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“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Besteli,

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

f
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“ Aeeeptanee for mailinf at apa
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”

KAINA 3 CENTAI.

Sveikiname Lietuvos Delegatą
I

Kun. Laukaitis Lietuvos valdžios įgaliotinis jau Amerike ir daly 
vauja Seimuose. Svečias nebuvėlis gal bus L.D.S. išvažiavime

W--
'V:

Rugpiučio 24 d. Hudson, Mass

■U

Senai lauktas, brangus 
svečias, Lietuvos valdžios į- 
galiotinis jau tarpe mūsų. 
Tuo svečiu yra kun. Laukai
tis, buvusis Durnos atsto
vas. Šiomis dienomis išli
pęs New Yorke iš laivo gerb. 
svečias tuoj leidosi Worces- 
terin, Mass., kur eina kata
likiškųjų organizacijų sei
mai.

Linksma žinia apie Lietu
vos atstovo atvykimą tepra- 
skamba po visas Amerikos 
lietuvių kolonijas.

Iš visos Naujosios Angli
jos teplaukia minių minios 
ateinančią nedėlią rugpj. 24 
d. į Hudson, Mass., kur bus 
LDS. išvažiavimas, neš vra
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viltis, kad gerb. svečias ten 
bus.
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IŠ SEIMŲ.
FEDERACIJOS POSĖ

DIS 2.
Antras posėdis prasidėjo 

10 vai. ryte seredoje per
skaityta praeitos sesijos ta
rimai ir pernykščio kongre
so protokolo įrašytieji nuta
rimai.

Toliaus seka raportas Al. 
Račkaus, Federacijos rašti
nės vedėjo, iš kurio paaiš
kėja, kad Federacija žymiai 
paaugėjo per šious metus 
narių skaičiumi, liet kasoje 
turi deficito. »

Skaitomi vardai draugijų 
ir parapijų, kurios priklau
so prie Federacijos ir ku
rios šiais metais naujai pri
sirašė.

Po to kun. F. Kemėšis 
referuoja naujai pertaisy
tos Federacijos konstituci
jos projektą ir tame dalyke 
priimtas rezoliucijas, kurias 
išdirbo pirmoje sesijoje iš
rinktoji rezoliucijų komisi
ja.

Kįla diskusijos dėl tūlų 
punktų, nors pačiam Fede
racijos perorganizavimui vi- 
sį pritaria.

Ateina kun. Jakaitis ir 
perskaito tekstą pasiųstų te
legramų Šv. Tėvui, Prez. 
Wil šonui, Prez. Smetonai ir 
vietiniam vyskupui. Tele
gramų tekstas užgirta gau
siu delnų plojimu.

Išduoda atskaitą Federa
cijos Iždininkas kun. Matu
laitis. Raportas sutinka su 
raštininko raportu.

L. Šimutis praneša apie 
krutamųjų paveikslų su Lie
tuvos vaizdais. Filmos būk 
esą. galima nupirkti už kokį

$10.000 ir paskui su jomis įnešimų komisija, 
važinėti po Ameriką, kad ■ 
surinkti Lietuvai gelbėt ka- i 
pitalą. Proponuojama pirk
ti Tautos Fondui.

Kįla svarstymai, bet veik 
visų mintis tokia, kad tas 
nebūtų nei praktiška nei 
naudinga.

Mažai iš to būtų naudos, 
o daug blėdies.

Galutina išvada tokia, 
kad ne Tautos Fondo daly
kas tokį biznį daryti dėlto, 
kad Tautos Fondan suau- 
kauti pinigai visiškai ki
tiems tikslams. Bet jei at
sirastų lietuvis, arba kokia
lietuvių bendrovė, kuri tuos 
paveikslus nusipirktų dary
ti biznį, tai tokį jos darbą 
užgirti ir paremti.

Kun. Jakaitis referuoja, 
kad vietiniai angliški laik
raščiai, o net ir kitų kolo
nijų daug rašo apie Federa
cijos Kongresą ir jos nuta
rimus ir net talpina lietuvių 
veikėjų ir viso seimo delega
tų paveikslus.

Reiškia lietuvių vardo 
kėlimui kongresas daug pri- 
gelbėjo.

Iškįla klausimas kaslink 
parapijų dalyvavimo poli
tiškame veikime.

Kun. Cibulskis yra tos 
minties, kad parapijos per
organizuotoje Federacijos 
Taryboje turėtų atstovus 
kaip ir kitos centralinės or
ganizacijos.

Kun. F. Kemėšis ir kun.
P. Bučys priešingos nuomo
nės. Nurodoma, kad >para- 
pija kaipo parapija yra gry
nai tikybinių reikalų aprū
pinimo organizacija ir juo 
jinai nuo politikos bus to
liaus, - juo jai pačiai ir ka
talikams bus geriau. Bet 
parapijoje iš katalikiškų 
draugijų ir kuopų turėtų su
sitverti katalikų vienybės 
centrai, kurie atstovaudami 
taryboje delegatai ir įgalio
tiniai kartu atstovauja ir 
parapijos reikalus.

Čia baigias sesija.

BLAIVININKŲ SEIMAS

Seimą atidarė J. Navic
kas, “T. Ryto” redaktorius. 
Maldą atkalbėjo kun. P. 
Virmauskis.

Seimo valdyba: J. Navic
kas pirm.; V. Stočkienė, 
pagelb.; raštininkai: V. Da
mašas ir O. Unguriutė. Juo
zas Simanavičius, Vincas 
Bačys ir Jonas Vaitkus — 

‘ « Si ■ / •

Nutarimai: Stiprinti L. 
B. S. apskričius ir tverti te- 
nais, kame jų nėra.

