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EXTRA!

Vaškas važiuoja Lietuvon
UŽVEDAMAS DIDELIS DARBAS.

Z-

inios iš Lietuvos.

/

Lithuanian Sales Corporation,

Pasirašys.

GINS PETROGRADĄ.
Leon Trocki skubiai sugrįžo 

iš Volgos fronto Petrogradan. 
Jisai tvarko dabar gynimą to 
miesto.

ileidžiant 
“susidėjo

GEN. ŽUKAUSKAS, 
Lietuvos prez. Smetonos nu
skirtas vyriausiu Lietuvos f.r- 
mijų vadu. Tikras lietuvis, 
gražiai kalba lietuviškai. Pa
baigęs aukštus karinius moks
lus. Energingai tvarko Lietu
vos armiją ir pasekmingai ko
voja prieš Lietuvos nepriete
lius.

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

Tel. So. Boston 620

“Aceeptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Temykite.
Ateinantis subatinis nume

ris išeis 8 pusi, su puikiais 
straipsniais ir paveikslais iš 
Lietuvos. Ypač ketinantieji 
važiuoti į Naujosios Anglijos 

' vyčių kuopų apskričio išvažia
vimą, kurs bus liepos 4 d. Law- 
rence, Mass. privalo tą numerį 
įsigyti ir kuolabiausia praplik 
tinti. Jame bus visokios infor
macijos apie tą išvažiavimą.

LINKSMYBE VISOJE LIETUVOJE

Kaip protas, taip ir patyri
mas nftlfiidžin, mums tikėti 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

PRENUMERATOS KAINA
Tris kartas, savaitėje ... .33.00 
Bostone ir apielinkėje ....4.30 
Užrnbežyje metams...........AS5

“DARBININKAS,” 
242 Broadway, So. Boston, Mml

v •
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SEIMAS PILNAI NUSISEKĖ
Delegatų virš 200. 

Protestai prieš lenkus ir bolše
vikus.

(Telegrama)
New York, birž. 22. — Lie

tuvių draugijų ir organizacijų 
atstovų New Yorko, New Jer
sey ir Connecticut valstijų sei
mas atsidarė šiandie Vander- 
bilt teatre su koncertu, išpil
dytu parapijinių chorų, veda
mu Banio. Eisner buvo ve
dėju ir pirmu kalbėtoju. Kiti 
kalbėtojai Mastauskas ir Ži
lius, kurio kalba su entuziaz
mu buvo priimta. Rezoliuci
jos, prašančios pripažinti Lie
tuvą ir jos valdžią ir protesto 
rezoliucijos prieš lenkų ir bol
ševikų įsiveržimą buvo priim
tos. 200 delegatų jau čia, dau
giau dar atvyksta. Viskas pui
kiai eina.

APIE PABALTIKĄ.
Pulk. W. Green, perdėtinis 

Amerikos karinės misijos į Pa- 
baltiko valstybes, kurs aplei
do Rygą ir Liepojų 13 d. su
grįžęs Paryžiun Pabaltiko ko
misijai išdavė raportą. Sakė, 
kad alijantai turi skubiai ga
benti pagelba maistu Pabaltiko 
tautoms, kad reikia siųsti ka
riuomenės idant priversti išsi
nešti iš tos šalies vokiečius ir 
nedaleisti bolševikams užplūs
ti krašto.

Pulk. Green sako, kad Lat
vijoj ir Lietuvoj yra apie 60.- 
000 vokiečių kareivių. Be to 
esą dar keletą tūkstančių siu 
mobilizuotų Rusijos vokiečių 
po vadovyste maj. Fletchero, 
Rygos diktatoriaus.

Toliau pulk. Green pasakė, 
kad Latvijos ir Lietuvos da
bartinės valdžios esą “tik Vo
kietijos padaru ir prigulinčios 
nuo jos pinigų ir organizatorių 
žvilgsniais.” (Šita mintis aiš
kiai klaidinga. Lietuvos val
džia suorganizuota pačilį Lie-. 
tuvos žmonių neatsižvelgiant į 
vokiečių trukdymus ir daro
mas kliūtis).

Dar pulk. Green pasakojo a- 
pie bolševikų žiaurumus. Sa
kė, kad Amerikos misija pri
buvus Rygon gegužio 23 d. ra
do 1.700 lavonų vyrų ir mote
rį] visokio amžiaus.

LENIN ANTIKRISTUS.
Rusijos bolševikų valdžia 

turi daug bėdos su viena tiky
bine sekta, kuri platinas Mas
kvos, Petrogrado ir Vladimiro 
gubernijose. Sulig tos sektos 
tikėjimo Lenin esąs antikris
tus. Bolševikų valdžia užvedė 
smarkią kovą prieš tą sektą.

MOBILIZACIJA LIETU
VOJE.

Washington, D. C. birželio 
21. — Amerikos Lietuvių Ta
ryba nuo savo atstovų Pary 
žiuje šiandie gavo šitokią kab- 
legramą:

“Prez. Smetona šiandie pa
skelbė mobilizaciją visų vyrų 
tarp 19 ir 24 metų amžiaus; 
taip oficialiai pranešama iš 
Kauno. Gen. Žukauskas pa
skirtas vyriausiu Lietuvos ar
mijos vadu. Pastarasai yra 
vienas žymiausių vyrų visoje 
Europoje; pabaigęs karinę 
Akademiją Petrograde, jis pa
sižymėjo rusų japonų karėje. 
Kai prasidėjo pasaulinė karė, 
tai jis buvo kapitonas ir buvo 
keturis kartus sužeistas kari
niuose veikimuose vokiečių 
fronte. Jis komandavojo Lie
tuvių divizijai, buvo nelaisvė
je pas bolševikus ir buvo ka
rės ministeriu pirmame Lietu
vos ministerių kabinete. Su 
gen. Žukausku kaipo vadu Lie
tuvos armijos Lietuvos valdžia 
turi pilną viltį, kad galės at
remti bolševikus ir atitolinti 
kitokius pavojus, gręsiančius 
Lietuvos neprigulmybei.

Šiandie Kaune įsteigta Lie
tuvių - Amerikonų komitetas 
šelpimui Lietuvos moterų ir 
-vaikų. Tas komitetas jau pra
dėjo veikti. Amerikonai ke
liauja po visą Lietuvą ir Lie
tuvos gyventojai visur sutinka 
juos su didžiausiu entuziazmu. 
Lietuvos žmonės žiūri į Ameri
ką, kaipo paliuosuotoją nuo 
vokiečių ir bolševikų priespau
dos ir išgelbėtoją nuo bado. 
Koletas šimtų vaikelių suorga
nizavo didelę padėkos demons
traciją prieš Amerikos delega
cijos buveinę ir išreiškė savo 
prisirišimą ir meilę prie savo 
išgelbėtojų.”

KAUNAS.
Iš miesto Dūmos veikimo. 

Socialūs pagelbos skyrius.

Šis skyrius, kiek gali ir turi 
lėšų, teikia pagalbą pavargė
liams ir bedarbiams. Skyrius 
atidaręs 6 valgyklas: Alekso
te, Policijos gat. Žaliame kal
ne, žydų valg., Šančiuose ir 
Rekošo namuos; išviso išduo
dama apie 2400 pietų miesto 
pavargėliams ir neturtingiems 
bedarbiajns, užsirašiusiems 
per Darbo Biurą. Be to pir
madieny kovo 24 d. steigiama 
ambulatorija ir žydų ligoninės. 
Steigiama yra rajono komite
tai ištirti pavargėlių padėjimą. 
Skyrius teikia užlaikymo sub
sidijų 9 prieglaudoms. Kad 
geriau savo tikslo atsiekti, 
skyrius turi produktų sandėlį. 
Neturtingiems ligoniams tei
kiama sanitarinė pagalba vel
tui. Gydytojaus išlaikymui 
Miesto Dūma paskyrė 13 tūkst. 
markių. * Mirusiems suteikia
ma veltui palaidojimas.

Skyrius gauna lėšų iš miesto 
ir ministerijos. Ministerija 
suteikė 5000 mark, ir produktų 
už 500 m. Prie skyriaus y- 
ra Darbo Biuras, ministerijos 
pinigais užlaikomas. Prieš 
mėnesį jis gavo asignacijos 
1890 m.

Skyrius steigia taip vadina
mus “Darbo Namus,” kuriuo
se galima būtų suteikti nors 
šiek tiek darbo, o drauge ir 
uždarbio sunkaus darbo nepa
jėgiantiems bedarbiams. Šiuo 
tikslu šituose .namuose bus 
skyriai siuvimo, plunksnų plė
šimo. maišelių lipdymo, ver
pimo, klumpių taisymo ir šiaip 
visokių namų ruošai reikalin
gų daiktų gaminimas. Be to 
jame dar bus įtaisyta nakvy
nių skyrius, kur galės rasti 

■ nakčiai prieglaudą daugelis
SUGRĮŽO DARBAN. i pavargėlių, neturinčių nuola- 

Francijos mainieriai buvo tinęs pastogės.
sustreikavę. Bet kai prala-j ------
mentas perleido bilių, į vedam j Ministerių Pirmininką0 so
tį 8 vai. .darbo dieną, tai mai- iarė speciali užsienio Infonna- 
nieriai siurrižo darban.

NUBALSAVO RAŠYTIS.
Vokietijos Steigiamasis Sei

mas nubalsavo, kad po taikos 
sutartimi reikia pasirašyti. 
Už pasirašymą balsavo 237, 
prieš 138, 5 susilaikė nuo bal
savimo.
. Vokietijos ministeriai nu
skirti nauji. Ministerių pir
mininku vieton Sc įeidemanno 
išrinktas Bauer. Seimas bal
sais 236 prieš 89 iš reiškė pasi
tikėjimą naujais n misteriais.

VOKIETIJOS KARĖS LAI
VAI NUSKANDINTI.
Vokietijos karinis laivy

nas internuotas Anglijoj tapo 
nuskandintas, išskiriant vie
ną šarvuotį Baden. Kai karė 
tapo pertraukta, tai sulyg su
tarties Vokietijos kariniai lai
vai turėjo būt pavesti alijantų 
globai. Bet ant jų buvo vo
kiečių jurininkai. Kadangi 
alijantai nutarė negrąžinti tų 
laivų Vokietijai, tai tie vokie
čių jurininkai nuskandino 
juos. Sprogstančios medžia
gos ant jų nebuvot Tai jie bu
vo nuskandinti ipriL2222_ L
vandens. Lar 
iš 9 šarvuočių, penkių didelių 
skraiduolių, septynių mažų 
skraiduolių ir 50 destroyerių. 
Jūrė toje vietoj, kur laivai nu
skandinti yra nuo 78 iki 114 
pėdų gilumo.

