tebesant, pasi
rodė nauji žmonių būriai, pa
sigirdo “Lietuva Tėvynę mū
sų” ir suplevėsavo vėliavos, 
tai iš Suvalkijos nuo Alytaus 
keli tūkstančiai lietuvių, kun. 
Garmaus vedami pribuvo prie 
demonstracijos prisidėti. Kau
no gatvės žmonėmis paplūdo. 
Demonstrantai prie visų kita- 
taučių misijų prancūzų, anglų, 
amerikonų (vaiki) maitinimo 
komisija Kaime tėra) ir vo
kiečių atsilankė. Ameriko
nams išreiškė padėką už mais
tą, anglų ir vokiečių nesurado, 
iš Kauno, rods, buvo tuo lai
ku išvažiavę. Prie prancūzų 
misijos namo demonstrantams 
apsistojus, daktaras Drauge
lis Valstybės Tarybos narys 
nuo automobiliaus į prancū
zus išėjusius ant balkano atsi
kreipdamas, pasakė, kad lie
tuviai nebegali ilgiau pakęsti 
prancūzų dviveidės politikos ir 
reikalauja, kad prancūzai len
kų veržimąsi į Lietuvą sustab
dytų. — Jūs prancūzai, pasakė 
dr. Draugelis, mus lenkams 
parduodate, jūs mus apgau
dinėjate, bet lietuviai netylės; 
šiandieną mes atėjom čia jums 
teisybę tiesiai į akis pasakyti, 
atėjome protestuoti ir reika
lauti nuo jūsų lenkams grobi
kams kelią užkirsti į Lietuvą. 
Ir prie tų žodžių kumštį aukš- 
tin -kėlė.

Vienas kaimietis kalbėda
mas į prancūzus tiesiog užreiš- 
kė:

— Jūs, raudonkelniai, ne
manykit kad galit Lietuvos 
liaudį, žmones apgauti. Lie
tuvos žmonės tėvynę gins nuo 
lenkų ir prancūzams lenkų pa
taikautojams nebijos teisybės 
pasakyti.

Kuomet prancūzams kalbė
tojų žodžius vertikas išaiškino, 
jie negražiai susiraukė ir norė
jo nuo badkono pasitraukti, bet 
susilaikė. Suprato su lietuvių 
jausmais žaisti pavojinga, bet 
išsyk bandė lietuvių’ demon- 
stracijbs svarbą sumažinti ir 
vienas prancūzų pasakė, kad 
jie girdį Kauno lietuvių pro
testą.

— Ne Kauno, bet visos Lie
tuvos žmonių! suriko minia. 

’ Tuomet prancūzas pradėjo aiš
kinti, kad čia ne vieni pran
cūzai, bet visi talkininkai kal
ti.

— Atiduokit mums Vilnių! 
Šalin lenkai! pasigirdo balsai 
minioje. Keletas suriko t šalin 

1 prancūzai!
Dr. Draugelis ir kiti minią 

nuramino. Prancūzai prispirti 
prie sienos pasižadėjo savo 

. valdžiai pranešti apie lietuvių 
reikalavimus ir lenkus sustab
dyti nuo veržimosi į Lietuvą.

, Po to demonstrantai iškil
mingai užtraukė Lietuvos him
ną, paskiau griausmingai su
šuko: Lai gyvuoja Lietuva!

, Šalin okupantai! ir patraukė 
prie kitų misijų.

Demontrantų minioje būda
mas, su kareiviais, Lietuviais 
kaimiečiais bandžiau įspū
džiais pasidalinti.

Vienas lietuvis kareivis, ku
rio užklausiau, ką jis mano 
apie lenkus, garsiai nusiseikė 
ir dar garsiau užreiškė: 7 me
tus tarnavau tusu armijoje, 
tarnausiu devynius metus lie
tuvių, o biaurybes paliokus iš 
Lietuvos išvysime. Viena se
nyva moteris kareivio pareiš
kimą dagirdusi atsisuko prie 
mūsų ir su didele širdgėla pa
sakė: — Kaip tie paliokai Die
vo nebijo į svetimą kraštą lįs-

dūrė: — Nubaus juos Dievas, 
oi, nubaus. Tokių pareiškimą 
pasipiktinimų minioje girdė
josi daug. Lietuvos žmonės 
prieš lenkus yra griežtai nusi
statę ir nieko bendro su len
kais nenori turėti.

Rugpjūčio 17 dieną Kaunas 
nuo ryto iki pat vakarui gat
vėse, mieste sodne, tautos te
atre kaip bičių avilyj nuo žmo
nių virė. Vėliaus ir provinci
ja sujudo.

Ši pirmoji tokios rūšies Lie
tuvoje demonstracija į dalyva
vusius joje, į svetimų šalių 
atstovus, į visus Lietuvos žmo
nes, o galima tikrai spėti į 
pačius lenkus padarė milžiniš
ką įspūdį. Tai buvo visų Lie
tuvos žmonių balsas, galingas, 
drąsus pareiškimas padarytas 
šio pasaulio galiūnams. Lie
tuviai nebeprašė, nemaldavo, 
bet reikalavo ir net grūmojo. 
Lietuvių iškeltas kumštis prieš 
priešus diplomatija ar ginklais 
šarvuotus savo intaką ten kur

reikėjo padarė. Vienu žings
niu arčiau Lietuva prie laisvės 
atsistojo. Apie demonstraciją 
Amerikos lietuvių laikraščiuo
se jau buvo rašyta ir pažymėta 
kokias rezoliucijas tą dieną 
Lietuvos piliečiai išnešė. Iš 
savo pusės tik norėjau de
monstrantų ūpą pabriežti, o 
užbaigdamas šį rašinėlį dar tu
riu pridurti, kad iš Suvalki
jos keliaujantiems lietuviams 
Kaunan demonstracijai didelio 
nesmagumo prisiėjo patirti. 
Prie geležinkelio linijos besi
artinant, jiems kelią perkirto 
traukinys ir begėdis mašinis
tas į keliauninkus suodžių de
besį paleido ir visus demon
strantų drabužius apteršė. 
Kun. Garmus, karo kapelionas 
man po demonstracijos išsi
reiškė, kad mašinistas turėjo 
būti lenkiškos orientacijos 
žmogus ir tyčia lietuvius suo
džiais pavaišino. Žadėjo tą da
lyką ištirti ir kaltininką nu
bausti.

Jonas E. Karosas.