Kuopos privalo turėti 
nuosavus agentus L. B. S. 
organo ir leidžiamų raštų 
pardavinėjimui.

“T. Rytan’’ įvesti kores
pondencijų skyrių. Organą 
leisti kaip ir pirmiaus. Re
daktorium liekasi laikinai 
tas pats J. Navickas.

Lietuvos moksleiviams nu
tarta paaukoti $50.00.

Kun. P. Saurusaitis yra 
nuskirtas atstovauti L. B. S. 
Lietuvoje. Seimo valdyba 
prirengė rezoliucijos laišką, 
kurį iduos minėtas atstovas 
Lietuvos valdžiai. Rezoliu
cija remia ir reikalauja Lie
tuvoje pilnos blaivybės.

Panaikinta literatiškoji 
komisija.

Nauja valdyba: Kun. J. 
Jakaitis, dv. vadovas: Kun. 
P. Juškaitis, pirmininkas;
V. Stočkienė, pagelb.; Vin
cas Damašas, rašt.; V. Shea, 
iždin.; V. Jakas ir O. Roč- 
kienė — iždo globėjai.

J. Navickas išrinktas gar
bės nariu.

Seimas kitais metais nu
tarta daryti kartu su Fede
racijos Kongresu.

L. D. S. SEIMO NUTA
RIMAI.

1. “Darbininką” leisti su- 
batinį padidintą iki 8 pusi.

2. Rinkti kapitalą prie 
pavertimo “Darbininko” 
dienraščiu.

3. Tobulint “Darbininko” 
turinį ir tam tikslui surasti 
dabartiniam redaktoriui pa- 
gelbininką.

4. Nuo* Naujų Metų meti
nę kainą pakelti 50c.

5. Neužsimokantiems na
riams tuoj sustabdyti siun
tinėjimą organo. Kuopos 
raštininkas tuojaus turi 
pranešti apie neužsimokėji- 
mą centrui.

6. Suspenduotam nariui 
pats centras turi tuojaus su
stabdyti organo siuntinėji
mą.

1. Streikierių Fondas pa
likta po senovei. Mokėt po 
25c. i metus, bet už neužmo- 
kėjimą ’nip . pas.’c;gt kaip 
kam situa ija i« do.

2. Streikams esant vis-s 
L. 1). S. kuopęs savo aukas 
streikieriams siunčia per 
StrAkierių Fond>.

3. Nariui sustreikavus; 
kuopos raštininkas turi tuo
jaus pranešt į centrą.

MOKESČIAI.
1. Narių mokestis palikta 

ta pati.
2. Jeigu bus reikalas, tai 

Centro Valdyba pasirūpįs 
išleisti ir knygutę kaleni *- 
rių ir sieninį.

3. Raštininkystes ir fi
nansų ir pretokolų sulieti į 
vieną ir už raštininkystes 
darbą mokėt.

T aidyba: Dvas. Vad. Kun. 
F. Kemėšis, Pirm, F. Vi
ja kas Vice Pirm. p-lė M. 
Žukauskaitė, Iždininkus J, 
Glineckas," ^Pastininkas ir 
Administratorius A. F. 
KneiŽis, Redaktorius P. Gu
das. o antrą išrinks Litera
tiška Komisija su Centro 
Valdyba kartu.

Literatiška Komisija: — 
Kun. F. Kemėšis, Kun. Ur
be navičia, Pr. Gudas. F. 
N irakas ir kun. J. J. Jakai
tis.

Biznio prižiūrėjimo arba 
kontrolės komisija: Kilti. 
Urbanavičius ir V. Jakas, o 
trečią jiedu pats pasirinks.

Kasos Globėjai: Bakšys,
O. Jankienė ir B. Morkū- 
niutė.

Globėjai L. D. S. namo 
fondo: Kun. Kemėšis, Kun. 
Jakaitis ir M. Žioba.

Į būsiantį Washingtone 
pasaulio darbininkų atstovų 
suvažiavimą Įgaliotas atsto
vas P. Šivickis.

I Tarvba K. Česnulis.
4- v

MOTERŲ SEIMAS.
Delegačių 40.
Seimo vedėja Petrauskai

tė, pagelb. Daukšienė, rašt. 
T. Mažeikienė ir Kašėtaitė: 
Revizijos Komisija — 
Jankienė, O. Dailidaitė
M. Brikaitė.

O. 
ir

T. F. SEIMAS.
Tautos Fondo Seimas pra

sidėjo 20 d. rugpjį. Dele-

James M. Keyes 
Advokatas

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

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.
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Rašti-
Leo-

vrav

gatų apie 80. ,
Seimo vedėjas Vaškevi- 

čius-Vaškas iš Newark, N. 
J.; pagelb. Baršis; 
ninkai Tumasonis ir 
naitė.

Nutarimai.
Tuos $25.00, kur

Stockholmo banke pasiųsti 
Paryžiun Lietuvių Delega
cijai persiuntimui į Lietuvą 
karės reikmenų. Dar prie 
tos sumos pridėti $5.000 pa- 
siunčiant iš Tautos Fondo 
kasos.

2. Pertaisyta ir priimta 
konstitucija. Tekstas po 
plataus išdiskusavimo ir į- 
vairių pertaisymų priimtas?

3. Motenj Sąjunga gavusi 
laišką iš Lietuvos moterų, 
kurios prašo tuojaus pri
siųsti i Kauną pašalpos. Per 
savo delegates p-lę Vaškiutę 
ir kitas kreipėsi į Tautos 
Fondo seimą prašydamos, 
kad iš Tautos Fondo pasiųs 
tų $5,000 Lietuvos moterų 
sušelpimui Kaune.