TYRINĖS POGROMUS.
Prez. Wilson nuskyrė komi

siją iš septynių narių, kurie 
tyrinės lenkų surengtus pogro
mus. Komisijos viršininku y- 
ra Henry Morgenthau, buvęs 
ambasadorius Turkijoj.

Sulig Kauno miesto Komen
danto įsakymo iki kovo 20 die
nai turėjo būti visos krautu
vu} ir įstaigų iškabos lietuvių 
kalba parašytos. Iki šiam 
laikui lietuviškos iškabos pa
sirodė tik kai prie kurių krau
tuvu] ir įstaigų.

Daugiausia jos visai nusilei
do arba tik mikroskopiškos pa
sirodė senųjų* vietoje.

Tikimės, kad Komendantas 
už neišpildvmą jo įsakymų 
tinkamai reaguos.

Kauno miesto karo komen
dantas išleido įsakymą, kuriuo 
kiekvienas narni] savininkas 
turi įsitaisyti pamų knygas, ir 
užrašinėti jose gyventojus. At
važiuojantieji į Kauną pilie
čiai nevėliau kaip per 24 vai. 
turi taip-pat užsirašyti milici
jos nuovadose.

Spekuliacija duona. Išleidus 
mūsų valdžiai įsakymą apie 
pastovią duonos kainą, Kaune 
prasidėjo dar didesnė spekulia
cija duona. Balta ir juoda duo
na prapuolė, atsirado gi tok
sai mišinys, už kurį svarui i- 
mama 140-150 kap. Baltos gi 
duonos nusipirkti galima tik 
per ištikimus įmones ir mo
kant svarui 180 kap. Nuos
tabu. ar įstatymai ir įsakymai 
leidžiama tam kad jais sienas 
klijuoti, ar gal mūsų Komen
dantas ar kiti valdžią turintie
ji nežino kas aplipk dedasi.

Po visą Lietuvą lakstys trokai. ?
t

Amerikos lietuviai kas diena vis labiau indomauja maisto ir drabužių siuntimu Lie
tuvon per Lietuvių Prekybos Bendrovę. Tą mes išanksto permatėme ir rengėmės prie pla
taus darbo. Mūsų pienai n uola tai visuomenei aiškės ir visų pasitikėjimą ingysime.

Pirmas laivas su maistu ir drabužiais eis liepos 5 d. T as laivas išeis neatsižvelgiant 
kiek užsakymų turėsime. Siusime, kadir tik 1.000 skrynių tebus užsakyta. Tas laivas 
plauks į Finlandiją, o mūsų siuntinius paliks Liepojuj.

Su tuo laivu plauks visos Amerikos lietuviams žinomas kareivis Vaškas (Vaškevi
čius) iš Nevark, N. J. Jau paduota aplikacija pasportui. Yra viltis gauti pasportas iki 
liepos 5 d. Jei ne, tai bus kablegramuota į Lietuvą Karosu’, kad ten suorganizuotų iš- 
vežinėjimą skrynučių. O Vaškas išplauks su antru laivu.

Jaunų vyrų, norinčių važiuoti į Lietuvą išvežinėti trokais maistą, yra labai daug. 
Daugiausia nori važiuoti buvusieji kareiviai, armijoj tarnavusieji, kaipo šoferiai.

Kai turėsime tūkstančius užsakymų, tai akyliems vyrams išrūpinsime pasportus ir 
pasiųsime maistą ir drabužius trokais išvežioti po Lietuvą. Ar jūs įsivaizdinate koks tai 
neišpasakytas džiaugsmas kils Lietuvoje nuo krašto iki krašto, kuomet priliuoduoti mais
tu ir drabužiais trokai, parėdyti Amerikos ir Lietuvos vėliavomis ims lakstyti po Lietu
vą.

Kviečiame lietuvius skubintis su užsakymais, kad kuogreičiausia nudžiugintume su
vargusią Lietuvą.

Ką taviškiai manys apie tave.

Dabar jau užsakymų turime veik į kiekvieną Lietuvos parapiją. O žinokite, jog 
viena skrynutė gauta iš Amerikos parapijoj sukels nepabaigiamas kalbas. Ir įsivaizdink 
tik sau, kad tavo žilgalvis tėtušis, sena močiutė, pavargę broliai, sesers, tetos, dėdės 
žiūrės, kaip kiti gauna dovanas iš Amerikos, o jie negauna. Įsivaizdink, kaip jie jausis ir 
ką ji b psmirtįM suirtu Fftd taia.ngteitft toj

Duodamas mums užsakymą, tu nerizikuoji. Visą riziką ima ant savęs Bendrovė. 
Gausi pakvitavonę už atsiųstus pinigus ir taip-gi gausi pakvitavonę iš Lietuvos su parašu 
to, kam siunti. Jei seno tėvelio, senos močiutės, kuriems siųsi, jau nesiras, tai rasis te
tos, dėdės, švogeriai ir kitos artimos giminės, kuriems norėsi pagelbėti. Jei ir tokių nesi
ras, tai pinigai bus sugrąžinti, o ką padarysime su siuntiniu, tai jau mūsų dalykas.

Kas norite pasiųsti su pirmu laivu, tai pasiskubinkite su užsakymu. Žinokite, kad 
kiekvienam siuntiniui reikia gauti laisnį iš Washingtono. Pavėlintieji' užsakymai turės 
laukti liepos pabaigos.

Visų mūši] šėrininkų, veikėjų ir visų, kurie tik matote, kad čia daroma teisingiau
sias ir saugiausias patarnavimas, paraginkite abejojančius pasinaudoti proga.

Nesi vėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotą
blanką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai:—

6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rūšies kilbasų,
12 pakelių eondensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
supakuotas sanitarės hermetiškai uždarytose 
blekinėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiuneiu Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už 
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa- 
kavimą, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa- 
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.

Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rėdvbos ........................................................
Apskričio.....................................................
Parapijos......................................................
Kaimo.......................................... ................
Vardas..........................................................
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu:
Vardas Pavardė...........................................
Adresas.........................................................
Miestas....................................................................
Valstija ................................................. ....

BAISI NELAIMĖ.
Minnesotos valstijoj buvo 

kilus baisi vėtra. Žuvo apie 
200 žmonių. Keletą šimtų 
namų sugriauta. Traukinys 
buvo nublokštas nuo bėgių.

SUPLIEKĖ BOLŠEVIKUS.
Pietinėj Rusijoj gen. Deni- 

kin supliekė bolševikų jėgas. 
Denikin pasivarė netoli mies
to Caricino, kurs guli prie 
Volgos. Denikin paėmė nuo 
bolševikų keturias armotas, 15 
kulkosvaidžių ir tūkstančius

NUSKANDINO RUSŲ 
LAIVĄ.

Anglijos submarinas nu 
skandino Rusijos skraiduolį 
Oleg. Tas padaryta netoli 
Kronštadto.

STREIKUOJA.
Haverhill, Mass. čeverykų 

darbininkai sustreikavo. Strei
kuoji virš 10.000 darbininkų. 
Reikalauja įvesti 45 valandų 
darbo dieną.

George turi skaudžiamą gerk
lę. Sulyg daktarų patarimo 
neapleidžia kambario.

L. D. S. CHICAGOS NA
RIAMS.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas atsibus subatoj 28' d. 
birželio šv. Antano Parap. Sa
lėj. Cicero, TU. 8 vai. vakare.

Visos kuopos malonėkite pri
siųsti savo delegatus, nes yra 
daug svarbių dalykų svarsty
mui. *

M. L. Gurinskaitė,
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Eina ii So. Boston‘o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Eymo-Katali- 
teą iv. Juozapo Darbininkų S%- 
i«n«a.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

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

JŪSŲ PINIGAI NEPRA
PULS.

Suradimas būdo, kuriuo A- 
merikos lietuviai galėtų pa
siųsti saviškiams Lietuvoje 
maisto, yra taip svarbus, kad 
turi užinteresuoti kiekvienų 
lietuvį. Lietuvių Prekybos 
Bendrovė paskelbė, kad apsi
ima už tam tikrų sumų tam tik
rų maisto daugį iš Amerikos 
pasiųsti Lietuvon ir dastatyti 
skrynutes su maistu Lietuvo
je, kam užadresuota. Di
džiuma lietuvių į tų pagarsini
mų atsinešė su atsargumu, 
kaip paprastai su visokiais 
pagarsinimais kad daroma. Ki
lo visokių kalbų, klausimų, a- 
bejonių. Kadangi “Darbinin
ke” yra Bendrovės ofisas ir 
kadangi “Darb.” daugiausia 
garsina apie tai, tai ir į mus 
kreipiasi, kad paaiškintume 
ir savo nuomonę pasakytume. 
Štai cituojame iš vieno laiško: 

“Ar ištikro laivas išplauks į
Lietuvą su maistu ty. su tomis 
skryniomis, kur bendrovė gar
sina? O jeigu nesurinktumet 
tam tikro skaičiaus dėl to lai
vo, kaip tuomet darytumėt. 
Mes kalbėjomės su kun. N. N. 
Jis sako reikėtų pavaryt agi
taciją, kad tik taip būtų kaip 
skelbiama. Sunku suprasti, ap
garsinimams sunku tikėti, ko
dėl jūs (“Darbin.”) pastabose 
nieko apie tai nekalbate.

“Meldžiu viską man prisiųst 
ty. informacijas, o mes pasi
stengsime su klebonu paagituo
ti ir prisiųsti bendrovei užsa
kymus.

“Ar galima būtų ant to lai
vo gauti darbas? ir ten į Lie
tuvą nuvažiuoti tuom laiku ir 
paskui vėl grįžti atgal. Aš ap
siimčiau važiuoti be jokios mo- 
kesties (tik už pavalgymą), 
norėčiau patirti lietuvių gyve
nimą, jų vargus Lietuvoj. Taip
gi pasitarnaučiau bendrovei.

“Už šį bondsą noriu gauti 
pirkti bendrovės šėrų. Meldžiu 
prisiųsti blankas.

Su pagarba
Kų tik darome, tai šioks 

toks rizikas yra. Juk pasitai
ko, kad trepais lipant pasprū- 
sta koja ir žmogus nusilaužia 
sprandų, arba maudantis žmo
gus užsistoja ant muilo virsta 
ant vanos ir persilaužia nugar
kaulį. Bet juk. niekas dėl to
kių atsitikimų neketina atsiža
dėti trepais lipti arba maudy
tis.