Nejaugi A krone nėra kam pla
katų parašyti? Tikime Akrono i 
Lietuvių Benas ateityje klaidos i 
nepadarys. 1

Pereitos sąvaitės “Draugo” i 
dienraštyje tilpo pasigirimas nie- 
kurių ypatų Akrone, buk veikian
čių ir dirbančių. Jei tik pavar
des garsinti, kad veikia, tai gal 
reikėtų už tokį apgarsinimą laik
raščiuose mokėti, o jei ne apmoka
mai laikraštyje kaipo veikėjus 
rašo, tai žinoma veikėjai turi ką 
nors ir veikti. Tiesa dar pirma 
buvo nors mažai kas veikiama, o 
dabar esant tiems žmonėms užim- 
tims darbais ir pavedus kitiems, 
ką nors daryti viskas apmirė. S. 
L. R. K. A. vos vienas sekretorius 
su keletą narių atlieka mitingą 
vien tik mokesčius nuo niekurių 
narių surinkdamas, o pirmininko 
ir kitos valdybos nesimato, o a- 
pie tarimus, veikimą ir nekalbėk. 
Nu, o kas gal būt naudingesnio už 
susivienijimą, L. D. S. 54 kuopos? 
Jau keli mėnesiai ka! nelaiko su
sirinkimų. Neesant mitingi} nė
ra kur ir mėnesinių užsimokėti. 
Reiškia nyksta nariai, vieto kad 
stiprinti L. D. S. organizaciją, tai 
puldo. Kas iš pirmiaus buvo na
riais prie kitų prikalbinti, tai tie 
eina mažin. Pavasarį į Ohio ir 
Michigan apskričiij seimą buvo iš
rinkti delegatai, ir niekas nežino 
ar jie buvo ar ne. Nėra mitin
gi}, nėra raportų. O ką jau be
kalbėti apie naujų narių gavimą, 
apie auginimą organizacijos. Dr- 
ja Šv. Stanislovo keli mėnesiai at
gal ant mitingo nutarė pasiimti 
“Darbininką” už organą ir išrin
ko organą užrašinėtoją, bet orga
no užžiurėtojas po to dingo, kaip 
akmuo vandenyje ir nariai negir
di nei balso laikraščio “Darbinin
ko.”

Vietiniai Vyčiai nors ant popie
ros daug nutaria, bet nieko neiš
pildo. Kiek girdėjau kožnas na
rys nutarė prisidėti prie naujei 
statomos bažnyčios lenti} į daiktą 
surinkti ir jas apvalyti, bet iki 
šiai dienai nei vienas nepasirodė. 
Na ir kame tie veikėjai? Tiki
me gal toliau pametę tinginiauti 
ištikrųjų pradės ką nors daryti. 
Kiek atrodo visam tam paraliža- 
vimui darbo yra didžiausis blogu
mas, kad mūsų taip vadinamrvei- 
kėjai nesisavino Akrono, per są- 
vaitę dirbdami dirbtuvėje, kai o- 
žiai žiūrėdami į šulę, kada bus va
karas. Mūsų veikėjai tik laukia 
subatos, o sulaukę, tuoj leidžiasi 
Clevelandan ir ten praleidžia visa 
laiką. Žiūrėk panedėlyje kas 
važiuotas kas pėščias ir sugrįšta. 
Taip prabėgo visa vasara. Lai
kas būtų keltis ir dirbti.

Darbai Akrone eina'labai ge
rai ir uždirba gerai. Labai daug 
žmonių iš kitų miestų atvažiuoja.

Maudis.

mą paskelbti viešai dėl apsvarsti- 
mo. Todėl šiomi kviečiame vi
sus imti balsą dėl apkalbėjimo ar 
tikrai būtų reikalingas viršui mi
nėtas fondas.

Iš Lietuvos Liuosybės sargų 
fondo pinigų pirmiausiei gal būtų 
galima nupirkti ben viena “Tan
ką.” Lietuvos karininkai (sulik 
J. J. Romano) sako, jog vienas 
didžiausių Lietuvos kareivių pa
geidavimas esąs, tai igyti “tan
ką.” Su “tankų atsiimtų Vil
nių iš lenkų. Lietuvos kareiviai 
prašo, kad Amerikos lietuviai į- 
taisytu Lietuvos kariumenei “tan
ką.” Tokis pranešimas turėtu 
būti išpildytas. Tad į darbą, 
broliai! Vyrai pajudinkime žemę!

A. S. Trečiokas, L. L. S. N.

skyriaus Sekretorius.

P. S. Visų Lietuvos Sargų ir 
pritarėjų domai. Yra baigiamas 
spauzdinti veikalas knyga, kur 
tilps suvirs 100 paveikslų. Teks
te paduodama gražus aprašymas 
viso pradinio darbo, surišto su or
ganizavimų Lietuvos kariumienės. 
Teksto autorius yra karininkas 
Natkevičius, narys tos misijos, 
kurią Lietuvos valdžia išrinko 
keliauti Amerikon. Knyga bus 
apie 225 puslapių didelio forma
to, išleista ant gražaus popieros. 
Kaina $2.00, užsisakant dabar. 
Vėliaus kaina bus didesnė. Vi
sas pelnas eis į L. L. Sargų fondą.

Pasiskubinkite prisiųsti užsaky
mus tokiu adresu:

A. S. Trečiokas

*
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Po $2.00 Petras Sabonas, J. 
Juozėnas, K. Raskauskas, Jo
nas Kučinskas, ir Kazimiera Nor- 
buntienė.

Motiejus Grigaliūnas

A. Šmulkštys $1.50.

Po $1.00 M. Leščinskas, A. 
Jocunskas, M. Stabingis, J. Gi
lius, Elena Ulys, Juozapas Ma
linauskas, Kazimieras Žimauskas, 
Vladislavas Zožis, Marijona Sta- 
bingienė, Lucija Lukošiunienė, 
Ona Zaleckienė, Juozapas N. N. 
Antanas Žemaitis, Magdalena Gu- 
draitienė, Pranciškus Marčiuko- 
nis, Vincas Kunca, Jieva Kun- 
ca, Antanas šerkšnas, Jurgis 
Blaževičia, Juzė Bražinskas, A- 
gnieška Janukaitis, Simonas Švei- 
žikas, Steponas Raubiskis, Po
vilas Bemadišis, Konstancija Du
bosą, Elena Baliulis, Petronėlė 
Marčiukonis, Antanas Junavi- 

Ičius, Jonas Valatkevičius, Jur
gis Petraitis, Jonas Nakvosas, 
V. Slančiauskas, J. Makariavi- 
čius, S. Raudona, J. Bostaitis, 
Petronėlė Pilipaitė, A. Maculie- 
ne, P. Tūpė, P. Novickas, U. 
Androlaitienė, M. Stanainskas, 
V. Krikštopaitis, A. Petkunas, 
A. Aleliunas, V. Aleliunas, K 
Baeys, K. Urlakis, J. Vingilis, 
A. Jurkšaitis, O. Žižkienė, Sle- 
pavičienė, M. Beckele, V. Kau- 
palis, P. Jaris, A. Kivinskas J. 
Sriubas, J. Zalagėnas, J. Jara- 
minas, M. Puidienė, M. Volkie- 
nė, K. Janušonienė, J. Valenti
nas, Martinas Bražinskas, Anta
nas Kukučiunas, Antanas Mar
čiukonis, Jonas V. Grajauskas, 
Jonas Sinkevičius, Ksaveras Luk
ša, Juozas Svaldaus, Mikolas 
šikšna, Izidoras Lukša, Jonas 
Besekirskas, Antanas Rastokas, 
Pranciškus Valavieia, S. Gedze- 
vičia, Tarnas Babarskas, Juoza
pas Kinsgaila, Juzapas Petraus
kas, Vaclavas Petrauskas, Jonas 
Laurinaitis ir W. Ilikas.

Smuikais išviso surinkta $563. 
10. Graži tai auka nuo Pitts- 
burgh,o lietuvių Lietuvos mokyk
las gelbėti ir jas remti.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.
LAWRENCE, MASS.
Sveikino vardo dienoj.