Vienbalsiai nutarta ir 
tuojaus pasiųsti ir ingalio- 
ta tą padaryt Tautos Fondo 
valdyba su Taryba ir Fede
racijos valdyba pasitarus 
keno vardu ir kaip tą daly
ką atlikti.

Pėtnvčios rytą paskutinė
je seimų dienoje gerb. kun. 
Bučys pasakė bažnyčioj pa
mokslą;

F. V.

APIE LIETUVĄ.

New Yorko Times pereitą 
seredą indėj o editorialą ant- 
galviu “The Germans in 
Lithuania. ’ ’ Būk vienas žy
mus lietuvis nesenai atvykęs 
Amerikon, pasakojo apie 
tai, kaip vokiečiai apiplė
šinėja Lietuvą. Rašo, kad 
viską, ką tik sugriebia vo
kiečiai gabenasi Vokietijon, 
net kapus atkasinėja ir iš 
grabų ima nuo nabašninkų 
įmanomesnius daiktus.

STEIGIA KOOPERA
CIJĄ.

Bostone sustreikavusieji 
cigarmakeriai negalėjo susi
taikinti su darbdaviais. Tai 
dabar nutarė steigti savo 
dirbtuvę ant koopefacijos 
pamato. Dirbtuvę steigs So. 
Bostone prie E. Broadvray.

UŽMUŠĖ 4 BANDI
TUS.

Suv. Valstijų kareiviai, 
perėjusieji Meksiko rube- 
žių, gaudo banditus ir ke
turis jii jau užmušė.

Meksiko prez. Carranza 
protestuoja prieš Amerikos 
kariuomenes veikimą Mek- 
sike. bet Washingtono val
džia nepaiso.

APLEIDŽIA LIETUVĄ.

Berlin, rugpj. 21. — Vo
kietijos valdžia notoje ali-- 
j autams pranešė, jog vokie
čių kariuomenė pradėjo 
kraustytis.

(Apie vokiečių krausty
masi iš Lietuvos daug buvo 
pranešinėjimų ir išrodė, kad 
jų Lietuvoje jau neliko. Lie
tuvos laikraščiuose Lietuvos 
valdžia paskelbdino tam tik-' 
rą pranešimą apie vokiečių 
išsinešimą iš Lietuvos. To
dėl nevjsai aišku, ką anoji 
žinutė reiškia).

v •

P AT ARIA NUVERSTI . 
KUNIGAIKŠTĮ.

Herbert Hoover, galva 
tarptautinės šelpimo orga
nizacijos, atvyko Paryžiun 
po dviejų savaičių važinėji
mosi Centrai inė j Europoj. 
Jisai sako, 
tis Juozas, kurs dabar yra 
priešakyje Vengrijos val
džios nesąs remtinas ir jį 
reikią nuversti.

kad Kunigaikš-

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar
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I
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I
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SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.
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PRISIRENGĖ NUVER
STI LENINĄ.______

Anglijos laikraščiai daug 
rašo apie panaikinimą Rusi
joj bolševTzmo ir įsteigimą 
ten demokratiškos valdžios. 
Rašo apie įvairius veikimus 
prieš bolševikus ir apie ali
jantų žygius prieš Rusijos 
Sovietų valdžią. Stockholm 
patapo centru viso priešbol- 
ševikiško judėjimo. Dabar 
iš Londono atvažiuojąs Di
dysis Kunigaikštis Nikaio- 
jus dalyvauti šitame judėji
me.

Bolševikų jėgos esą to
kios šiauriniame fronte 39.- 
OOO kareivių, pietiniame“ ~" 
164.000, rytiniame 133.000, 
vakariniame 167.000, namie 
bolševikų valdžia turinti 
727.000 kareivių.

SUSITAIKĖ.

Ukraina ir Rumunija pa
darė sutarti, sulyg kurios 
Rumunija leis Ukrainai ga
bentis amunicijos ir kitokių 
reikmenų per Rumuniją. 
Abi šalys pasižadėjo nekel
ti ginklo prieš viena antrą. 
Rumunija pasižadėjo remti 
Ukrainos reikalus taikos 
konferencijoj.

PRIGELBĖS EMIGRACIJAI.

Daug vokiečių rengiasi išva
žiuoti į svetimas šalis ir Vo
kietiją valdžia netik nesiprie
šina tam, o ruošiasi prigelbėti. 
Ketina emigruoti į Argentiną, 
Braziliją ir Japoniją. Spėja
ma, kad Rusijon neemigruos, 
nes ten perdaug primitiviškas 
gyvenimas. Rusijon važiuos 
tik inžinieriai, mechanikai, 
technikai. Valdžia įsteigė 
tam tikrą departmentą, kuris 
išeiviais rūpinsis. Svetimose 
šalyse jiems bus duota prad
žiai gyvenimo ir įsitaisyti u- 
kes. Bet visokių reikmenų tu
rės pirktis iš Vokietijos. To
kiu budn atidarys rinkas Vo
kietijos pramonei.

i-
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE. Į

Są-

pa-

i

Morkus.

KODĖL ŽVĖRYS NE-

• v

Raymond 
Pauluko- 

Neveliutė,

Krali-
Ignas 
Mar.

Iš po mano balanos.

kos.

“ Sveika- 
Kaina $2.00. Parsi- 
“Darbininko” kny- 
Tuoj nusipirk ir su- 
reikalingiausius sau

dalykus.