Niekur nėra absoliutiško sau
gumo. Ant kiek mes dalykus 
žinome, tai užsakantieji mais
to saviškiams Lietuvoje per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę 
tiek rizikuoja savo pinigus, 
kiek trepais lipantis žmogus 
rizikuopa savo sprandų. Tai-gi 
šiuomi mes padrąsiname visus 
siųsti saviškiams maisto per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę. 
Rizika tokia maža, kad apie 
jų nereikia kalbėti.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondam

1,000,000.
SURINKTA MILIJONAS 

PARAŠŲ.
Kai kurios kolionijos neri

mauja ir laukia pranešimo a- 
pie parašų rinkimo pasekmes. 
Pranešimas užsitęsė, nes tai 
buvo milžiniškas darbas tuos 
parašus tinkamai sutvarkyti 
palei valstijas ir palei kolioni
jas ir juos suskaityti. Paga
liaus dar ir tas sutrukdė kad 
ne visos kolionijos pasiskubi
no surinktus parašus tuojaus 
mums prisiųsti, dar vakar ga
vome keletu tūkstančių iš New 
Yorko.

Abelnai paėmus, parašų rin: 
kimas nusisekė. Nesitikėta kad 
į tokį trumpų laikų bus galima 
milijonas surinkti, ypač kad 
labai mažai tam reikalui duota 
publikacijos, bene tik . vienų 
kartų mūsų spaudopje buvo a- 
pie tai paminėta. Tas paro
do, kad mūsų kolionijos ir pa
vieniai veikėjai išgirdę apie 
parašų rinkimų suprato to dar
bo svarbų ir visomis jėgomis 
pasileido dirbti. Tam prakil
niam darbui atsirado ir prieši
ninkų. Poras kolionijų su
grąžino peticijas pridėdamos 
laiškų, kuriame atsisako rink
ti parašus, bet to priežasties 
nenurodo; reikia manyti kad 
tai buvo koksai nesusiprati
mas. Kuone visose kolionijo- 
se bolševikai kėlė trukšmų ir 
trukdė parašus rinkti. Bing- 
hamton, N. Y. socialistai-bolše- 
vikai paskleidė tam tikrus pla
katus klaidingai nurodinėdami 
parašų rinkimo tikslų ir at
kalbinėdami žmones nuo rašy- 
mosi. Daugelis kolionijų pri
siuntė sąrašus visų tų, kurie 
atsisakė po peticija rašytis ir 
kurie trukdė parašų rinikmų.

Neatsižvelgiant į mažumų 
trukdytojų, galima pasakyti 
parašų rinkimas labai nusise
kė. Jau yra suskaityta apie 
milijonas, o kuomet bus už
baigta tvarkyti, esame tikri 
bus pilnas milijonas. Svetim
taučių labai daug pasirašė. 
Daugiausia amerikonai, žydai 
paskum rusai ir pagaliaus bis
kį lenkų. Randasi daug žymių 
žmonių, kaip tai senatoriai, 
kongresmonai, majorai, kele
tas vyskupų, įvairių universi
tetų ir kolegijų profesoriai, 
daugumas pažymi savo ofisų 
arba laipsnį. Kai kurių ko
lionijų sąrašuose matos pirma 
miesto majoro parašas, pas
kum seka policijos viršininkas, 
detektyvų viršininkas ir paei
liui įvairūs valdininkai. Ke
letas anglekasių organizacijos 
susirašė ant sieksnisio popie- 
rio, kiekvienas narys pažymė
damas iš kiek ypatų jo šeimy
na susideda. Kartu su petici
jomis gauta nemažai laiškų 
nuo amerikiečių išreiškiančių 
prielankumą Lietuvos nepri
klausomybei.

Manome būtų perilga “lita
nija” įvardijant visas kolioni
jas, kuri kiek surinko, todėl 
pasikakinsime paminėję valsti
jas kurios parašų rinkime da
lyvavo, ir taip-gi paminėsim 
kelias didesnes ir mažesnes ko
lionijas, kad duoti supratimų 
kokioje proporcijoje pasidar
buota.

Sekančiose valstijose para
šai buvo renkami:

Pennsylvania, Ulinois, Mas- 
sachusetts, Connecticut, New 
York, Michigan, Wisconsin, 
Indiana, Ohio, New Hamp- 
sliire, New Jersey, Virginia, 
Idaho, Oregon, Montana, Wa- 
shington, Califomia, District 
of Columbia, North Carolina, 
West Virginia, Delaware, 
South Carolina, Kansas, Ma- 
rvland, Vermont, Missouri, 
Nebraska, Oklahoma, Colora- 
do, Rhode Island, Maine, Iowa 
Minnesota ir Canada.

Sekančioje proporcijoje pa
rašai. surinkta:

Chicago, 43,526; Boston, 54,- 
955; Pittsburgh, 8,134; Phi
ladelphia, 15,526; Hartford, 
7,442; New Haven, 17,781; 
Brooklyn, 40,354; Cleveland, 
39,806; Newark, 19,583, pa
našiai ir kitos.

Peticijos sutvarkyta knygų

Ii Kas girdėti lietuvių kolonijose. į
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ROCHESTER, N. Y.
Pralenkė visas kolonijas.
Birž. 18 d. LRK. skyr. val

dybos susirinkime, peržiūrė
jus knygas, pasirodė, kad 
mes jau turime kasoj suvirš 
$400.00 ir tokį pat skaitlių na
rių. O. Nevinskienė paauka
vo gramafoną ir M. Zdanavi- 
čia smuiką. Turime viltį, kad 
tos aukos atneš daug daugiau 
pinigų. Ačiū pasidarbavimui 
p-lės K. Dubickaitės ir p-nios 
A. Danielienės, per įtekmę A. 
R. K., už papigintų kainą gau
name pirkti mezgimams siūlų 
ir audeklų. Sumanyta kreip
tis prie draugysčių. L. Vyčių 
kp. pirmutinė atidavė savo au
ką $15.00 ir p-lė M. Kščenai- 
čiutė $10.00. Lietuva laukia 
ištiesusi rankas aukų ir nuo ki
ti} visų dr-jų bei pavienių ypa
tų. Todėl lai nebūna nei vie
no, kuris nebūtų atlikęs savo 
šventą pareigą. Kolektoriai 
per stubas p-lės A. Bernatavi- 
čiutė ir T. Stukaitė prirašė 105 
narius. J. Gudas ir J. Šūkis 
55 narius. Gerb. kleb. kun. 
J. Kasakaitis savo smarkia a- 
gi ta ei ja davė mums progą bū
ti pirmtakūnais tame darbe. 
Kuomet kitos lietuvių koloni
jos bruzdėjo, rengėsi tverti L. 
R. K. skyrius, tuomet tyliai 
p lės K. Dubickaitė ir E. Šul- 
čiutė sutvėrė savo skyr. ir iš
sikėlė augštyn, kaipo pavyz
džiu visoms kitoms lietuvių ko
lonijoms. Dėlto neuždyką jų 
sutvertas skyrius ir auga, kaip 
ant mielių. Skrynios pridė
tos cukrumi, kenuotais daik
tais, mezginiais ir švariomis 
drapanomis pasieks nuogą ba
daujančią Lietuvą. Mezgėjų 
turime 30, kurios kas panedė- 
lio ir ketvergo vakaras susi
renka bažnytinėj svetainėj ir 
ten visos mezga, siuva, idant 
pridengus Lietuvą naujais rū
bais.

Valdybos narys.

WORCESTER, MASS.
Birželio 15 d. 1919 m. buvo 

piknikas suvienytų katalikiš
kų dr-jų. Diena buvo labai 
graži per tai ir publikos prisi
rinko pusėtinas būrelis, pralei
sti laiką ant tyro oro tarp ža
lią medelių.

Jaunimas gražiai pažaidė vi
sokių žaidimų ir vakarui atė
jus, išsiskirstė ramūs namo.

Birželio 22 d. buvo piknikas 
šv. Jurgio dr-jos ant tos pat 
vietos. Šv. Jurgio draugija 
tini apie 400 narių.

Pas mus katalikai lig šiol 
buvo pasidalinę į dvi dalis; tai 
yra bažnytinės dr-jos rengdavo 
vienoj vietoj piknikus, 6 pašai
pūnės katalikiškos kitoj. Da
bar bažnytinės neteko vietos, 
tai girdėjau mels pašelpinių 
dr-jų, kad užleistų vietą. Vi
suomet geriaus krūvoj veikti.

Dr. Reporteris.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kp. turėjo susirinki

mą 18 d. birželio. Prisirašė 
3 nauji nariai: V. Mekionis, J. 
Vaitekūnas ir J. Karčiauskas, 
gerai žinomi ir veiklūs šios ko
lonijos vyrai. Tikimės, kad 
ir LDS. turės didelę naudą iš 
viršminėtų narių. Taip-gi gau
ta iš centro tikietų. Visi su
tiko ir apsiėmė pasidarbuoti. 
Taip-gi LDS. nariai nutarė 
būtinai kožnas paimti nors po 
kelis.

Į New Yorko, N. J. ir Conn. 
seimą 22-23 d. išrinko du ats
tovu — V. Sereiką ir J. Arda- 
vičių. Taip-gi visi nariai šiuom

formoje, tam tikruose virše
liuose. Tokių knygų sudary
ta 135. Šie parašai turi dide
lę reikšmę ir daug prisidės 
prie užtikrinimo Lietuvai ne
priklausomybės. Po viskam, 
tos peticijos su parašais bus 
nusiųstos į Vilnių, Lietuvos 
muzėjun.

Egzk. Komit.
Informacijos Biuras.

kartu labai patenkinti su savo 
organu “Darbininku,” kuris 
talpina daug visokių žinučių iš 
Lietuvos bei iš mūsų koloni
jos, kurios daug naudos čia 
mums davė. Net visi atšalė
liai pradėjo “Darbininką” 
skaityti ir patys giria kad ge
riausias laikraštis, tai “Dar
bininkas.”

Taip-gi T. F. 105 sk. tą pat 
vakarą buvo extra susirinki
mas kaslink seimo. Išrinko 3 
atstovus. Prisirašė vienas nau
jas narys J. Budris.

Detektyvas.

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 18 d. L. Vyčių 25-ta 

kuopa laikė ekstra susirinki
mą. Daugiausia aptarta kaip 
tinkamiaus prisirengus prie L. 
Vyčių Išvažiavimo, kuris į- 
vyks 29 d. birž. Bedford girio
se. Išrinkta komisija priren- 
gimo valgių ir tvarkos.

Šis vyčių išvaižavimas bus 
kur kas svarbesnis, negu ki
tais metais būdavo. Pasiža
dėjo Akrono vyčiai atvažiuoti. 
Tikimės, kad skaitlingas bū
relis vyčių atvažiuos iš Detroit, 
Mich; gal bus iš Dayton, O. 
Todel-gi yra viltis, kad išva
žiavimas bus pilnas gyvumo. 
Programas susidės iš prakalbų, 
dainų, įvairių žaidimų ir tt.