Pereitoje subatoje keli para- 
pijonai atlankė gerb. kun. Pr. 
Virmauskį pasveikinti jį jo 
vardo dienoj ir įteikti dovanė
lę. Vakare, po išpažinčių iš
klausymo, pasitiko jį parapi
jos svetainėje, visa Maldos 
Apaštalybės Draugija, pasvei
kino jį, pakėlė tyčia priruoš
toje kedėje ir padovanojo pini
gų ir labai brangų laikrodėlį.

Gerb. klebonas pasveikinto- 
jams, dovanų inteikėjams ir 
šiai draugijai padėkojęs, sakė, 
kad jis priimąs tas dovaūas ne 
už kokį ypatišką užsitamavi- 
mą, bet kaipo ženklą žmonių 
gerumo, gerbimo kunigystės 
ir šventojo, kurio vardas jam 
suteiktas per krikštą Kunigas 
matąs tas dovanas taip-gi kai
po paliepimą jam tolyn varyti 
tą sunkų darbą kurį jis pra
dėjo Laivrence trįs metai at
gal.

Reporteris.

PITTSBURGH, PA.
Pasekmingos kun. Laukaičio 

prakalbos.
Rugsėjo 20 d. atsibuvo gerb. 

kun. Laukaičio ir p. Česnulio pra
kalbos. Pirmojo tikslas buvo tai 
Lietuvos mokylių šelpimą’ir Tė
vynės reikalų nušvietimą pestaty 
ti susirinkusiems pasiklausyti pra
kalbų; pastarojo-gi nušviesti Pra
monės Bendrovės reikalus.

Visiems susirinkusiems į ŠV. 
Kazimiero parapijos svetainę, Šv. 
Kazimiero choras, gerb. J. P. Jan
kaus vedamas, puikiai sudainavo 
Suv. Valst. ir Lietuvos himnus 
Taip-gi buvo sudainuota dar kele
tas ir kitų gražių dainų. Prie 
to gi smuiką solo žavinančiai grie
žė p-lė Anastazija Puida, kuriai 
pianu akomponavo jos sesuo p-lė 
Marijona Puida.

Prakalbos puikiai pavyko, nes 
žmonės suaukavo $536.10 Lietu
vos mokyklų šelpimui.

Po $50.00 Baltrus V. Vaišno
ras ir Vincentas Alinskas.

Po $20.00, Ignas Balčius ir Ro
žė Stanelis.

Po $10.00 Kun. A Tamoliunas, I 
Konstantinas Stravinskas, Pra
nas VensloVas, Kazimiera Biržiu- 
tė, Dom. Stanialis, Stanislavas 
Aliubickas ir Pranas Talandis.

Martinas Vasiliauskas $6.00.
Po $5.00- Petronelia Blažaitie- 

nė, Romanas paplauskis, Berta 
Stravinskas, Marijona Vižienė. 
Ona Lenauskienė, J. B. Tamkia- 
vičius, A. Lukošiūnas, T. Šala
vijus, V. Turčinuitė, Alex. Ale
liunas, Jonas Aleksoms, M. Bra- 
žinskiutė, Jurgis Žemaitis, Juo
zapas naujelis, Pranas Pujanaus- 
kas, Petras Stupas, Jonas Janu
lis, Jonas Saurys, Mikolas Mar
kevičius, Benediktas Lapeika, 
Kun. Jonas Sutkaitis, Jonas P. 
Jankus, Juozapas Pečiulis, Ka
zimieras Aleliunas, Eduardas Ka- 
raliavičius, Vladislavas Karalia- 
vičius, Agnieška Draugelienė, 
Jurgis Kazakiavičius, Benediktas 
Bernotonis, J. Bartinikas, J. 
Krizinas, Morkiavičius, ir
Ona

$1.75.

I

A. T.

AKRON, OHIO
Lietuvių Benas surengė balių 

savo naudąi, Ziglerio svetainėje. 
Būtų linksma, jai jaunieji pada
rytu pelno, nes yra reikalingi pi
nigai mokslui. Tikime, kad Lie
tuvių visuomenė parems tą nau
dinga darbą. Bet kas yra labai 
peiktina, kad benas rengdamas 
balių apgarsinimu nedavė lietuvių 
katalikų spaudon; juk yra “dar
bininko” So. Bostone, Kulbickio 
Clevelande arba “Draugas” Chi- 
cagoje, kurie tinkamai būtų at- 
spauzdinę plakatus. Plakatus 
spauzditio kokie ten žydai ar un- 
garai, kurie lietuvių kalbos nesu
pranta it tie apgarsinimai taip 
blogai atspauzdinti, kad paėmus 
skaityti nežinai kokia kalba yra 
rašyti; čainių ar turkų. Gal 
neikas nepasakys, kad tai yra lie
tuvių kalba.. Nu jei benas taip 

i grais, kaip kad plakatus surašė, 
tai netik publiką išgainio/ iš sve
tainės, bet ir tarakanams nebus 
vietos. • _

195 Adams St., Newark, N. J.

GIRARDVILLE, PA.

Varduvės.

Rugsėjo 30 d. š. m. vietos cho
ras paminėjo savo dvasiško vado
vo vardo dieną. Kaip visus 
lietuviškus papročius choras už
laiko ir gerbia, taip ir kun Jero
nimo Valaičio dienos nepamiršo 
už jo didį pasišventimą tautos 
reikaluose, už patrijotiškumą ir 
karštą meilę tėvynės.

Klebonui nežinant visas choras 
sugarmėjo klebonijon ir užtrau
kė varduvėms pritaikintas ir ki
tas daineles. Taip-gi inteikė bu
kietą kvietkų su parašu kun. Ja- 
ronimui.

Gerb. kun. Jeronimas išreiškė 
padėką ir trumpai prakalbėjo.

Po vaišių choras išsiskirstė.
Svečias.

J. 
paviz- 
Bure- 
p. J. 
Lie-

HARRISON, N. J.

Aukos vestuvėse
Apsivedė V. Martutaitis su 

Bukauskiene. Vestuvės 
dingos ir šioj kolionijoj. 
liui svečių be pietuojant 
Ulčinskas užsiminė apie
tuvą ir jos reikalus. Paprašė, 
kad paaukuotu kas kiek išgali. 
Visi jo sumanymą priėmė išsky
rus viena bolševiką, saliunininką, 
kuris pradėjo visaip koliotis. 
Bet nabaga niekas neklaise auka
vo sekanti:

Po $1.00 V. Stakenčik ir S. Pet
riko, 
skas,
taitienė, 
kauskas, 
kionienė, 
Kašėta 25c.

Po 50c. J. J-lealy, J. Ulčin- 
A. Barčiauskas, J. Martu-

S. Radzevičia, K. Val-
T. Mikionis. M. Mi- 
V. Krasauskas ir D.

Viso $6.75.
Pinigai perduoti vietiniam sky

riui L. R. K. Laimingos kloties 
jaunavedžiams.

Detektyvas.

NEWARK, N. J.
’ Lietuvos Liuosybės Sargai.