Kiną ii So. Boston ’o utarmn- 
kais, ketvergais ir aubatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų tv. Juozapo Darbininkų 
w»-

‘DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly 

per. Published every Tnesday, 
Tkursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES- 
f early •••••• .... ....$3.00
Boston and suburbs.............. 4.00
S months ................................. 1.50
Foreigo countries yearly ... .4.25

KAS DAUGIAUSIA REIŠ
KIA.

Įvairių būdų ir priemonių 
besigriebdami Lietuvos reika
lų iškėlimui, vieną priemonę 
mes apleidžiame, bent tinka
mai nesunaudojame. Omenyje 
turime vyrus tarnavusius Suv. 
Valstijrj armijoje. Amerikos 
visuomenė gerbia ir valdžia 
prielanki vyrams tarnavu
siems armijoje. Kuomet da
bar lietuvių organizacijos, 
draugijos, masmitingai, de
monstracijas kelia Lietuvos 
reikalus, tai organizacija lietu
vių buvusių kareivių balsas 
kur kas daugiau reikštų, negu 
šiaip organizacijų.

Tai-gi visi} kolionijų lietu
viai. tarnavusieji Dėdės Šamo 
armijoje turi kuogreičiausiai 
susiorganizuoti ir kelti savo 
balsą. Jų balsas bus svarbiau
sias. Juk jie apreikš, kad jie 
mielai ėjo armijon, nebijojo 
karės baisenybių, nesigailėjo 
savo kraujo, gyvasties, nes 
girdėjo prižadus, kad tas pa
siaukojimas bus išgavimu ne- 
prigulmybės prispaustoms tau
toms ir lietuviams. O dabar, 
kuomet priešininkas parblokš
tas, tai grobikiški lenkai pakė
lė ginklą prieš per amžius 
skriaustą Lietuvą, kad ją pa
vergti. Nei keno balsas dabar 
negali tiek reikšti kiek lietuvių 
vyni tarnavusių armijoje.

Todėl. lyrai tarnavusieji 
armijoje, plakitės į organizaci
jas visose kolionijose. įsisteig
site centrą. Teišgirsta jūsų 
itefeą. visi Suv. Valstijų kon- 
gresmonai, gubernatoriai poli
tikieriai ; tepraskamba jūsų 
balsas žymiausiose amerikonų 

b7<®žiinkimuose (konvenci
jose).

Kiekviena kolionija turi ži
noti kiek abelnai tarnavo ar
mijoj, kiek buvo užjūryje, kiek 
žuvo, kiek sužeista ir tt. Daž
nai tas reikalinga žinoti neti
kėtame reikale. Andai prieš 
priėmimą rezoliucijos už Lie
tuvos neprigulmybės Massa- 
chusetts valstijos legislaturoj 
buvo lietuvių kvotimai (hea- 
ring). Tai legislaturos komi
sija teiravosi apie skaičių lie
tuvių, tarnavusių armijoje. Na, 
žinoma, tik spėliojimais atsa
kyta. Kas kita butų, jei būt 
buvę galima nors kiek doku
mentaliai paremti.

vien Lietuvos, bet ir 
Amerikos lietuviui naujo gy
venimo aušra teka. Iki nese
nai Tėvynės lietuviui rankas 
caras nutvėręs laikė. Tokiose 
aplinkybėse beesant nebuvo 
kaip savo genijų panaudoti. 
Dieną praleidai, žinai; o kaip 
ryto bus, tai jau būdavo asme
ninis caro reikalas. Sibyras 
tam, kurs išdrįso į savo savaip 
pažvelgti! Amerikos lietuvio 
gyvenimas daugkuomi Lietu
vos lietuvio gyvenimui panėšė
jo. Ten caras, o čia alkolis lie
tuvio dvasę pajungęs smaugė. 
Neretai taip toli, kad be jo ži
nios nei ašara veidu, nei džiau
gsmas širdyje pasirodinti neiš
drįso. Alkolis krikštijo, alko
lis ženijo, alkolis laidojo, alko
lis mokino. Neveltui saliuną 
Amerikos lietuvys priežodžiu 
pagerbė — “be žmonių, neap- 
seisi”. Kitaip sakant čianai- 
tinis lietuvys gyveno ne Ame
rike, o tik Amerikos saliune. 
Čia jis išsidirbo ypatingą bū
dą, meilę Dievo, artimo ir tau
tos. O kuomi yra Amerika ? 
Kaip ją reik suprasti? Apie 
tai ir kitus panašius klausy
mais nematė reikalo galvą džio- 
I vinti.

Gal nors kartą ir lietuviui 
-antrą gyvenimo veidą bus pa- 
' žinoti lemta. Ten mirtis caro, 
o čia nusmukimas saliuno da
vė progos lietuviams gyveni
mo frontan siūbtelti. Kas iš to 
išeis, sunku pasakyti; bet, kad 
nebus taip, kaip buvo, tai jau 
aišku. Lietuvys vergijon, ne
gu viščiukas kiaušinin, niekad 
o niekad daugiau negrįž.

Kaip greitai Amerikos lietu
vys blaivai aplink savę apsi
dairys, taip greit jis pastebėti 
sugebės didžiausį savo gyveni
me plyšį, kurį reik taisyti tuo
jau ir urnai, arba jį apleisti pri- 
seis ir tai, — kartą ant visa
dos. Gi tasai plyšys ir yra ne 
kas kit, kaip tik stoka musų 
jaunime, į kurio rankas musų 
judėjimas jau suktiesi prade
da, augštesnio išauklėjimo.