Buvo atsilankęs gerb. klebo
nas kun. V. Vilkutaitis. Vy
čiai atsistojimu pasveikino. 
Klebonas atsinešė daug Lietu
vos žemlapių. Paaiškino, kad 
kiekvieno lietuvio namuose ra
stųsi Lietuvos žemlapis. Tar
pe vyčių išdalino arti poros 
šimtų žemlapių. Vyčiai pasi
žadėjo išplatinti.

Galop buvo plačiai apkalbė
ta apie Raudonąjį Kryžių.

Netrukus bus sušauktas su
sirinkimas ir valdyba bus iš
rinkta. Iki šiol veikia tik ko
mitetas.

Matas.

SPRINGFIELD, OHIO. 
Cicilikai išsigando kunigo.
Turbūt pirmą kart korespon

dencija iš šios kolonijos. Nors 
čion ir nedaug lietuvių, bet ke
letas šeimynų ir pavienių abel
nai apie trejetą šimtų yra.

1 d. birželio Springfieldo lie
tuviai surengė prakalbas. 
Mat, čia yra pašelpinė dr-ja 
Lietuvos Sūnų. Minėta dr-ja 
parūpino kalbėtoją ir žymų 
solistą J. Šeštoką. Pirmiau
sia pirmininkas dr-jos norėjo 
p ?rstatyt kalbėtoją, bet kas- 
žin delko nemokėjo perstatyk 
šeštokas užėmė savo vietą ir 
pirmiausia pasveikino Spring
fieldo lietuvius trumpais žo
džiais ir L. V. 96 kp. choras 
iš Dayton, Ohio sudainavo L. 
himną. Po tam sekė kalba 
Šeštoko apie dr-jos reikalus ir 
kokią naudą duoda dr-ja. Žmo
nės labai klausė ir baigdamas 
kalbą pasakė, kad dar bus ki
tas kalbėtojas. Mat buvo at
silankęs su reikalais kun. Ci
bulskis. Tai cicilikai ir išsi
gando, pradėjo nerimaut kai 
pamatė kunigą. Tai paskui 
pirm. tos draugystės pasikėlęs 
ir sako: “Mes protestuojame 
prieš kunigą, mes nenorime, 
kad kunigas kalbėtų.” Kada 
kunigas gavo progą kalbėt, tai 
pasakė, kad jis niekof bendro 
neturi su cicilikais ir nekalbės 
nieko apie juos. Bet kas tau, 
kilo trukšmas. Bet Čia buvo 
amerikonų kunigas ir jis nu
malšino minią. Turbūt sar- 
matinosi. Po tam kalbėjo kun. 
Cibulskis. Labai gražiai nu
piešė dabartinį žmonių stovį. 
Gaila, kad trumpai tekalbėjo, 
bet cicilikai vis nerimavo. 
Mat jie ir šeštoko labai bijojo. 
Tas turėjo su savim balalaiką. 
Tai kaip pamatė bolševikų tė
tušis koks tai Dambrauskas 
Šeštoką su balalaika, tai jo ir 
visų kinkos sudrebėjo. Mat 
minėtas tėtušis jau ne kartą 
girdėjo tos balalaikos tai sakė: 
“Na jei ta balalaika išlys iš to 
juodo maišo, tai bus gudbai. 
Todėl cicilikai pradėjo kelt 
rukšmą. Vertėtų čia katali

kams susiprast ir prašalyt to
kią valdybą iš draugystės, o 
užimt katalikams ir sutveri ka
talikiško Susivienijimo kuo
pą. '

Kriaučiukas.

Musu priešai ir mes.

WESTVILLE, ILL.
Šiuo tarpu mūsų miestelyje 

lietuviai lyg pradėjo labiau 
krutėti ir pasirodyti viešumon. 
Birželio 1 d. Ražančavos mote
rį) dr-ja buvo surengus pramo
gą su vaidinimu ii vakariene. 
Vaidinimas išėjo neblogai. 
Žmonių buvo tiek, kiek nesi
tikėta. Pelno liko. Nesma
gumas buvo, kad vakarienės 
neišteko dėl visų. Tai buvo 
neužganėdintų. Dabar vėl 
birželio 15 d. vyčių kuopa bu
vo surengus vaidinimą “Dėdė 
Atvažiavo” ir “Dvi Sesutės.” 
Nekurie aktoriai gyvumo ir 
nudavimo mažai teparodė, bet 
reikia atsiminti, kad pirmu 
kartu pasirodė scenoj. Kai
kurie savo roles labai gerai at
liko. Kad daugiau tokių pra
mogėlių būtų žmonės labai pa
tenkinti. Buvo visokių pamar- 
ginimų, deklemacijų, dainų. 
Vargonininką turime jauną ir 
mylinti tarpe jaunimo veikti 
ir lavinti dainose ir giesmėse. 
.Choras todėl gražiai pagieda 
bažnv-čioje ir salėje gerai pa
dainuoja. Dabar mūsų vargo
nininkas apsivedė. Geros klo
ties ženvbiniame gyvenime:

Apgailėtina, kad mūsų LDS. 
kuopos darbštus pirm. J. Gene
lis apleido mus.

Darbai vis silpnai teina. Kai
kurie darbininkai išvažiuoja. 
Kiti čia pat aimanuoja, Mū
sų kirkužninkai nusiminę. Vie
nas jų kunigužis pabėgo, atsi
rado antras, bet tam bedarbė 
užėjo, žmonės visai neina kir
kėm Nedėliomis ateina pu
santro tuzino ir viskas. Vai
kų ketekizacijai ir-gi vos kele
tą teturi.

K—tas.

WAUKEGAN, ILL.
Laimėjo, kaip vokietis prie 

Verdūno.
Birž. 15 d. čia buvo L. Atsta

tymo B-vės prakalbos. Kalbė
jo Purvis. Kalbėjo iš pra
džios apie Bendrovę ir jau dau
gelis buvo paketinę rašytis 
prie jos. Po prakalbos pa
klausė ar neturi kas klausimų. 
Vienas paklausė delko nevisi 
katalikai dalyvavo Chicagos 
seime. Čia Purvis visai pur
viną atsakymą davė. Sakė, 
kad seime dėlto ne visi katali
kai dalyvavo, kad jų vadai ne
leido. Gyrėsi, kad tautininkai 
esą karšti patrijotai, kad dau
giausia aukavę Lietuvai, paga
tavi esą ir širdį atiduoti. Tau
tininkai, kaip tik užgirdę, kad 
paliokai užėmę Vilnių ir kad 
talkininkai ketina Nemuną ir 
Klaipėdą sutarptautinti, tai 
tuoj sušaukę seimą ir išnešę 
protestą. Bet protestus išne
ša žmonės ir be seimų. To
liau sakė, kad katalikai ir-gi 
ėsą geri žmonės tik kunigai ne
geri, girdi, kad ne Šliupas, 
tai nebūtų nei lietuviškų baž
nyčių, kad ne Šliupas, tai ir 
šiandie girdi būt reikėję pols- 
kai poteriauti, girdi mes netu
rime lietuviškų vyskupų (čia 
iš publikos atsiliepė: “O kur 
jūs Mickus?”), mes neturime 
nei vieno šventojo, šv. Kazi
mieras lietuvių išgama ir taip 
daug įvairių šlykštybių ir nie
kų pasakojo. O po keletą kar
tų iš pradžios gyrėsi esąs ka
talikas. Bet labai gerai, kad 
aiškiai pasirodė kuo esąs. Ki
taip tai būtų daug žmonių pri
sirašę prie tos bendrovės, ku
ri tokius katalikų priešininkus 
ir niekintojus siuntinėja. Da
bar užteko dviejų. Patartina 
L. A. B-vei daugiau atsiųsti į 
Waukegdną tokių gražkalbių, 
Šliupo garbintojų. Tai pasi
pelnysite. Aš waukeganie- 
čiams ir kitų kolonijų lietu
viams patariu dėtis prie Lie
tuvių Prekybos Bendrovės, 244 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Toji bendrovė nesiųs 
pasakoję, pasakos visokias ne
sąmones, priklias katalikui ir 
šiaip padoriam žmogui.

Jonas M. Laškis.

LIETUVOS PAVOJAI.
Jei paklaustume paprasto 

lietuvio, arba šiaip veikėjo, bei 
laikraštininko, iš kur jo žvilg
sniu didžiausias yra pavojus 
Lietuvai, tai be abejonės pa
sakytų, kad Lietuvos nepri- į .Štai kaip yra.

Pavojai Lietuvai nuo jos 
kaimynų nėra dideli. Šioje 
valandoje didžiausiu išlauki
niu priešininku yra Lenkija, 

į Bet yra ženklų, rodančią, kad 
Lenkija stovi, kaip ant vištos 

'kojos. Netrukus Lenkijai bus
gulmybei didžiausias pavojus ,yra nuo Lenkijos, kitXgi įa-1,. “rk ,r"bun<;
sakytų, kad Ano Rusijos. Gal ,Jlrze"J 11 d' Ne
atsirastų toks, kurs pasakv-l?1* k“ye.sPon'į^c’«1tL??kl- 
tų, kad labiausia reikia bij'o-!į?s:. I hitas Tobenkino.

Rašo, kad us Varsavon atvyko 
. Pir- 

kas jam metėsi 
, tai neišpasakyta dau

gybė laidotuvių. Žmonės tuo
met baisiai mirė. Mat žmonės 
buvo išbadėję ir bile priežastis 
varydavo juos pas Abraomą. 
Tuomet galėję buvo socijalis- 
tinis kabinetas su Andreas Mo- 
raczeivski priešakyje. Bet tuo 
tarpu pasisuko Amerikos mai
sto komisija, Padereivski ir 
prasidėjo spaudimas ant Mora- 
czeivskio kabineto. Lengva 
buvo jį prašalinti, nes buvo 
varoma agitacija, kad balsas 
už Padereivskį yra kartu bal
sas už duoną iš Amerikos. 
Padereivski patapo preziden
tu, ministerių kabinetą suda
rė taip sakant iš žinovų-speci- 
jalistų visokių sričių. Paki
lo aristokratijos ūpas, prasidė
jo baliai, pramogos, o liaudis 
tapo užmiršta. Aristokratija 
naudojosi teatrais, baliavojo, 
gamindinosi kogeriausius val
gius, c darbininkai užmiršti. 
Steigiamasis lenkų seimas vei
kė devynias savaites ir nega
lėje parodyti savo darbų. Deg
te degantieji reikalai — beže
mių žeme aprūpinimas, sutei
kimas bedarbiams darbo, at
statymas pramonės — seime 
nebuvo paliesti. Tik svajota 
apie didžiąją Lenkiją su Dan
cigu su Vilnium, su Lvovu, su 
42.000.000 gyventojų. Užsi
svajota apie tokią Lenkiją, ku
ri Europoje užimtų vietą Rusi
jos ir Vokietijos.