Netvarko Lietuvos liuosybės 
sargų skyrius laikytame savo mė- 
nesineme susirinkime spalio 1 d. 
mų L. L. S. reikalų M. Jaškaus- 
kas pakėlė klausimą, kad būtų 
reikalinga turėti L. L. S. Fondas, 
į kurį galėtu aukauti pinigus visi 
tie, kurie pritaria L. L. S. organi
zacijai, o aktyviškai negali imti 
dalyvumo. Po nuodugnaus ir vi
sapusiško apkalbėjimo virš minė
ta dalyko, buvo nutari šį sumany-

MONTREAL, CANADA

’ Apleidus šią parapiją kun. J. 
Višniauskui viskas stojo į naujas 
vėžias. Tuoj tapa prašalintas 
parapijos komitetas į jo vietą ta
po išrinkti kiti. Naujas komite
tas tuojau stvėrėsi už knygų, mat 
rokavo, kad knygose nieko neras, 
o pinigai visi kun. Višniausko ki
šenėje, bet apsiriko nabagai. Kny
gas rado tvarkoje paliktas, pini
gai irgi palikti buvo pas naująjį 
kun. J. Šimki} ir knygose rado už
rašyta mažesnes ineigas ir išlai
das. Ir kaip kište parapijonams 
burnas užkišo, kurie buvo neuž
ganėdinti parapijos tvarka prie 
buvusio klebono.

Niekurie parapijonai nuliūdo 
netekę darbštaus klebono ir mo- 
kyklių vaikučiai kas dieną rugo- 
ja, kad paliko be mokytojo ir ap
gailestauja savo tikro tėvo. Taip
gi mergaičių mokytojas nery niau
ja ir gal apleis mus katra iš jų, 
bet aš patarčia turėt kantrybės 
iki audra aptyks.

Broliai, nors nesmagu man tar
ti šiuos žodžius, bet atleskit man, 
mums rūpi parapijos turtai, mums 
rūpi draugijų turtai, o kartais rū
pi ir mūsų artimu turtai, bet ko
dėl mums nerūpi mūsų tėvynės 
Lietuvos skurdas? Kodėl mums 
nerūpi apauti basas kojas mūsų 
tėvų, giminių ir pažįstamų Ko
dėl mums nerūpi nusiųsti nors su
nešiotas švarkas mūsų broliams 
į Tėvynę, nes žiema artinasi,, o 
kur mūsų akis bus, kada sugrįši
me į Lietuvą ir sutiksime tuos, 

j kurie kraują liejo už išliosavimą 
mūsų tėvynės būdami alkani ir 
pusnuogiai, o mes . .. jems nie- 
kuom pagelbėjome? Broli ir se
suo atmink, jog esi lietuvis ir juo- 
mi nori būti, tai nelauk, dabar 
laikas ir mums Montrealiečiams 
pradėti mielaširdystės darbą.

Nulindęs

1
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DARBININKAS 3

WATERBURY, CONN.
Apyskaita Waterbury’o streiko 

Nukentėjusių Apsiginimo Fondo. 
Nuo 27 d. liepos 1919 iki 1-mą d. 
apalio 1919.

Aukos nuo Waterbury’o Dr-jų.
Šv. Stanislavo Dr-jos naiai $15.50 

Lietuvos Brolių Dr-jos iš ka
sos ir kolekta susirinkime $36.35
L. S. kp. prakalbose kolekta $17.20
Ėv. Jurgio Kareivių Dr-a iš 
kasos.................................................. $25.00
D. L. K. Keistučio Dr-ja $15.00 
Lietuvos Sūnų Dr-ja iš kasos
ir kolekta.....................—____$93.55
Šv. Vardo Jėzaus Dr-ja $15.00
Šv. Petro ir Povilo Dr-ja $ 5.00 
Šv. Juzapo Brolijos Dr-ja $25.00 
Lietuvos Jaunikaičių Dr-ja $50.00 
Lietuvos Laisvamanių 7 kp. $ 5.00 
Šv. Juozapo Draugia iš kasos 
ir kolekta...................................$$120.35
Šv. Jono Krikštitojo Dr-ja $50.00 
Lietuvių Ūkėsų Politiškas 
kliubas (103 Green Str) $63.05 
Moterų Apšvietos kliubas $25.00 
Šv. Agotos Dr-ja.............. ..... $25.00
D. L. K. Keistučio Dr-ja $ 4.50.

Iš kitų miestųaukos prisiųstos. 
Amer. Lietuvių Pas. Kliubas, 
Harvey, III. iš kasos ir kole.'$20.25 
S. L. A. 295 kp. Greenville, 
III. iš kasos ir kolekta '.___ $24.00
Lietuvos Mylėtojų Dr-ja, 
Chicago, III................................... $20.00
Alek. Bobraviče Worcester, 
Mass............................' — .... $ 1.00.

Aukos Lietuviij verteląų. Gau
tos pinigais ir daiktais..

Bučerių, Zig. Strikulis, $8.00, 
Kazys Strikulis $4.00, L. K. Bo
sas $2.00, Julie Lazdauskienč 
$3.75, L. Jamela $2.00, Jos Zi- 
buris $2.00, J. Žukauskas $2.00, 
Jos. Jakimavičia $8.00, K. Dri- 
ginčius $1.00, Jos Laukis $1.00, 
P. Rimkus $3.00. Jurgis Juodko
mis 25c., John Stokes $7.00 ir John 
Jokša $10.00.

Karčemninkai, Ch. Kazemėkas 
$25.00. J. Karizna ir P. Jonikis 
$10.00, Ch. Urbonn ir J. Norbu
tas $7.50, A. Mažeika $7.50, Jos 
Kudirka $7.00, Jos Stokes $6.00,
M. Kauskas $6.00, G. J. Lasky 
$6.00, J. Jenelionis $5.00, M. 
Jarmala ir Kundrotas $4.50, J. 
Unikis ir Pranas Kazlauskas $4.50, 
K. Povilaitis $3.00. K. Balkevi- 
čia $2.00, J. Grinčnunas $1.00, 
A. Degutis ir A. Urkunas $1.00, 
J. Rinkiavičius $3.00, V. Povilai
tis ir J. Gelumbauskas $3.00, A. 
Povilaika ir J. Bernotą $3.00, A- 
lianskas ir Šliužis $6.00, Mažei
ka ir F. Kazakauskas $7.50, A. 
Venskiunas $4.00, Russian Cafe 
$8.00, F. Padvaraitis ir F. Matu- 
sevičia $6.00.

Siuvėjai, Kazys Kučauskas 
$15.00, Jos Poškevičius $5.00, 
Vincas Alyta $9.00, A. Gribinas 
$1.00, L. G. Kaziunas $8.00, J. 
Prusolaitis $9.00.
Saldainių Krautuvininkai, Brook
lyn Bottling Co. Ine. $5.00, The 
Brass City Bottling Works $5.00,
F. Muleckis $2.00, J. Steinis $2. 
00, V. Suopis $1.50, Ragauskiu- 
tė ir adomavičia $2.00, M. Kir- 
minaitis $1.00, Ch. Klemento $1. 
00, ir F. Vollone $1.00.

Barzdaskučiai, Ch. - Fr. Cvir
kai $2.00, Ch. Gerulaitis $1.00, 
Leonas Valavičia $1.00, V. Bri- 
lius $1.00, A. Tamuliunas $2.00.