Iki šiam laik į tai mažai do
ruos buvo kreipta. Supranta
ma. Saliunas mokslininkų 
suole sėdėjo. Kas surengė 
prakalbas? — saliunvkas. Kas 
kalbėjo? — saliunykas. Kas 
sutvėrė draugystė? — saliuny
kas. Kas sutvėrė parapiją?— 
saliunykas. Ugainui priėjo 
prie to, kad kas gyvas geidė 
nors prieš mirtį saliunyko ge
rybėse pagyventi ir jo išminti
mi pasigražėti. Ką tai reiškė 
užneikęs mokslininkas univer
sitete išėjęs priešais tokį viso- 
galingą saliunyką!

Lenda yla iš maišo. Ameri
kos lietuvių tautinis judėjimas 
į trisdešimts metų siekia. Tris
dešimts metų! gražus laikas. 
O bet-gi net tame laikotarpyje 
nors daug buvo galvota, kalbė
ta, rašyta, daryta, — nieko to-

. KLAIDINGAS SUMANY- 
MAS.

Neseniai murusis milijonie
rius Andrev Carnegie gausiai 
aukojo knygynams dėlto, kad 
jaunatvėj jis pats turėjo nepa
sisotinamą troškimą prie skai
tymo, o knygos jam sunkiai te
buvo prieinamos. Todėl norė
jo, kad jaunuomenei dabar ne
truktų to labo. Bet steigė kny
gynus ir dėl kitos priežasties. 
Jis kaip žinome buvo didelis 
taikininkas. Ir manė, kad 
mokslas prisideda prie taikos 
palaikymo. Jis rašė:

“Mokslas yra didelis taikai 
palaikyti įrankis. Pilnas su
pratimas vienos tautos kita 
padaro tą kad karė tarp jų ma
žiausia galima. Tokiu budu 
knygynai, skleidžianti tokį 
mokslą, be galo prisideda prie 
taikos užlaikymo”.

Dar senovės filozofas Sokra
tas tvirtino, kad žmonių doriš
kam pakėlimui reikia mokslo. 
Jis sakė, kad jei žmogus yra 

■as, tai tokiu esąs dėl.

Matyt Carnegie ir-gi manė, 
kad mokslas galįs būti priemo
ne prašalinti iš žmonijos pik
tą ir kares. Taip matyti yra 
didelis apsirikimas.

Mokslas nei šildo nei šaldo. 
Jis yra įrankis, kurį galima 
sunaudoti ant blogo ir ant ge
ro. Ex-Kaizeris ir jo buvusie
ji ministeriai ir karvedžiai juk 
buvo nepaprastai augšto 
mokslo. Tokiais pat buvo na- 
bašninko caro ministeriai. Le- 
nin, Trocki, Belą Kun, Kapsu
kas, Gabrys be abejonės yra 
nemenko mokslo. Apskritai 
imant juk mokslas šią gadynę 
labiau iškilęs ir tarp žmonių 
praplitęs, negu bile kada pir
miau. O kada buvo didesnių 
skerdynių, kada buvo daroma 
biauresnių skriaudų mažoms 
tautoms, kada daugiau niekšy
bių papildoma, kaip šiais mok
slo bujojimo laikais. Tad žmo
nėms nepakanka mokslo, nei
gi pakanka žinoti dešimtį Die
vo įsakymų, kad būti dorais. 
Kas iš geriančių ir rūkančių 
nežino, kad negera gert ir rū
kyti, o daro.

Žmonėms mokslo ir žinojimo 
nepakanka. Reikia geros va-

kio ypatingo neatlikta. O tai 
vis greičiausiai vien tik dėl to, 
kad prie kiekvieno “švento” 
sumanymo iki soties išsigerta. 
Ištikrųjų, į praeitas lietuviš
kas struktųras pažvelgus neno- 
roms mintis galvon skverbias, 
— tik girtas taip galvoti galė
jo. Berods, įsteigimas šv. Ka
zimiero Vienuolino yra dide
lis ir prakilnus darbą?, bet tas 
atsirijo jau blaivybei gerokai 
ins:gavu~. šv. Kazimiero Vie- 
nuo linas yra, beabėjones. kap- 
čiumi, skiriančiu blaivius lie
tuvius juo girtuoklių, šioje 
kapelius pusė je matome jau 
riogso blaivios parapijos, 
draugystes, pramonė, indivi
dualiai. šičion sutinkame al- 
kolio pakaliką vieną-—kitą, 
bet užtai-gi blaivus veidai, 
šviesios akys kai rasa pavasa
rio ryte tik blizga, žvilga. Į 
tai akimi metus, tuojau jausi, 
jog čia ne saliunykas valdo, o 
tik blaivus inteligentas, kuris 
gyvenimu visai iš priešingos 
pusės interesuojasi. Kitaip 
sakant, šioje šalyje kas-kas, o 
gi ‘uigštesnį mokslą išėjęs jau
nikaitis ar mergaitė yra labai 
pageidaujami. Kodaugiau- 
siai jų!