Tuo tarpu alkani darbinin
kai pradėjo steigti tarybas, o į 
vadus daugumoj įsipiršo rau
donieji. Tokių į tarybas su
sirišusių darbininkų jau esą 
apie pusę milijono.

Nėra vilties, kad Lenkijos 
aristokratija atsižadėtų lėba
vimų, kad ponai atsižadėtų 
dvarų, kad pramonė pradėtų 
ūmai atgyti. Tai-gi sulyg To- 

’benkino nurodymo, Lenkijoj 
revoliucija neišvengtina. Su
mišimas Lenkijoj reiškia su
mažėjimą pavojaus Lietuvai iš 
tos pusės.

Iš Rusijos pavojus gal dides
nis, negu iš Lenkijos pusės. 
Jei Rusija tvarkysis sulyg Kol- 
čako pieno, tai su Rusija rei
kės imtis. ' Iš antros pusės, 
jei Rusijos atstatymas eis su
lyg Kolčako pieno, tai galu
tinai prasišalina pavojus iš 
Lenkijos pusės.

Bet visi išlaukiniai pavojai 
netaip jau baisūs, mano nuo
mone, kaip daugelis mano. 
Aš tikiu, kad pavojus, kurs 
gręsia mūsą gimtinei dėl mūsą 
užkietėjimo, stokos discipli
nos, susiklausimo yra dides
nis, negu kaimynai. Tam
sios mintys kįla mintijant apie 
Lietuvos ateitį ir mūsą neda- 
teklius. Negavę laisvės žino
ma pakaltinsime grobikiškus 
kaimynus, alijantus, gal net 
Suv. Valstijas, patį prez. Wil- 
soną. Dar žinoma pakaltinsi
me Kapsukus, Gabrius ir gal 
kitokius kreivadūšius, kurie 
vėliau pasirodys dirbę išdavi
kišką darbą už pinigus ar ką 
kitą.

Tai-gi, jei neduok, Dieve, 
Lietuva negaus neprigulmy
bės, tai žinokime, kad to pra
laimėjimo didžiausiais kalti
ninkais bus “gerieji,” “ištiki
mieji” lietuviai, o ant grobi
kiškų kaimynų, Kapsuką, Gab
rių puls mažesnė kaltės dalis. 
Gal tas mano užreiškimas ste
bina jus. bet aš priėjau prie 
tos išvados, tėmydamas mūsų 
tautiečių darbus šitame kritišr 
kame momente.

ti Vokietijos. Bet vargu daug.1'-'™/■"' 
atsirastų tokių, kurie visai i I*rwt>Į vasano menesi, 
toki priešininkų nurodytų. ,kas J?“

Žmogus yra papratęs savo > akls; .!»’
nelaimėse, nepasisekimuose 
versti kaltę ant kitų žmonių, 
aplinkybių ir tam panašiai. Re
tas prisipažįs, kad nepasisekė* 
jam dėl jo paties neapsukru- 
mo, negabumo, apsileidimo 
ar tam panašiai. Ištikrųjų juk 
didesnės dalies savo nepasise
kimų esame kalti mes patys. 
Nekitaip dedasi ir su tauta.

Tai-gi mes lietuviai, kaipo 
tauta, bekeikdami lenkus, bol
ševikus, vokiečius, kurie no
vija Lietuvą, atsiminkime, kad 
šie dar nesudaro didžiausią 
Lietuvai pavojų. Laimėjimas 
neprigulmybės Lietuvai dau
giau priguli nuo mūsų pastan
gų ją laimėti, negu nuo minė
tų trijų kaimynų pastangų 
Lietuvą pasmaugti.

Ką padarėme Lietuvai.
Mielasai skaitytojau, gal Tu, 

nepagalvojai apie tai, ką mes 
Amerikos lietuviai padarėme 
Lietuvai, ką padarėme, kad 
palengvinti jos neapsakomus 
vargus? Ar darei tautišką są
žinės rokundą? Ar atsimeni, 
kad jau pusę metų, kaip Lie
tuva veda sunkią karę prieš 
Rusijos bolševikus? Ką da
rei, kad prigelbėti tą karę lai
mėti?

Pažiūrėkime, ką mes turime 
fonduose, kurie ačiū Dievui 
jau penkti metai, kaip gy
vuoja. Tautos Fondas, dau
giausia surinkęs aukų, dar ne
surinko nei pusės milijono do
lerių. Kiti fondai nei ištolo 
su juo negali susilyginti. Bet 
atsimenant Lietuvos padėjimą, 
jos geriausią progą ingyti lai
svę, atsimenant Amerikos lie
tuvių gerą padėjimą, gerus už
darbius, tai suprasime, jog 
begėdiškai mažai aukų tesudė- 
jome. Juk tokios aukos tai 
veik tik pasityčiojimas iš sa
vo gimtinės vargų ir jos mirti
nos kovos už neprigulmybę.

Kuomet Amerika stojo ka
rėn, tai koks neišpasakytas 
sujudimas kilo amerikonų tar
pe. Visos mintys, visi veiki
mai buvo nukreipti į tai, kad 
tik prigelbėti vesti karę, kad 
tik smarkiau ją pavaryti ir 
greičiau ją pabaigti. Buvo 
dingę tuomet visokie partyviš- 
kumai, naminiai kivirčiai. 
Tauta pasidarė vienos minties 
ir visi įsikinkė į vieną darbą, 
kad kuo greičiausia laimėti ka
rę, kad ji atseitų kuomažiau
sin žmogiškų aukų.

Dabar palyginkime save su 
kultūringa Amerika. Kokie 
mūsų sanlikiai, kur mūsų 
mintys ir veikimas nukreipti, 
kuomet merdėjanti gimtinė ve
da mirtiną nelygią kovą už 
būvį. Ergeliai ir šmeižtai tar
pe mūs. Ką mano liberalai 
apšaukę lietuvių kunigus lenk- 
bemiais. Tai toks šmeižtas, 
kokį gali papildyti tik smir- 
dinčiausis juodašimtis. Kam 
tas Chicagos kermošius buvo 
reikalingas. Jis tik sutrukdė 
per tris mėnesius Lietuvai iš
ganingą darbą, kurs ir taip 
želvės žingsniu tevaromas. 
Galop tas liberalų kermošius, 
sutrukdęs darbą, padidino 
lietuvių negarbę, dar kartą 
užrekomendavo svetimtau- 

čhtTB* lietuvius, kaipo tautą 
be disciplinos, be susiklausi- 
rno, be palvos. »

Tatai atrandame, kur mūsų 
tautos didžiausias priešinin^ 
kas besisiep’ąs.

Lietuviai, darykite tautišką 
rokundą sąžinės.

Tšlauktniai pavojai nedideli. , Žemaitis.
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Kuomi krikščionys demo-' 
kratai nuo kitų darbininkiškų 
■organizuotų srovių klesų ko
vos dalykuose skiriasi?

Matydami, kad visi darbo 
įmonės savo darbu darantieji 
sau ir savo šeimynai pragyve
nimą yra priskaitomi prie vie
nos klesos ir faktiškai sudaro 
vieną darbininkų arba proleta
rų klesą, mes turime pažiūrėti, 
'kuomi tos įvairiais vardais 
pasivadinusios darbininkų kle
sos grupės, viena nuo kitos 
skiriasi, kokiuose dalykuose 
tos srovės ir grupės turi ką 
nors bendro ir kokiuose daly
kuose yra vieno® kitoms griež
tai priešingomis.

Abelnai imant, visiems dar
bo žmonėms bendru priešu yra 
kapitalizmas su savo išnaudo
jimo sistemomis, todelei tame 
dalyke visi darbininkai yra 
vienminčiai, visi tam pritaria, 
kad prieš kapitalizmo netiku
sias sistemas ir prieš pačią ka
pitalistų klesą reikia kovoti to
lei, kol nebus atsiekta kapita
lizmo sauvaldystės sutriuški
nimo ir darbininkų išnaudoji
mus ne tik savo apygardoje bet 
ir visame pasaulyje visiško pa
naikinimo.

Darbininkiškos srovės viena 
■nuo kitos labiausia skiriasi sa
vo kovos būduose ir įrankių 
pasirinkime, kuriais to tikslo 
atsiekimui naudojasi.

Darbininkų klesą sudaro dvi 
didžiulės proletarijato grupės: 
krikščioniškoji ir socijalistiš- 
koji arba bedieviškoji, iš kurių 
kiekviena prie darbininkų bū
vio pagerinimo atsiekimo eina 
savotiškais keliais ir nekartą 
net viena kitą įtarinėja tame, 
būk priešingosios grupės vei
kimas esąs kenksmingas darbi
ninkų. būvio pagerinimo atsie- 
kimui, bet ar ištikrųjų taip y- 
ra ar ne, tai jau čia kitas da
lykas ir apie jį gal bent kiek 
vėliaus pakalbėsime.

Krikščioniškąją proletarija
to grupę sudaro visi krikščio
nys ir tie visi darbininkai, ku
rie nors ir nėra krikščionimis, 
bet gyvenime prisilaiko krik
ščioniškos doros principų, ku
rie. kaip žinome remiasi ant 
tokio pamato: Mylėk Viešpa
tį Dievą už vis labiausia, o ar
timą savo kaip pats save.

Bedieviškoji proletarijato 
grupė susideda iš įvairių pa
kraipų socijalistiškų srovelių, 
pasaulio pramoniečių, iš anar
chistų ir kitų tiems artimų ir 
panašių, kurie savo veikime re
miasi materializmo pamatais, 
kurs sutraukoje išreikšti gali
ma yra šitaip: Žmogus gyvūnų 
karalijoje yra geriausiai išsi
vysčiusi vienutė, o visų gyvū
nų priprasta kiekvienam savo 
skriaudikui atkeršyt ir jei tik 
juos pagali, tai neturi ant jų 
mielaširdystės nei pasigailėji
mo. atsimoka žiaurumu už 
žiaurumą, skriauda už skriau
dą. Jų nuomone ir žmogus 
taip-pat tur daryti.

Trumpiau sakant, krikščio
niškoji grupė remiasi ant tei
sybės ir meilės, o bedieviškai 
socijalistiškoji ant pagiežos ir 
atmonijimo keršto. Tame tai 
ir yra jų tarpe didžiausis nuo
monių skirtingumas ir idėjų 
priešingumas dėl kurių įvairių 
specijalistų teoretikų dalykų 
žinovų tiek daug prirašoma ir 
prikalbama, o dar šimtą sykių 
daugiau tokių, kurie apie da
lyką arba visiškai nieko nesu
pranta arba jei bent kiek ir su
pranta, tai taip mažai, kad net 
nesugeba dalykuose tinkamai 
orientuotis.