Drapanų Krautuvininkai, L. 
Juręeliavitienč $20.00, Jos Dan- 
der $8.00, J. Petrauskiutė $8.00, 
M. Berman $4.00, Jurgis Žemai
tis $10.00. F. Udelovitz $3.00, 
J. Ežerskv $2.00. J. Marcinka 
$1.00, C. Apalucci $1.00, Leibo- 
witz ir Weinstein $1.00, O. Kar- 
bauskienė $6.00, J. Stankus $10- 

Restaurantai, M. Gubeliavičia 
$12.00, A. Kušlis $1.00, J. Ra
kauskas $1.00.

Auksinių daiktų pardavėjai. M.
G. Witort $5.00, J. P. Vasiliaus
kas.

Duonkepiai, North Riverside 
Baker $4.00, J. Urbonas ir Bar
kauskas $2.00, F. Kiudolas and 
Co. $4.50.

Įvairių Užsiėmimų, Jieva Ku- 
bilienis $8.00, K. Vainikonis $1. 
00, J. Miklinavičius agentas $1. 
00, C. A. Walker $3.00, Dr. J. 
F. Morse $5.00, S. Počkauskas 
$10.00, M. Alyta Spaudos Daržų 
$4.50.

Laikraščiai, “Lietuva” “Nau
jienos” “Keleivis” aukavo ap
skelbimus pikniko. “Vienybė 
Liet.” aukavo apskelbimus ir 20 
egzempliorių. Nuo dr-jų ir ver
telgų surinkta aukų labu $1058.25 
Uždarbis nuo piknikų $185.60 

Labu 1243.85

Rugsėjo mėn. kolektorių su
rinktos aukos nineina į šią sąs
kaitą.

IŠLEIDOS.
Atsišaukimo laiškai, krąsos 

ženklaliai, knygaos, kelionės pas 
advokatus ir advakatams uš su
teikimą rodos, sakant visos smulki 
mienos..............................................$30.25
Advokatui Ch. Hamilto, pra
dedant provą..................... $200.00
Adv. Jos Gilfoile .... __ $400.00
Piknikų 30 rugpj. ir 13 rugsė- 
1919 m. išlaista........................ 283.64

Labu $913.84 
W. S. N. A. Fonde randasi 330.01 

Rašt. S. Cibulskis
Ižd. Izidore Bokas___

Lietuvių visuomenė nenuleiskit 
rankų tam prakilniam darbui. 
Nes esame darbininkais ir mūsij 
pareiga yra gelbėti savo brolius 
darbininkus, nukentėjusiuos nuo 
streiko. Mūsų pareiga paliuo- 
suoti iš kalėjimo nekaltus darbi
ninkus. Nuo Vaterbury. Conn. 
streiko yra nekaltai apkaltinti 21 
streikieris. Musų advokatai tiki 
visus paliuosuoti, jeigu bus gana 
pinigų vedimui provos. Teisybė, 
biski jau turim taip sakant prad
žiai, bet manome reikės arti pen- 
kių tukstančiij dolerių,
nemaža suma, bet nėra ko nusi
gąsti, tik visi 
Draugijos, pavieniai nariai, 
iki vienam, laukiame 
paramos, 
ney Orderį išrašykit iždininko 
vardų, Izidore Bokas ir pasiuskit 
turto raštininkui S. Cibulskis 797 
Bank Street Waterbury, Conn.

Water. Streiko- Nuken. Apsigi. 
Fondo Komitetas

Pirm. J. P. Rikteraitis 
Rašt. S. Cibulskis 
Ižd. Izidore Bokas

buvo vos apie bilijoną dolerių. 
Gi paskolomis amerikonai su
teikė valdžiai apie 25 bilijtį 
nūs dolerių. Tad tęestie mums 
amerikonai pavyzdžiu. Ame
rikonas aukavo dolerį, o 25 
dolerius skolino. Teisybė tai 
nebus grynai sekimas, juk 
mes lietuviai dalyvavome ir 
paskolose ir aukavimuose. Ir 
mes daug maž aukavome vie
ną dolerį, o skolinome $25. 
Norėdami paremti Lietuvą au
kaukime ir skolinkime jai.

Jonas J. Romanas,
Lietuvių Prekybos 

Bendrovės Vedėjas.

TEATRAS!

“GYVENIMO VERPETE”

Rodosi

stokim j darbą, 
visi 

pinigiškos 
Siunčiant čekį ar Mo- 

išrašykit

Vedėjui > f
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ATVIRAS LAIŠKAS 

J. J. ROMANUI 
“Lith. Sales Corp. 

So. Boston, Mass.
Gerbiamasis:—

Būnant man So. Bostoie Lie
tuvių viešam susirinkime, gir
dėjau ten susirinkusius darant 
Jums užmetinėjimus, būk tai 
Tamsta Cambridge, Mass. sa
vo prakalboje esi užreiškęs, 
kad Lietuvai aukų nereikia, 
kad Lietuvą šelpti galima 
daugiau perkant paskolos bon- 
dsus ir tt. Girdėdamas tokius 
užmetimus ir net laikraščiuose 
matydamas pastabas apie tai 
negaliu tylėti,—nes žinau Lie
tuvos žmonių padėjimą ir ko
kiose apystovųse prisieina dir
bti naujai įsikūrusiai Lietuvos 
Valstybei. Juk Amerikos Val
stybė galinga ir gerai organi
zuota, tečiaus aukos čia ren
kama kaip va: A. Raudoną- 
jam Kryžiui ir tt. Geistina 
būtų, kad Tamsta tuos savo 
žodžius viešai pareikštum (Jei 
tai tiesa ?)^ir paaiškintum pla
čiau per “Darb.” ar kitą laik
raštį.

Tikiu matyti paaiškinimą.
Tariu pagarbos žodžius

Juozas B. šaliūnas. 
Waterbury, Con.. 

Oct. 2, 1919.

Pri- 
kad 
ga-

OHIO IR MICH. L D. Š. 
KUOPŲ ATYDAI.

Parleidus vasaros laikus rei
kėtų atkreipti daugiau atidos 
į LDS. gerovę ir reikalus.

Svarbiausia yra vykdinti 
kuriuos galima LDS. seimo nu
tarimus, prisirengti atsakan
čiai prie darbininkų savaitės 
ir susižinoti su apskričio val
dyba ir iš laiko lai išsirenka 
kuopos komisijas, kad pasek- 
mingiau būtų darbas varomas. 
Toliau kad kuopos smarkiau 
varytij organizatvvį darbą ir 
turėtų kiekviena kuopa vieti
nius organizatorius, kurie la
biau nušviestų svarbą organi
zacijos. Tuomet būti] geriau
sios pasekmės.

Apskr. Raštininkas.

WATEEBURY, CONN.

Lietuvos Vyčių Connectikbt ap
skričio susivažiavimas bus Bridge- 
port Conn., Šv Jurgio parapijos 
svetainėje. Spalio 19, 1919 m. 
1.30 vai. po pietų. Taigi gerbia
mos kuopos Conn. apskričio ma
lonėkite ko daugiausia atsiųsti 
riaujdelegatų,. nes turime daug ką 
naujo svarstyt. Vakare bus pra
kalbos, kalbės kareivis J. Šaliu- 
nas buvęs Lietuvos Vyčių centro 
finansų raštinikas. *

Lietuvos Vyčių apskr. pirm.
B. P. Gauronskas.