Augštesnis mokslas šiuodu 
terminu yra iš dalies lietuviui 
nauju ir nesuprantamu. Ką 
reiškia jie? Amerike prie 
aukštų, mokintų žmonių pri
klauso visi tie, ką yra užbaigę 
High School, College. Ameri
koniška High Scliool lygi yra 
Europeiškai gimnazijai; gi 
College, — universitetui. Skir
tumas tik tame, kad ten augš
tesnis mokslas yra be galo ide- 
jalizuotas ir sausas, o čia be 
galo praktiškas ir prieinamas. 
Ten gimnazijos, universiteto 
studentas, žiūrėk, uniformuo
tas, guzikuotas, visai nežiūrint 
į tai, ar jam tas tinka ir pritin
ka, ar ne, o jo galvelė, žinoma, 
nuo daugelio teorijų į visas pu
ses, kai nendrė siūbuoja; čion 
studentas niekuomi nuo kitų 
nesiskiria, o jo išauklėjimas 
yra griežtai praktiškas. Daž
nai kaikurie lietuviai pašiepia 
Valparaiso užtad, kad ten sa 
ko, nuo ABC galima pradėti. 
Jei žinotų, jog taip esama ne 
tik Valparaiso, bet ir po visą 
Ameriką, tokių niekų nezauny
tų ir institucijos, kuri lietu
viams tiek daug gero daro, ne
diskredituotų.

Kaip aukštesnį mokslą įgy
ti? Nežinau kitos šalies, kur 
aukštesnis mokslas būt pigiau 
įgijamas, negu čion. Lankyti 
High Scliool ne tik kad nieko 
nesimoką, bet dar ir knygos 
duodamos. Nieko daugiau, 
kaip tik, — mokinkis. Tai 
vienok, o ypač tėvams reikėtų 
žinoti, kad, jei jau jau ižgali 
vaiką į High School leisti, tai 
jau geriaus jį leisk į College. 
Pirma, sutaupsi vaikui laiką, 
nes ten jis veik tuopat laiku 
užbaigs ir High School ir Col
lege ir, suprantama, glėbys pi
nigų atliks. Antra, ten vaikas 
kurkas geresnį išauklėjimą į- 
gauna. Trečia, ten vaikas bus 
auklėjamas katalikiškoj dva
sioj — jei, žinoma, jį į College 
leidi. Tokis vaikas College 
baigęs sau drąsiai gal gyveni
mui kelią pasirinkti. Prie pro
gos galima pastebėti, kad lie
tuviui niekad o niekad neapsi
moka į lenkišką College vaiką 
leisti. Jam lenkiškas mokslas 
Amerike bus tik tiek naudin
gas, kiek lietuviškos klumpės 
tau. Aš jokiu budu suprast 
negaliu, kas kaikuriuos lietu
vius į lenkiškas mokyklas ne
ša. Reik tik pasibiaurėti to
kiais klebonais, kurie savo pa
rapijom} vaikams tokius tam
sius ir ilgus kelius į mokslą 
nurodo.

Leidžiant vaiką į College, 
reikėtų žiūrėti, kad tasai Colle
ge butų katalikiškas, tai viena; 
antra;, kad jis butų tėvų vie
nuolių vedamas. Kad College 
tur būt katalikiškas, tai aišku; 
bet, kodėl tik ten, kur College 
tėvai vienuoliai veda? Štai 
kodėl. Savo kolegijos neturė-

duotiesL Gi svetimos kolegi
jos nevisos musų lietuvystei 
prielankios. Kaikurios yra 
atsiranda dijacėzijų direkto
rių priežiūroje. Gi tėvai vie
nuoliai mums yra mažiausiai 
pavojingi deltoą kad ir jie pats 
dažniausiai esti iš visokiausių 
tautų surinkti, — taip, kad jo
kiai pavieniai tautai simpati
zuoti negali. Prie tokių mu
sų jaunimui mokintiesi, jokio 
pavojaus nesimato. O tokių 
College jų yra labai daug. Čia 
kaikuriuos įžimesnius paduo
du: — St. Bonaventūre Colle
ge, St. Bonaventūre, N. Y. Čia 
jau keli lietuviai mokinasi. 
Tur sau lietuvišką klesą, kur 
savo kalbos ir rašlevos moki
nasi. Šis College yra netoli 
Buffalo, N. Y. St. Vincent Co
llege, Beatty, Pa. Šis College 
yra palei Pittsburgli, Pa. Ten 
visados keli lietuviai esti. St. 

ĮMarv’s College, Loretto, Pa. 
šis College yra netoli Altoona, 

į Pa. Greičiausiai, kad čia dar 
niekad jokis lietuvys nesimo- 

' kino. Tečiaus, aš iš savo pu- 
Į sės, jį lietuviams labai reko
menduoju. Čia būt galima 
gražiausia lietuviška kolioni- 
ją sutverti. Vieta labai pato
gi. Į šias trįs kolegijas gali- 

Į ma pastoti ir pradėti, kad ir 
nuo A. B, C. Be šių, veik prie 
kiekvieno didesnio miesto ka
talikiška kolegija atranda. Jos 
visos abelnai imant yra geros. 
Visos pradeda mokslą Rugsė
jo pradžioje. Na, kiek šimtų 
lietuvių sekančio Rugsėjo pra- 

; džioje kolegijose užsiregis- 
■ truos ?.~

ROCHESTER, N. Y. 
Streikas.

Visur įsisiūbavus streikams, 
tai ir mus palietė toji vilnis. 
Rugpj. 14 d. iš ryto “Bausch 
and Lomb Optical Works” 
dirbtuvės, didžioji dalis dar
bininkų išėjo ant streiko, rei
kalaudami 44 vai. darbo ir kė
limo algos 8 dol į savaitę vieto
je pirmiaus buvusių 48 vai 
darbo. Minėtoj dirbtuvėje, 
daugiausiai dirba ateiviai, 
tarp kurių randasi memažai ir 
lietuvių. Didelių muštinių iki 
šiol dar nebuvo, nes streiklau
žiai daugiausiai merginos. 
Kompanija prastai elgiasi su 
Streikininkais išvadindama 
juos bolševikais anglų laikraš
čiuose, kas ištikrųjį} nėra. 
Darbininkų sukilimas, tai rei
kalavimas geresnio pragyveni
mo. Yra tveriama unija po 
vardu “ Amalgamated Optical 
AVorkers Union”, į kurią kom
panija ne mielai žiuri. Strei
kininkai bus finansiškai pa
laikomi siuvėjų unija. Tiki
masi pilno išlaimėjimo.