Iš viso viršmjnėto, galima 
yra bendrą išvadą padaryti to
kią:

Visos darbininkiškojo judė
jimo srovės ir organizacijos, 
klesų kovos dalykuose išvien 
sutinka tame, kad reikia prieš 
kapitalistus kovot, bet tarpe 
savęs nesusitaiko tos kovos 
būdų ir priemonių vartojime p, 
tas paeina labiausia iš skirtin- .__ . ■
gurno srovinių ideoliogijų, taip J—?
lygiai ir doros bei teisingumo ’ “ — -
pamatinių dėsnių nevienodo 
supratimo.

Sveikas .kūme! Išsigerkim 
Mes kavos po puodą.
Reik iš anksto prisirengti 
Prie pasninko juodo.
Baisiai skaudu bus ant sykio 
Alutis pamesti.
Todėl turim išpalengva
Prie kavos priprasti.

— Tiesa, tiesa kūmutėle 
Kas tik reiks daryti 

Kuomet liksim it varguoliai
Nuo baro nuvyti.

Maikis tėvą 
Bemokindams 
Atbulai važiavo. * 
Savo mokslą 
Vis garsindams 
Pamišimą gavo.
It tam veršiui, 
Kurs nebliovęs 
Jaučiu baubt norėjos. 
Bet jo balsas 
Ne kaip jaučio, 
O kaip veršio liejos. 
Taip ir Maikis, 
Nors garsino 
Savo laisvą meilę, 
Bet jo mokslas 
Tiek daug reiškia, 
Kiek purvyne seilė. 
Geri žmonės 
Neatkreipia 
Ant Maikio atydos. 
Už tai Maikio 
Pasekėjai 
Raitos iš pavydo.

prasti, kokiu būdu darbinin
kų sumanus ir sąžiningas va
das galėtų padoriai pasiprie
šinti reformai kuri yra pripa
žinta daranti bejnt tiek gero pa
čiam darbininkui ir jo šeimy
nai kiek kiekvienas priešų nu- 
veikimas ir taikos išgavimas 
atneša gero visai žmonijai.

Priešintis prohibicijai tai 
reiškia remti smukles. Nėra 
kito išėjimo, nei būti negali — 
tai yra tikras padrąsinimas 
svaigalų pirklybos.

APIE PROHIBICIJĄ.
Prakilnių asmenų išsireiški

mai apie blaivybę ir prohibici
ją tilpę laikraštyje vadinama
me Connecticut Citizen: Ba
landis 1919.

“Yra labai daug asmenų rū- 
gojančių priešais prohibicijos 
įstatymą kad jie turį būti pa- 
klusnais įstatymui, kuris jiems 
nepatinka, arba kuriam jie 
visai netiki. Turbūt jie visai 
nepagalvoja apie mus (blaivi
ninkus) kad mes turėjome taip 
ilgai gyventi ir būti paklus
niais per taip daug metų įsta
tymams tikrai netikusiems, ku
rie kasdien varo žmones į vi
sokias nelaimes ir į prapultį, o 
vienok neieškojome atkeršini- 
mo ir netapome kvailais anar
chistais kadangi buvo tokia 
Amerikos Konstitucija. Da
bar gi jau yra viltis pakeitimo, 
tai kodėl mūsų priešingoji par
tija neprivalėtų būti paklusna 
kaipo ir mes ligšiol buvome, o 
jei nori sąlygas pakeisti lai 
stengiasi teisėtu ir atsakomu 
būdu užuot gązdinimo ir viso
kių atkeršinimų jei negalėsią 
teisėtu būdu.”

Tas pats laikraštis cituoja 
sakinius kunigo J. J. Currano 
Šventos Marijos Katalilgj Baž- 
nvčios Klebono, Wilkes-Barre, 
Pa.

Štai jo sakiniai:
“Labai apgailestauju ir ste

biuosi tuomi, kad kaikurie jū- 
sų vaizbos ir darbininkų unijų 
vadai pradeda pasipriešindami 
užpuldinėti tautos ir valstijos

KAS DIDESNI LIETUVIŲ 
KALBOS PRIEŠAI AR 
SVETIMTAUČIAI KAI

PO TAI LENKAI IR 
KITI AR PATYS 
LIETUVIŲ IŠGA

MOS?
Kaikurie labai užsipuola ant 

lenkų kad jie arba būk neap
kenčia Lietuvių kalbos. Man 
rodos tikrųjų lenkų daug ma
žiau atrastum persekiojančių 
mus negu išgamų Lietuvių ku
rie save pavertė Lenkais ir ne
nori prisipažinti Lietuviais. To 
dalyko priežastis yra štai ko
kia. Nuo laiko kuomet Lie
tuva tapo sujungta su Lenkija 
veik -visuomet Lietuvos kuni
gaikščiai sėdėjo ant Lenkų so
sto ir valde abi tauti; jie pa
tys nekalbėjo lietuviškai tiktai 
lenkiškai, juos sekė veik visi 
bajorai ir didžiūnai, net iš di
dės dalies ir ūkininkai—tokiu 
būdu didžiuma Lietuvos sulen
kėjo arba pavirto Lenkais.

Tas pats gaivalas jau prade
da rodytis ir Amerikos lietu
vių tarpe. Neperseniai girdė
jau iš vieno Lietuvio inteligen
to burnos, būk būtų geras 
daiktas kad Amerikos visose 
valstijose būtų visai uždrausta 
net ir parapijinėse mokyklose 
mokyti ateivių kalbos, kaipo 
jau vienoje valstijoje tapo le- 
gislaturoje nuspręsta ir neužil
go bus įvykdinta. Tokie iš
gamos tai labai džiaugiasi kad 
pasiliktų Jungtiniij Valstijų 
Kongrese panašus uždraudi
mas patvirtintas kaipo jau bu
vo įnešimai daromi kiek žino
me, ir kad ne Chicagos Arci
vyskupas būtų savo nurody
mais, kiek tos visos tautos y- 
ra gero padariusios Amerikai 
pasidarbavimu, gal jau būtų 
seniai uždrausta. Išpultų už
klausti tokių išgamų ką jiems 
daro tos kalbos? Aiškus da
lykas kad mums reikia moky
tis kuo geriaus šios šalies kal
bą, bet ir savo mamos kalbą 
neprivalome apleisti ir panie
kinti. Sunku spėti iš kur at
siranda tokia mūsų kalbos ne
apykanta tuose išgamose, ka
dangi kaikurie net svetimtau
čiai filologai taip uoliai pasi
šventė mokytis Lietuvių kal
bos vien su tikslu mokslo!

Tikrasai Lietuvis.

LITHUANIAN BUILDING 
CORP.

(Lietuvių Statymo Bendrovė) 
6307 Superior Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

Deksnis P............................ .100.00
Dagilaitienė M................... .50.00
Glugodas V....................... .100.00
Grigaitis T........................... .100.00
Gribauskas A.................... .100.00
Gaideliutė M....................... .50.00
Griškaitis A......................... .200.00
Jacka P................ \ ........ .100.00
Kunigiškis J........................ .50.00
Kiveris V.......................... .50.00
Kranauskas A................... .200.00
Kavaliauskas J................... .50.00
Karpavičiūtė K................ .50.00
Light Ana ...................... .100.00
Liutkus Fr........................ .100.00
Laimonas K. .................. .50.00
Laučius Fr........................ .100.00
Murauskas A..................... .50.00
Maminskas M..................... .50.00
Mačiokas K....................... .50.00
Palionis M. . .100.00
Povilaitis J....................... .100.00
Pavilonis J........................ .50.00
Ribinskas A...................... .50.00
Steliulonis J...................... .50.00
Šeštokas J................... .. .50.00
Smolskis J....................... .50.00
Šidaverskis A................... .50.00
Šarkus V.............................. .100.00
Slavinskas A................... . .50.00
Urbšaitis P..................... .50.00
Pilkauskas P.................... .100.00
Vilimaitis J..................... . .50.00
Žitkiutė A......................... . .50.00
Žvingiliutė V.................. . .50.00
Žitkus R........................ . .50.00
Žemaitis P. . .100.00

Akron, Ohio.
Kun. A. Janusas . . .50.00
Ruika J. ,........................ . .50.00
Rutkauskas S.................... .100.00
Sabastinas J...................... . .50.00
Štaupas K....................... . .50.00
Tulaba A........................... .100.00

Bedford, Ohio.
Pečkis J........................... . .50.00

Dayton, Orio.
Augustauskas J................. . .50.00
Andriušis A...................... . .50.00
Andruska P. . .50.00
Augustauskas A............... . .50.00
Dulskis J........................... .150.00
Gičauskas J....................... .100.00
Kialaieus K. . . .50.00
Latuvas P......................... . .50.00
Maeijauskas A.................. . .50.00
Ražauskas S...................... . .50.00
Sinkevičius J..................... . .50.00
Stemeikis V....................... .100.00
Vaitkus A.......................... . .50.00
Žilinskiutė O...................  . . .50.00
Zubkus D.......................... .100.00

Youngstown, Ohio.
Kun. F. Alinskas............ .100.00
Bukanas J......................... . .50.00
Bukanas P........................ .100.00
Kaureda J......................... . .50.00
Sąveiką J.......................... .100.00
Sąveiką A......................... . .50.00
Sąveiką E.......................... . .50.00
Mitvill J............................ . .50.00

Lorain, Ohio.
Puščius V. . .................... . .50.00

Strothers, Ohio.
Stupinkevičia K. ....__ .100.00

Boston, Mass.
Šalis K............................. .100.00

Easton, Pa.
Szautis J.............................. . .50.00

AR TAMSTOS VARDAS YRA 
ČIONAI? JEIGU NE, 

ĮRAŠYK TUOJAU.
Tegul visuomenė mato, kiek ge

rų Tėvynainių jau prisidėjo prie 
Lietuvių Staytmo Bendrovėes. Jie 
prisidėjo prie pakėlimo lietuvių 
pramonės Amerikoj ir Lietuvoj.

Jie priisdėjo prie statymo na
mų išgriautos Lietuvos.

Kaip statant namą, padeda pa
matau akmenį, taip tėvynainiai, 
pirkdami šėrus, padėjo pamatą 
Lietuvos atstatymui.

Mat, Lietuvių Statymo Bend
rovės tikslas yra atstatyti Lietu
vos išgriautus namus, taisyti ge- 
liežinkelius, kelius ir tiltus. Tai 
tikslas tos Bendrovės ir ji orga
nizuoja tokius amatninkuh.