ŠV.KAZIMIERO R. K. DRAUGI
JOS VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas Pov. Petrauskas,
230 5-th St., So. Boston, Mass. 

Pagelbininkas Ant. Kmitas,
284 5-th St., So. Boston, Mass. 

Protokolų rašt. V. J. Jakštas
25 Story St., So. Boston, Mass. 

Finansij rašt. Jul. Savickas,
262 4-th St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas Juz. Andriuliunas,
313 4-th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Pov. Lauckas,
61 Story St., So. Boston, Mass. 

Gerbiamieji nariai malonėkit 
atsilankyti ant susirinkimo dr-tės 
Šv. Kazimiero R. K ,kuris bus 
12 d. spalio 1919 m. 2 vai po pietų 
pobažnytijėje svetainėje 5-th gat. 
vės So. Boston, Mass. Kadangi 
bus bertaininis susirinkimas to
dėl gerbiami nariai prašomi atsi
lankyti. Turime daug svarbiu 
dalykų apkalbėti kas link dr-tės 
labo. Aš manau, kad žiemos lai
ke mes galėsime parengti prakal
bas kurias mes jau nutarėme 
rengti. Tad visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. Prot. rašt. V. J. Jakštas.

REIKALINGI agentai

Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 
Atsišaukite tik tokie, kurie gulėte duo
ti paliudymų kur dirbate už agentą 
kitokiems nėra atsakymo.

STRUPAS IR C0.
92 Warvick St.

(10 - 7) Neįtark, N.

PASIAIŠKINIMAS.
Mielu noru aiškinuosi, 

kaišiojimai būk aš sakęs, 
Lietuvai aukų nereikią, 
Įėjo kilti dėl šių priežasčių:
arba aš neganėtinai aiškiai 
kalbėjau, arba prie manęs kas 
be pamato kabinėjas, arba 
dėlto, kad naują mintį pra
vesti norėjau.

Priekabių ieškotojams ne
privalau aiškintis.

Trumpai sakant, tiesą tie
siai sakant yra taip: aukų Lie
tuvai reikia kuogausiausių. 
Tuč tuojau Lietuvai reikia mi
lijonų dolerių. Ar įstengtume 
suaukuoti trumpu laiku kelis 
milijonus dolerių? Labai ge
rai būtų, jei galėtume tai pa
daryti. Bet turbūt kiekvienas 
pripažįs, jog to padaryti ne
įstengsime. Todėl reikia kito
kios priemonės. O ta kitokia 
priemonė yra paskola. Tai-gi 
abiem būdais teikime paspirtį 
kariaujančiai Lietuvai.

Brolis Šaliūnas stato pavyz
dį Suvienytas Valstijas. Ir 
aš čia tarsiu savo žodį. Ame
rikonai laike karės pylė gau
sias aukas Raudonajam Kry
žiui, Knights of Columbus, 
Salvation armijai ir kitoms 
organizacijoms, 
tarpe kareivių. Bet aukų tų D. Mateika ir A. Barkauskas,

veikusioms

J.

Prisųsk savo antrašą, Amerikos Lie
tuvių antrašų knygai.

šita knyga bus išsiuntinėta 1 visas 
Lietuvos dalis taip, kad Lietuvoje ta
vo gimines ir pažįstami atvertė šitą 
knygą ir žinos kur jus gyvenate ir to
kių budu galės susinešti su jumis.

Reikalaukite visų informacijų, atsa
kymui įdėdami už 2c. krasos ženklelį.

STRUPAS IR C0.
92 Warwick St.

(10 - 7) Neįtark, JT. J.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNES.

Gera proga Worcesterio 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. '

fis ' f .'-k,-'

SCENOJE.

Los Lynn’o Lietuvių 
Našlaičių Fondo Artistai.

NEDĖLIOJ, 
SPAUO-OGTOBER12 D.

LIETUVIŲ 
ŪKĖSŲ KLIUBO SALĖJE 

25 Camden St., W. Lynn, Mass. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Įžanga prieinama.
Širdingai prašome koskait- 

lingiausia susirinkti. Šis vei
kalas yra begalo puikus ir už- 
tikrinam, kad visi būsite pil
nai užganėdinti. (10-9)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.
43 Hawkens St., Boston, Mass.
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į ANTANO SMETONOS

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ĮSIGYTI
z

PUIKU PAVEIKSLU PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO

Atspauzdintas ant geros popieros ir kiekvienas gali įsidėti į puikius 
rėmus ir turėti jį kaipo brangią, atmintį.

Šis brangus paveikslas dabar parduodamas “Darbininke.”
MIERIO 121/2x16. JO KAINA 15 CENTŲ.

100 paveikslų ant syk — $10.00; 500 paveikslų ant syk — 40.00. 
Reikalaujame agentų. Atsišaukite tuoj aus.

"DARBININKAS,"
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI.RAŠAU. R
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,] 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-i 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-j 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių.i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo,; 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivals, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutarasunylistų geradėjui Ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų- 
taras z

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

$
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Kada

GERIAUSIS KRIAUČIUS
BOSTONE.

Užsiėmimas
Parašas
Adresas
Miestas

J.

BVENTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

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 nedSldienj 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.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

209 East Cottage St,, 
Dorchester, Mass.

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikls, 
ISO Bowen St, So. Boston, Masa 

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

Jeigu norite tinkamas ir at
sakančias drapanas, tai užsi
sakykite pas lietuvius kriau- 
čius:

Norintieji gerų atsakančiij 
drapanų užsisakykite pas

J. BERZELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq.

kampas Cross St 
arba 28 Chandler St., 

netoli Castle Sq.
BOSTON, MASS.

ŽINIŲ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.
APIE

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos” No. 184, 

Rugpj. 23 d.:
“Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži

nių, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. Jiems labai gero 
įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d.

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas ir Lietu- 
viij kolionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nu- 
piešdami Lietuvos padėtį. Netrukus manoma suteikti medžiaginės pašel- 
pos.

“Amerikoj yra susikūrus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra pir
miausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybiij turės įsteigti dirbtuviij medžiagai 
išdirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalės pralobti.

“Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, riebalij ir cukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos Ministerijai. Su tuo siun
tiniu ateina 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo Amerikos Lietuviai Raudo
najam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Li
goniniai.

“Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateitį, jai rūpi, kad šalis būtų 
turtinga ir kad amatai augštai stovėtų. Dirba tam, kad Lietuva būt lais
va ekonomijos ir politikos žvilgsni u.”
Iš virš padtioto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių 

Prekybos Bendrovę rašo.
Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir 

Amerikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti.
Lietuvių Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reika

lingas didis kapitalas sekantiems darbams.
1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai rei

kalingų prekių. _ ‘ .
1. Užpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galėtų 

grįžti į tėviškę.
3. Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių “Lietuvos Ūkės Bankos,” 

Kaune.
4. Įsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje.
5. Atidarymui pinigų siuntimo į Lietuvą skyrių.
6. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje.
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šė- 

rininkų turėsime, tuo geriau darbų galėsime atlikti ir tuo didesnis pel
nas bus šėrininkams.