CLEVELAND, OHIO. 
Lenkai dūksta.

d. Rugpj. Clevelando lie
su ukrainiečiais buvo 

mū-

SERGA?
Jūs turbūt žinote, kad 

miško žvėrys, oro paukščiai, 
vandenų žuvys nepažįsta li
gų. Nei jiems galva skaus
ta, nei jiems pilvas sopa. 
Naminiai, vienok, gyvuliai 
ir paukščiai apserga. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad 
visi sutvėrimai, būdami ant 
valios, gyvena sveikatingo
se sąlygose. Žmogus-gi nu
tolsta nuo gyvenimo sveika
tingose sąlygose, todėl ir su
silaukia visokių negalių ir 
ligų. Žmogus dažnai ir na
minius gyvulius laiko ne- 
sveikatingose sąlygose. Tai 
ir jie keipsta, skursta ir ser
ga, kaipir pats žmogus. Ko
kios yra tos sveikatingos są
lygos? Keletą žodžių, nei 
čielu straipsniu to nepasa
kysi. Apie tai yra gera, di
delė, visiems suprantamai 
parašyta knyga 
ta.” ' 

duoda 
gynė, 
žinok

3 
tuviai 
surengę apvaikščiojimą, 
sų “Panie Bračiški” iš kailio 
neriasi, tą pačią dieną t. y. 3 
rugpj. sušaukė savo parapijos 
susirinkimą ir iškėlę protes
tą, kad nutarė kovoti visokiais 
būdais prieš lietuvius ir jei ku
ris lenkas neklausis to jų tai 
bus po didele bausmę. Štai jų 
įnešimas:
Pirmas, kad neivienas lenkas 

neitų pas lietuvius pirkti ir 
tuomet lietuviai subankruty- 
sią.

Antras, kad nei viena* jų 
draugija arba “žvionskas” ne
laikyti} lietuvio savo organiza
cijoj.

Trečias, kad reikia iš savo 
parapijos lietuvius prašalinti, 
Girdi mes juos laikome kai sa
vo brolius draugijoje ir para
pijoje, o jie mums duobę kasą, 
dar kaip numirs, tai turėsime 
tuos savo neprietielius palai
doti.

Ketvirtas, kad ne vienas len
kas neišduotų dėl lietuvio stu- 
bos ant rendos ir katrie dabar 
rendavoja, tai turi kogreičiau- 
sia prašalinti.

Tai-gi matote lenkai turi ke
turis nutarimus prieš lietuvius 
ir juos prižadėjo pildyti, jei 
kuris iš jų nepildys, tas papuls 
po bausme, bet man atrodo, 
kad jei “Bračiški” juos pil
dys, tai lietuviai niekuo nenu
kentės. bet dar geriau bus. Te
varo lietuvius iš savo tarpo.

Girios Vargdienis.

Petronene Matuzavičienė, Bo
leslavas Gudelis, Marijona 
Balčiūnienė, Ona Norišienė, 
Petrone Mažiukienė, Anelė 
Barauskienė Tamošius Repšas, 
Vincas Matulevičius, Antanas 
Dailyda, Jurgis Mažiekevičius, 
Alekas Stablinskas, Jonas 
Gvaracieius, Jonas Samulio- 
nis, Vaslavas Dziedulionis, 
Magdelena Levanavičienė, Elz
bieta Bačvinskienė, Ona Šim
kienė, Ona Paulukonienė. Pet
ronė Česlienė, Vincas Vilkaus- 
kas, Povilas Nervadauskas 
Jonas Grigas, Juozas Šimkus, 
Juozas Slavickas, Marcele Ve- 
niukė, Jonas Kasakevičius, 
Magdelena Giliutė, Antanas 
Maziukna, Viktorija Kerešis, 
Stasė Aleknavičiūtė, Kazimie
ras Senkus, Monika Klinavi
čiutė, Izačloris Petrauskas, 
Pranas Bartkus, Elena Milių- 

padienė, Ona Kardokienė, Jo- 
nas Vaitkevičius, Kasparas 
Mažeika, Ona Galievičienė, 

1 Antanas Sabaliauskas, Izabelle 
’Budikienė, Magdelena Šlorie- 
i nė, Juozas Svirskas, Alena Ma- 
Į čiuliutė, Petrone Stancelaitė, 
Jurgis Digraitis, Kazimieras 
Jančiauskis, Alena Šlorienė, 

j Veronika Čepavičienė.
Vaikų skyrius.

Aukavusieji po 25 c.: 
Katrina Šloriukė,

Šloras, Magdelena 
' niutė, Marijona
Anele Budvyčiutė.

Knyga “SVEIKATA” vi

siems naudinga. Štai ką a- 
pie ją rašo pasipirkusieji: 

*‘Gerbiama ‘Darbininko’ 
Redakcija:—

Širdingai ačiū Jums už 
prisiuntimą knygos ‘Svei
kata,’ nes mano šeimynai 
yra reikalinga ir naudin
ga. Širdingai ačiū.

Su pagarba, 
Ona Pauliukoniute.”