L. S. Bendrovė varo prekybą.
L. S. Bendrovė turi laivakorčių 

agentūrą.
L S. Bendrovės šėrininkai, ku

rie pirko šėrus ir kurie pasižadė
jo pirkti, vaduoja Lietuvą iš var
gų-

L. S. B. šėrininkai pasižadėjo 
pakelti pramonę Amerikoj ir Lie
tuvoj.

Jei Tamistos vardo nėra čionai, 
tai pirk L. S. B-vės šėrus ir palik 
jos šėrininku.

Turėsi didelę naudą.
L. S. B-VES ŠĖRININKAI. 

Cleveland, Ohio.

ir patikrina kad gėrimo svai
galų įprotis ir smuklės arba 
smuklių piktybės vra darbinin
ko ir jo namų aršiausias pra- 
keikimas. Tai-gi negaliu su-

ATŠAUKIMAS.
Prieš tūlą laiką “Darb.” 

korespondencijoj iš Worcester, 
Mass. buvo minėta, būk tūlas 
V. K. “Aušrelės” dr-jos narys 
dalinęs plakatus, raginančius 
nesirašyti po lietuvių peticija. 
Mums tapo nurodyta, jog Auš
relės dr-joj esą du nariu — V. 
Kuchinskas ir V. Krikštolaitis, 
kurių kaip matome yra inicia
lai V. K. Bet tie asmenys, 
mums pranešama, jokių pana
šių darbų nedasileido. Iš to 
pasirodo, kad mūsų korespon
dentas be reikalo' pasakė, kad 
minėtų priešpeticijinių plaka
tų dalintojas V. K. yra aušre- 
lietis.

CAMBRIDGE BOTTLING CO.
Savininkai

J. PUZINAS 
__----- Ir-----

J. MALINOWSKAS 
Išdirbėjai geriausio toniko.

Rengėjai piknikų, balių, viešų 
arba privatiškų pramogų, norin
tieji gauti gerų saldžių gėrimų, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
31 Fifth St., E. Cambridge, Mass.

DAžINOK TEISYBĘ
Kuomet jautiesi suvargusiu, 

taip kad tau net vaikščioti 
sunku, kuomet tu nemiegi 
ir neturi apetito, kuomet 
greit susierzini, kuomet 
kenti nuo nedateklių, kuo
met kenti galvos skaudėji
mą ir kuomet lyg surakina 
tavo sąnarius — tada tavo 
nervai yra nusilpę ir tada 
reikia ieškoti pagelbos.

PARTOGLORY 
sustiprina nervus 

0 kuomet vartodamas 
Partoglory sustiprinsi savo 
nervus, tuomet užmigsi, 
neskaudės galvą, sugrįš no
ras gyventi, atsitaisys są
nariai, nes Partoglory nau
dojant sustiprini nervus ir 
atgaivini visą savo orga
nizmą. — Bonka $1, 6 bon- 
kos $5. Galima gauti tik 
rašant į
APTEKA PARTOSA,

160 — 2-nd Avė. — Dept. L 3 
New York, City. (G-124)

MAIŠTAS ARMIJOJ.
Viename Anglijos lageryje 

kareiviai buvo pakėlę maištą. 
Suareštuota 400 kurstytųjų, o 
1800 išvežta į kitus lagerius. 
Jie buvo pasipriešinę jų gabe
nimui atgal į Franciję.

UKRAINIEČIAI PAĖMĖ 
TARNOPOL.

Alekna A ............. ..............$50.00
Akšys P................... ...............50.00
Ardziejauskas M. .. ...............50.00
Bulota S. ...............50.00
Baikauskas A. .. . ................50.00
Baltrušaitis V.......... ...............50.00
Dičmonas P.............. ...............50.00
Dičmonas J.............. ...............50.00
Dobilas A.................. ...............50.00
Dubickas L........... ...........5o.oo
Dubiekas J...... ............. 200.00
Dudonis J. ........... ................50.00

Galicijoj ukrainiečiai 
lenki} paėmė Tarnopol.

?
f
Tf
Xt
X
XX
XXXt
X
XTT
XXt
>
i

i

Paieškojimai ir
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V AmKICaAo

Ar norite* greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
kę” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
$LQO

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

ANT PARDAVIMO trijų šei
mynų namas su 14 kambarių ir ge
riausiais įtaisymais elektra ir ga
ru šildomas ir šaltas vanduo. Su 
maudynėmis. 9 vaisiniai medžiai 
ir garage dėl dviejų automobilių. 
Visai arti prie karo ir vienas tik 
fėras. Mokykla beveik ant vietos. 
Geriausia proga pirkti tiesiog nuo 
kontraktoriaus rankų, o visada 
uždirbsite pinigus. Namas randa
si 75 Holden St. Delei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

ANTANAS J. RUSECKAS, 
Knapp Avė., Worcester, Mass.

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE į
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON Į

JAU SIUNČIAME.
Pinigus siunčiame į Kauną, Vilmą, Suvalkus, Mariampolę,. 

ilkaviskį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir

Paieškau brolio Jurgio Kuisio, 
Kauno gub., Sartininkų vai., Skir- 
žemių kaimo. Jis pats ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepherds Loan 

Dunceei, Scotland.
Grodną.

------------- TODĖL------------
DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-! 

ON; PIRKITE ŠĖRUS, DEKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARI 

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

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

PARSIDUODA FARMA.
26 akeriai apsėtos žemės viso

kiais javais ir daržovėmis. Gero
je vietoje, prie mokyklos. Prie
žastis pardavimo ta, kad prižiū
rėtojas tabako yra visiškai silp
nos sveikatos. Atsišaukite:

ALEX BARNES,
Woodland Avė., Box 6, 

Bloomfield, Conn.

nuo

ŠVIEČIA TAMSOJE.
Šis kryžius puikus ir stebė

tinos dailės darbas. Figūra 
Išganvtojaus yra nulieta iš ne
sudaužomos medžiagos, gražiai
išdirbta, panaši į marmurą, j 
Kryžius, prie kurio figūra pri-; 
kalta vra padarytas iš dailiai 
išdirbto medžio, tamsiai juo
dos spalvos. Kryžius 15 colių 
augščio.

Stebėtinai ir slaptai padary
tos spalvos figūra, kuri sutrau
kia į savę saulės spindulius 
dienos laike, o nakties laike 
tuos pačius spindulius išduoda 
atgal aiškia šviesa. Iš pradžios 
mėlyna, bet vėliaus persimai
no palengva į skaisčią, kaip 

sniegas šviesą ir parodo stebėtinai aiškiai Kristų ant Kryžiaus. 
Juo tamsesnis kambarys tuo aiškiau bus matyti. Ir ta švie
sa neišsibaigia.

Mes tokių pat kryžių pasiuntėme kunigams, mokykloms ir 
vienuolynams ir visi nuoširdžiai juos giria ir pataria visiems 
ji įgyti.

Kaina jų: $1.50, $2.00, $3.00 ir $4.00. Mes patys visas per
siuntimo lėšas apmokame.

Jei gavęs kryžių nebūsite užganėdinti ir jis nebus toks 
kaip mes čionai aprašome, pinigai jums bus sugrąžinti.

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

Lietuvos Atstatymo Bendrove
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTAT V MO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje 
$1,000,000. “ ' - - - - - 
šių.

X 
X 
X t
T 4$

ant 
Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė- 

Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
1) PRAMONĘ, ,2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka 
laivus dėl Lietuvos valstijos.

Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty
mui.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatąs surašo ir užtvirti
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Euro
poje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės šėrai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. UŽ pi
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš.

Investinimo saugumas tikriausia, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

Paieškau gero ir darbštaus var
gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin- 

| kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
1 biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip
tis per laišką.

Kun. M. Kolvekas,
i 423 S. Linn Av. Siouk City, Iowa.

Paieškau moteries arba mergių 
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan
ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas Gedžius,
Billerica St., Boston, Mass.2

LIBERTY BONDSUS
PRIIMA __

už pilnus $50 dolerių
L. A. B-vės atstovas, į

P. B a r t k e v i č i a, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

REIKALINGA VYRŲ DĖL 
VEŽIOJIMO VIDUJE.

Atsišaukite į Employment o- 
fisą
American Cann Co of Mass. 

prieš A Street, 
So. Boston, Mass.

REIKALINGA VYRŲ arba 
MOTERŲ pardavinėti naujus 
patentuotus vaistus nuo komų, 
einant nuo namų iki namų. 
Kainuoja 20c. Parsiduoda po 
35c.

Adresuok:
B. L e v i 11,

10 Grovenor Rd., 
Jamaica Plain, Mass.

-4

I

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėju ir esu patyręs tame dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.

Juozas Jankauskas,
62 Hudson St., Loveli, Mass.

Paieškau Antano Pajechalo, se
niau gyvendavo Ansonia, Conn. 
Turiu reikalu.

Zofija Piaaeddeni,
48 New Orbiaton, Bellshill, 

Lanarkshire, Scotland.



DARBININKAS

*

Vietines žinios.

PRAKALBOS NUSISEKĖ.
Saldžiausios Širdies Viešp. 

Jėzaus Dr. prakalbos visais at
žvilgiais nusisekė. Prie dr. 
prisirašė keli nariai. Kalbė
jo gerb. kun. Juškaitis ragy- 
damas konoskaitlingiausia ra
šytis prie šios draugystės ir 
žiūrėtų, kad būt visados iš
renkami geri katalikai. valdy- 
bon, o tąsyk bus meilė, vieny
bė ir draugija augs ir bujos. 
Antras kalbėjo p. Mikolas Ve- 
nis, Tautos Fondo skyriaus 
pirui, ragindamas visus laiky
tis dideliam paklusnume dėl 
tautos, o tąsyk ateitis bus už
tikrinta. Trečias kalbėjo gerb. 
K. Urbonavičius vietinis kle
bonas. Priparodė delko tiek 
daug ištiko nesusipratimų mo
kyklos reikaluose. Mokyklos 
reikalams aukų surinkta $22.- 
65. Aukavo $5.00 Marijona 
Kilmoniutė, po $1.00 Povilas 
Petrauskas, Ona Švagždienė, 
Jurgis Venisy Kazimieras Ve- 
nis, Vincentas Armolaitis, An
tanas Kairis, Vincas Kališius. 
Daugelis gailėjos, kad neturė
jo atsinešę su savim. Ketvir
tas kalbėjo p. Valantiejus Pre
kybos Bendrovės 
puikiai nurodinėjo 
stovį ir veikimą.

reikalais ir 
Bendrovės

Ten buvęs.

Būkite atsargūs su pinigais. 
Čia neminėsiu vardų, bet pami
nėsiu, kaip nukentėjo.