Kviečiame ir Tamstą, prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk se
kančiu 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- 
žatyviai iškaščiai būtų padengti iš pirmiausiai įplaukusių 
mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklu.
Diena..........Mėnesio . 1919
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SIUNČIA PINIGUS l Ll ETUVA

A.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

savo žmonos ir 
Kauno apskr.,

sunaus 
TelSiu 

Kveiti-

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

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

425 Broadtcay,
Tel. So. Boston, 27 

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

Nekėliomis 1 - 3 P. M.

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-M.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)
Dirbame karūnas, vėliavas, Kar

pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra
šu:

1908 W. DIVISION ST.,
CHICAGO, LLL.

Punderson Gdns.

Green Road London, E. 2
England. (10 - 10)

Paješkau brolio Antano Melaknos 
Bajoriškiu kaimo, ir švogerio Prano 
Jūžintu miestelio. Abudu yra Kau
no gub. Novoaleksandro valščius. 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, III. 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. SEJEVKIENt po tėvų VINGELAI- 

Tt 

(10 - 10)

Paješkau Prano ir Stasio Bujanausku, 
Gudeliu kaimo, Barbieriškio gmino, 
Marijampolės apskr., Suvalkų redybos. 
Pirmiaus gyveno Waukegan, meldžiu 
atsišaukti nes gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbu reikalą. Atsišaukite;

MARIJONA. JOSIKIŪTt

43

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

Paješkau
Jakubaičių. 
valsčiaus, Garždinu parapijos,
nu kaimo. Jei kas žinote arba pa
tys tuojau atsišaukyte:

V. JOKŪBAITIS

Box 587 Thomas W. Va. (10 - 7)

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

Galima sasikaUsti ir liftavissSai 
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

129 Granite St.

Scranton, Pa.

Prisiųskite savo adresą, tai gausite 
megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Bok 772, Waterbury, Conn.

Prašau atsiliepti mano seserų Onos 
ir Petronėlės Bildušaičių, gyveno 
pradžioje karo Elezabeth’e, šiaurinėje 
Amerikoje. Mes visi namiškiai tebe- 
esame sveiki. Prašau rašyti taip pat 
draugų. Mano antrašas:

JONAS BILDŪŠAS

Tauragės apskričio komiteto pirm. 
Taurage, Lietuva.

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

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

Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus {dėkite už du 
štempą, deki Informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BmA Sl, PHaUpUa, Pi.

Lietuvi* Daktarai ir Chirurgas.
Ofiao ValaadMi

No* • rito iH S p« pieta 
Vakarai*, Ketoerpe m>oS iki tP.M.

NeMaoria iki 4 eeettte. W

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

nuo 7 iki 9 vakare.

Paješkau brolių Kosto ir Vitoldo 
Bajoraičių iš Pakuono. Jie prieš ka
rę gyveno Cleveland, Ohio. Aš Vla
das esu už žandarą Rumšiškyje

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®e®®®®®©®©©®®®®®®®®©®®®®®

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Pt!—I»ii hMm:
N no »iki 1 popiet. Nuo 7 iki t valam 

WSW BOADVAY Cor. ST 80. BO8TOM.
» TaiSM8.B,

j JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuffa ralaika plsskv ilinki- 

: m«. prašalina pleiskana*, niežijima 
i odoa galvot, augina Plankus priduoda 
|. ma Ižam reikalinga maistą.
L Dermafuga p adary* kad Justi plan- 
f kai bus tankus Ivetaus ir skaistus.
| k Oda Jusū galvoje bus tyra, pleia-
< kanos išnyks ant visados ir plaukai 
i neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
| ta suvis dykai išbandymui sampala. 
r Prisiūkite Me. stampomis peniau 

timo l«šu, gausi išbandymai definte
< Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPCCIALTIES CO. 
I BOX 87. PMiLADCUPMIA. PA. 
I - /

4

VIETINĖS ŽINIOS.
L. D. S. NARIAMS.

Įvyks diskusijos ketverto vakare 
spalio 9 d. pobažnytinėj svetainėj.

Visi nariai neatbūtinai turite 
ateiti. Šios diskusijos bus tai 
taip, kaip ir pradžia diskusavimo 
kūrsų kuriuos Boston’o L. D. S. 
1-ma kuopa šią žiemą rengia sa
vo narių lavinimuisi.

Disk. reng. Komisija.

PASINAUDOKITE VISI.
Bendras “Nuteriotos Lietu

vos Draugą” Komiteto So.- 
Bostone užvestas darbas dėl 
Lietuvos vis su didesniu 
smarkumu varomas. Komite
tas varo agitaciją visais gali
mais būdais, bet į prakalbas 
visą nesukvies, nei-gi pasieks 
visus plakatais, bei praneši
mais laikraščiuose. Kad visi, 
o visi lietuviai apie tą gerą 
darbą žinotą, prisidėtų ir pa
sinaudotų, tai reikia, kad ži
nantieji apie tai aiškintų neži
nantiems dirbtuvėse, šeimy
niškose sueigose ir prie kiek
vienos progos. Gal būt jau ne
bus geresnės progos pasiųsti 
dovanų saviškiams Lietuvoje, 
kaip dabar. Jei ir bus kita 
proga, tai negreit ir gal tuo
met jūsiškiams nereikės tos 
paramos. Tenelieka dabar So. 
Bostone ir apielinkėse nei vie
no lietuvio, kurs turėdamas 
Lietuvoje saviškių, nepasiųs
tų jiems dovanų per So. Bos
tone susitverusį Komitetą.

Apie šio mėnesio pabaigą iš
eis laivas tiesiog į Lietuvą. 
Todėl visi gali ir privalo pa
siųsti maisto, drabužių ir ki
tokių reikmenų saviškiams. 
Supakavimui dėžių geriausios 
išdirbystės ir pigiausiomis 
kainomis gausite iš Komite
to.

Platesnių paaiškinimų gali
ma gauti komiteto ofise 315 
W. Broadway, arba “Darbi
ninko” ofise.

SO. BOSTON, MASS.
A f A

Spalio 6 d. Jonas Padolskis par- 
^siskyrė su šiuomi pasauliu. Ve
lionis gyveno apie 50 metų Ame
rikoje, prigulėjęs prie katalikų 
organizacijų ir buvo visų gerbia-

mas. Paliko dideliausiame nu
budime vaikus ir savo žmoną. 
Palaidos Šv. Petro parapijos kle
bonas kun. K. Urbanavičius spa
lio 8 d. seredoje. Lai lengva 
jam būva šios šalies žemelė.

Draugystės Šv. Kazimiero 
K. susirinkimas bus spalio 12 d. 
2 vai. po pietų, Šv. Petro bažny
tinėje svetainėje 5-th gatvės So. 
Boston, Mass.