Vienas lietuvis biznierius pa
sirodė draugam karčemoj kad 
jis turi viršaus šimtinės, tai 
tuoj draugučiai pamylėjo ir na
bagas pasijuto, kad tušti ki- 
šeniai. O anądien kitas lie
tuvis prie baro pasirodė turįs 
virš šimto. Tai tie patys drau
gai, su kuriais gėrė nusivarė į 
jo paties namus ir ištraukė 
šimtinę. Girdėjau, kad jau 
prisipažįsta ir . $20.00 sugrąži
no. Broliai, atsargiai smuk
lėse.

Girdėjęs.

Mėnesinis susirinkimas L. 
Vyčių 1.7 kuopos bus utamin- 
ke 7:30 vai. vakare. Kviečia
ma visi nariai atsilankyt, nes 
turim daug svarbių nutarimų. 
Taip-gi kviečiami ir nauji na
riai, kurie norit prisidėti.

Valdyba.
-r

BRIGHTON, MASS. 
Svarbu.i

Susirinkimas bus šv. Jurgio 
dr-jos 27 birželio pėtnyčios va
kare 7:30 vai. Lietuvių svetai
nėj 22 Lineoln St. Ateikite vi
si, nes ant šio susirinkimo bus 
galima įstoti į viršminėtą dr-ją 
už pusę įstojimo. Dr-ja labai 
gera, turtinga ir visi nariai rei
kale gerai aprūpinami.

Rašt. S. Zakauskas.

NEBŪKITE BE LIETUVOS 
ŽEMLAPIO.

Kiekvienas žmogus nori tu
rėti paveikslus savo prietelių, 
ir visų savo artimų, kuriuos 
myli. Lietuvos žemlapis yra 
tarsi Lietuvos paveikslas. Kas 
myli Lietuvą, tas privalo tu
rėti Lietuvos žemlapį. Štai 
kaip gražiai “Draugas” para
šė apie žemlapių svarbą:

“Niekas taip vaizdžiai apie 
kokią nors šalį nekalba, kaip 
žemlapis. Tautos vardas, jos 
ypatybių pažinojimas taip kon
krečiai, apčiuopiamai apie tau
tą supratimo neduoda, kaip 
geografinis jos pažinojimas.

“Kas Lietuva, kur ji randasi, 
visas jos kūnas žemlapių palie
ka aiškij vaizdą. Be žemlapio 
tegalima tik atskiras Lietuvos 
dalis išsivaizdinti, kurios at
mintyje užsiliko. Žemlapis su
teikia visatinumą. Tai-gi svar
bu, kad kiekvienas lietuvis 
Lietuvos žemlapį savo namuo
se turėtą.

“Lietuvos žemlapį namuose 
turėti pravartu ir dėl kito at
žvilgio. Žinios ^iš Lietuvos nuo
latos skelbia apie Lietuvos ar
mijos žygiavimus. Turint žem
lapį, lengva sekti kariuomenės 
veikimus. Matai, kiek Lietu
vos išliuosuota, o kiek liuosuo- 
ti dar liko.' Be žemlapio tai 
negalima.

“Kaipo lietuviams, reikia sa
vąją tėvynę visumoj pažinti. 
Žemlapis daugiausia pažinties 
duoda. Susiėjus su kitataučiu, 
visi apie Lietuvą pasakojimai 
nežinia kokį vaizdą jo galvoje 
sutveria. Neaišku, miglotą.. Pri
eik prie žemlapio, apvedžiok 
Lietuvos rubežius, nurodyk 
Lietuvos miestus, upes, gelžke- 
lius — daugiau padarysi, nei 
kelių valandą ar dienų pasako
jimu. Pas svetimąjį gims aiš
kus ir jam suprantamas Lietu
vos vaizdas.
“Štai kodėl sakome, kad kiek

vieno lietuvio namuose sieną 
puošti turi Tarybų išleistas di
delis spalvuotas Lietuvos žem
lapis. Jį įsigyti lietuviams sta
tome net už pareigą.”

“Dai bininkas” Lietuvos žem
lapį duoda dykai tiems, kurie 
pas mus daro biznio už $1.0*» 
Lietuvos žemlapį gauna dykai 
visi nauji skaitytojai ir LDS. 
nariai. Pasirūpinkite geromis 
išlygomis gauti Lietuvos žem
lapį.

Perkantiems knygų, fontani- 
nių plunksnų, religijinių daik
tų, popieros ir tt. nemažiau, 
kaip už dolerį, duodama L. 
žemlapis dykai.
Kitų miestų gyventojai kreip

kitės adresu:
“Darbininką s,” 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

VALDYBOS ADRESAI. 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen SL, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas.
104 Market SL, Brighton, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
128 Heath SL, Roxbury, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D StreeL So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulei kis,
130 Bowen SL, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boeton, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po Na 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DuKTEKŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEN0. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

Ėmęs ir kalbėk
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus: 
“DARBININKĄ S,” 

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso a tynos Gz*> visokias Ugaa
1-8P.M.6-8P.M. Priskirta Akintos.

419 Boylston St. Boston, Mus.

iš-

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON 

$4.40
ANT COLONIAL LINE
Lithuanian Sales Corpn. 

244 Broadway, So. Boston.

PARDUODU geriausos 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
244 Broadway, So. Boston.

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

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS”
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

SENSACIJA!
Saugi Plaukų kirpimui.

Kam mokėti po 35c. už nu- 
kirpimą plaukų, kuomet jūs 
patys galite apsikirpti plaūktis 
namuose pigiai ir švariai. Ma
šina plaukams kirpti sustatyta 
stipriai ir dėl ilgo vartojimo.

Kaina $2.00. Įdėta į gražų 
bakselį $2.50.

Tobuli dovana dėl kiekvieno 
mylinčio. Adresuok:

General Repair Shop, 
2500 E. Somerset Str., 

Philadelphia, Pa.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus 2įoba,
539 E. Seventh St.,

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

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

262 Foąrth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,

292 E St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Rengia LIETUVOS VYČIŲ 61-ma KUOPA 

PATERSON, N. J.
REGINE PARK SINCAC 

Bus 28 DIENĄ BIRŽELIO, 1919 m.
Kviečiame visus širdingai atsilankyti, o užtikrinam, kad 

būsite užganėdinti. Bus puikus programas. Gros puikiau
sia muzikė Vyčių Benas po vadovyste prof. V. Dittamo vi
sokius šokius. Taip-gi dainuos Vyčių Choras vedamas p. B. 
Nekrašo ir apylinkės chorai.

Geriausia proga vietos ir apielinkės jaunimui susipažint 
ir linksmai laikų praleisti. Bus gražiausioje vietoje ant augš- 
to kalnelio tyras oras. '

Parkas atsidarys 2 vai. po pietų tęsis iki vėlai vakaro. 
BILIETAI TIK 25 CENTAI.

Pasarga: Važiuojant iš kitų kolonijų New Yorko 
reikia išlipt ant Market St. stoties ir eit po kairės iki City 
Hali. Iš kitur atvažiavus karais, taip-gi reik išlipt ant 
Market St. ir eit prie City Hali. Čia paimt Singac karų ir 
važiuot iki pravažiuosite aukštų tiltų viršui karo. Išlipus eit 
po kairę prieš kalnų ir tuoj Parkas.

K

Draugijos Temykit!

TEISINGIAUSIA IR GE- 
§ RI AUSI A LIETUVIŠKA 

APTIEKA.
i Sutaisau receptus su di- 
» džiausią atida, nežiūrint, 
> ar tie receptai Lietuvos ar 
i Amerikos daktarų. Tai 
i vienatinė lietuviška aptie- 
! ka Bostone ir Massachu- 
’ setts valstijoj. Gyduolių ga-
• lit gaut, kokios tik pasau-
• lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per expresą.-

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013
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Kad būt gražiu
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus Ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir 81.00. Pinigus galima slyst 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, CL
#ee«®«e®ee®e®a®®«e®atM*

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

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

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

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

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

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

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

KOMITETAS.

VE I
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktu išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairią prekių, 
mašiną ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriką, liną ir vilnų 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendroves 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų . 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminią, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališką raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliūdijimų, etc.

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės Šerai parsiduoda po $10. Šėrų galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrašykime ką daugiausiai galima dabar ir siąskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.,
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.

nėr

ranešimasWorcesterio

yl
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AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;
Aš labai sirga^per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirtnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervą tona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išslvalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią 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- 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras: *

Lietuviams
LIETUVIŠKAS NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS

IR APDRAUDOS OFISAS

Vinco Vilkausko
Parduodu stubas, farmas ir lotus Worcester’yj ir apie- 

linkėj. Apdraudžiu nua ugnies namus, rakandus (furniture) 

automobilius ir kitokią nuosavybę. Taip-gi pomirtinę susižei- 

dime ir ligoje apsaugą. Norėdami pirkti stubą ar farmą ar

ba apdrausti gyvastį, sveikatą, namus, rakandus ar kitokius 

daiktus, meldžiu kreiptis sekančiu adresu:

WILLIAM WOLKOWSKI
REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6 

314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.
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Sergantieji vyrai ir moterys! į
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs E 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant E 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu g 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- F 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Nėr- v 
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, b 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei- | 
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės | 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei- E 
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa- ĮĮ 
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- į 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- f 
kai, • E

VYRAI IR MOTERYS J

Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko g 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- | 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- | 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- E 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje | 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko “ 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- Į 
terims vartojam į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo | 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nan- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- į 
rėjimas yra dykai. į

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 Wa8hington St., arti Boylston St., pirmos durys nno Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
i Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis !

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą. I

I

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO JALANDOS: Nno 1 1M 2 

ir nuo 7:30 iki 8:80 vaL va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

f

PIRMO ? KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuojam e.

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

PRIE DORCHESTER BT.

Valandoa NadSIloml*
nuo 9 vai. ryta noo 10 vai. rf ta
iki 8 vaL vakara. ik! 4vaL vakare.

■

T«l. So. Boeton 2 70
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima taMalifti ir UitavitsM 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popiety 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas; *

Nua 9 rito tiri 5 po pieta 
Vakarais, Ketvertą nuo*iki9P.M. 

NedeBemie iki 4 po piltu. •

Ben Phone Dickineen 3905 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
"Dermafusr* raleika plinka įlinki

mą. praialina pleiskanų. niežėjimą 
odoa galvos. angina plankns priduoda 
ma jėma reikli tara Kaista.

Dermafuga p adarys kad Jusli plaa-_ 
kai baa taukus ivetnaa ir skaistus.

Oda Jusū galvoje boa tyra, pleis
kanos iiayka ant viaadoa ir plaukai 
nesllntcs daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jam pač
ta suvis dykii Hbaadymui lampala.

Prisiuskite Be. įtampom ii pentan 
timo lėle, gausi išbandymai dežiute 
Dermafuros ir broli un.

ARtSlL SPKCIALTIKS CO.
BOX 87. PHILADCkFHIA. PA.
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