Gerbiamieji nariai, mes turime 
atsižvelgti į mūsų prakilnia dr- 
ją, ir lankytis ant susirinkimų, 
nes mums visiems nesilankant, 
matome kokie negeistini apsireiš
kimai iškyla mūsų draugijoj. 
Jau pradeda svarstyti ir nubal
suoti, kad į mūsų dorą katalikiš
ką ir prakilnia draugiją visame 
Bostone visokie laisvamanėliai, 
kurie nei išpažinties eina nei į 
bažnyčią eina, o ant galo nei savo 
vaiką nekrikštija, ir gali prigu
lėti. Juk mūsų konctitucija 
trečiame skyriuje pasako aiškiai, 
kad “kiekvienas sąnarys tos dr- 
tės turi atlikti, kas yra žinoma 
Rymo Kataliku bažnyčioj, kaipo 
Velykinę priderystė, tai yra eiti 
prie išpažinties į Rymo Katali
kiška bažnyčią nors kartą per me
tus.” Tai kaip gali prigulėt vi
sokie laisvamaniai, kurie ir ant 
susirinkimą dar pasisako, “kad 
aš į bažnyčia neisiu,” ir varo did
žiausia agitaciją prieš katalikiš
ką veikimą. Apart to pradeda va
ryt agitaciją, kad ant ateinaneiij 
metą reikia išrinkti laisvamanišką 
valdybą, kurį neduotą iškelti 
tokią klausimų, kurie paliečia ka
talikybę. Mes jau turėjom val
dybą laisvamanišką ir žinome jų
jų darbelius.

Mes turime ant susirinkimu 
lankytis ir reikalauti iš kiekvie
no, kad pildytu konstituciją, o 
už nepildymą, mest laukan iš 
draugystės. Tada mes ramiau 
gyvensim ir draugystė savo už
duotis geriau išpildys, kaip mes 
būsim visi vienminčiai, katalikai. 
Todėl broliai nesiduokim, kad ke

li laisvamanėliai, tokia mūsų dr- 

ją kreiptų blogon pusėn.

LINKSMŲ DIDŽIAUSIŲ ŠOKIŲ
L. J. V. KLIUB0 INKORP. 

Subatoje, Spalio * October 11 dieną, 1919 m.
LIETUVIŲ SALEJE, 

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Šokiai prasidės nuo 7:30 iki 11:30 vai. vakare.

GRIEŽ KOVAR'S JA7Z ORKESTRĄ

Įžanga merginoms — 30c., — — vyrams — 55c.
Priskaiiant Karės Taksas.

Į GERB. JCLEBONUS
Šiuomi pranešame gerb. kle

bonams, kad mes turime paga
minę labai praktiškų uždusi
nės lapelių ir konvertukų ir 
juos parduosime šiaip:

Mano adresas:
Stotis Proveniškčs j Rumšiškės mi

liciją perd. K. Petr. Kauno apskr. 
Kaunas Vladas Bajoraitis.

100 lapei. ir konvert. $2.50
200 n ” $3.50
300 ” ‘ $4.25
500 $5.00

1000 ” $9.00
Kiekvieną mums pavestą už

sakymą išpildysime greitai ir 
tinkamai.

EXT R A!
Reikalinga prityrusių darbi

ninkų prie vargonų. Užmokes
tis gera, darbas nuolatinis. 
Pirma proga lietuviams. 
Kreiptis į
ANTANO RADZEVIČIAUS 

Vargonų Dirbtuvę
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

Jonas Stolovskis iš Reseinių 
miesto ješko savo dukters Zofijos 
Amerikoje. Atsišaukti prašo Re- 
seinią parapijos klebono vardu: 
Kun. dek.- Dočkus, Reseinią mies
tas ir apskritis.

REIKALINGAS vyras So. 
Bostone dėl surinkimo užsaky
mą ant skalbimą į Wet-Wash 
Laundry. Atsišaukite.

PENINSULA FAMILY 
LAUNDRY, 

Andrew Sąuare, 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA gražus dvie- 
ją žmonių važiuojamas karas 
Studabaker tiktai už $150.00. 
Atsišaukite greitai.

Felix Tonchus,
8 Jay St., So. Boston, Mass. 

(Tarpe I ir K. ir 4-th St.) •

Parsiduoda medinis trijų šeimy
nų namas. Gerai intaisytas, ga- 
zai, trys toiletai, trylika kamba
rių. Randos atneša metams $372. 
Parsiduoda tiktai už $2.200. Ir 
labai lengvoms išlygoms. Ne
daug reikia inešti. Savininkas 
nori išvažiuoti į kitą miestą. Ma
tyt galit bile kada. Diena ar va
kare, po num. 220 Athens St. So. 
Boston, Mass.

MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI.
RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Tik pamąstykite koki smagumą jus tu
rėsite turėdami šį patogų gramafoną 
savo namuose, šis gramafonas stipriai 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jut 
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 š{ brangų 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žemiaus ap
rašomą Auksu Denktą Laikrodėli, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tu- 

-upud suųjun njSuaa otąny snup
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, tur|s 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis. delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai- 

' ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirkaite laik- 
% rodi, jus niekados negausite geresnio net ir 

už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi- 
•• duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo

sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
priedo mes dar duosime ŠĮ viršuj paminėtą 
gramafoną su penkiomis rekordomis Ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi nnisų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džiu. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

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

EUROPEAN WATCH CO.,
1065 Milwaiikee Avė., Chicago, Dl. Dept. 201

CO., 
Berea, Ohio.

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechaniką ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančią dolėrią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir ją 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 siąs 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 “Garadžią” su skyriu
mi taisymo kaip automobilią taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankią ir padarą. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininką.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvią, 
mokančią visokio amato ir turinčią visokią paten
tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 
kimo skrynelią, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargą — mašiną — įran
kią. Tarpe mūsą išradėją yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitą.

Mums reikia daugel ne tik amatninką bet ir 
paprastą darbininką, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštą gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

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

Lietuvią Mechaniką ir
Mašinistu Bendrovės VALDYBA.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:

Jatul's Anodia ..............................................................$1.00
Mūsų Anodia tikrai Europisko stiprumo;

Jatul’s Capsulaz ...............................................  50c.
Nuo užkietėjimo vidurių.

Jatul’s Capudache Capsules........................................50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

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

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Eit. 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 uždarbį. 

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

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

P. A JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.
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LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

I1 I1
F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS DANTISTAS i:
I h

-

So. Boston, Masu.", 
k
r
>

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REIT.T.Y

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant ; 
examino dykai; leiskite man pažiūrėti ar ai jūsų negalėsiu I 
psgelbėti. AI esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- | 
viri 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronilką, Nėr- j 
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gsli pagelbėti, i 
nes ai pats ypatilkai iieiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Ai jums suteiksiu gerinusį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad ai jūsų negaliu pa- ' 
gelbėti, tai ai jūsų pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- I 
naa arba nuvargęa, ateik su manim pasikalbėti iiandiena dy- | 
kai.

VYRAI n MOTERYS
Kurie sergate kroniikomis, nervą, kraujo, skflroe arba ko g 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirikina, skilvis ne- ■ 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- Į 
luoee, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- | 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, noeėje arba gerklėje I 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko ■ 
negelbsti Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- | 
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- | 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peritiū- j 
rijimas yra dykaL

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

D R. MORONEY I
673 Washington St., arti Boylston 8L, pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir iventėmis j
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą. '

BeO Ptom Dicktasaa SOS M.