Worcester, Mass. 
4 Rugpj., 1919 m.

Širdingai ačiū už knygą 
‘Sveikata’ ir už Lietuvos 
žemlapį katrą nuo Tams
tos dėl manęs prisiuntėte 
ir trokštu, kad kožnas lie
tuvis ir lietuvaitė turėtų 
tokią puikią knvgą.

A. C. C.” 
Biddeford, Me.
Tokių pagyrimų gauname 

kasdien. Tai-gi dar sykį 
pranešam, kad virš minimos 
knygos “Sveikata” eina 
kaip cukrus ir jau nedaug 
turime. Tai-gi su užsaky
mais pasiskubinkite.

WORCESTER, MASS.

L. Raud. K. rėmėjai.
Lietuvių Raudonajam Kry

žiui aukavo šitaip:
Teodora Debrikienė $26, 

Agota Pranaitienė $11, Marijo
na Kulišauskienė $6, Antanas 
Visminas $6; po $5 Uršulė Le- 
tukienė, M. Klinavičiutė, Jie- 
va Ginkienė; po $3: kun. J. J. 
Jakaitis, kun. J. Čaplikas; 
Kaz. Tirlikas $4, J. Kašėta $2; 
po $1: Agata Kazlaskienė, 
Adomas Kašėta, Kazimieras 
Uravičius, Petronė Gudukienė, 
Simonas Bundža, Baltrus Vai- 
tekaitis, Jieva Griškienė, An
tanas Raškauskas, Julė Juš- 
kiutė, Magdelena Bružauskiu- 
tė, Petronė Gruziukė, Juozas 
Glavitskas, Cecilija Zinkienė, 
Magdelena Gražulienė, Ado
mas P. Stočkus, Jonas J. Mo
lis, Jonas šriubša, Ono Daučie- 
nė, Anele Zubavičiene, Agota 
Rauglienė, Adomas Degutis, 
Vincenta Zinkevičienė, Pranas 
Kvitinskas, Ona Būdvytienė, 
Antanas Būdvytis, Petronė 
Stonkienė, Marijona Kopkienė, 
Marijona Ulevičienė, Jieva 
Griškiutė, Pranas Grigalaus- 
kas, Ona Sievinskaitė, Pran- 
čiskus Monkus, Stela Sautke- 
vičienė, Marijona Jasaitienė, 
Antanina Jakaitaitė, Vaclovas

.. ROCHESTER, N. Y.
Aukos, kurios buvo renka

mos Lietuvos kariumenei lie
pos 27 iki rugpj. 3 d.

Komitetas, kursai tą darbą 
tvarkė yra pirm. V. Butrimas, 
iždininku T. Palaikis, išdo 
globėjai kun. J. Kasakaitis, V. 
Butrimas, raštininkai A. P. 
Nevidauskas, F. Šlapelis.

Pradžią tu pinigą rinkimo 
padarė komitetas, kurs išrink
tas dėl sudarymo parodos ir 
tą dalyką užmanė. Komiteto 
nariai aukavo sekančiai, kun. 
J. Kasakaitis, $15.00 T. Palui- 
kis, 11.00, po $10.00 V. Danie
lius, Jonas Levaitis, P. Sabas- 
tinas, J. Kiekis, A. P. Nevi- 
donskas, V. Butrimas, A. Žie- 
mis.

Liepos 27 d. aukavo sekanti: 
Adomas Bernatavičius $51.00, 
Mieli. Kaščanaičiutė 30.00, 
Franas Skirmantas 21.00 Ant. 
Vištota (iš Hartford, Conn) 
20.00, Visiems žinomas lietu
vis 20.00, Adomas Norkevi
čius 20.00. Po $15 Kaz. Dap- 
šis, po $11.00 Braknis J., St. 
Klimaitis, Apolionija Roviutė, 
Dom. Dagis 10.25. Po $10.00 
Ant. Vaitonis, Matas Nevi- 
donskas, Rozale Venčiavičiutė, 
Juoz. Kazirskis, Ignas Gudele- 
vičius, Kaz. Glužokas, Marijo
na Urmėlevičiutė, Franas Ku
činskas, Vld. Norkevičius, 
Juoz. Gikis, Franas Packevi- 
čius, Vincas Nzdila, Pet. Šir- 
vinskas, Ant. Širvinskas, Pet. 
Kajackas, Adele Bematavičiu- 
tė, V. Zielskis, Franas Šūkis, 
Juoz. Šūkis, Bernardas Ulo- 
zas, Vince Paluikaitė, Jonas 
Nnčura, Jonas Nevinskas, S. 
Steponaitis, Jonas Gudas, Fra
nas Gribauckas, A. Budreikis, 
St. Janavičius, A. Šimkūnas, 
Matas Lakickas, Kaz. Šilin
gas, Juoz. Kuleraitis, Myk. 
Pabrinkis, Jonas Musteikis, 
Juoz. Kovas, Mari. Veželis, 
Pov. Praninckas, Feliksas Gi
kis, Ant. Samuolis, Pet Skipa- 
ras, Alena Šulčiutė, Adv. E. K., 
Kast. Kairis, Apolionija Rie
kiate, Van. Allen, (ameriko
nas), Feliksas Paluikis, Myk. 
Tankevičius, Ber. Veželis, Fe
liksas Šlapelis, St. Ragaišis, 
Sal. Butrimas, Juoz. Tama
šauskas, Vilimas Broneika, 
Jonas Nevidonskas, Terese 
Stukaitė, Jeva Peleckaitė, Do- 
mic. Babickaitė, Vikt. Žigare- 
vičius, Ant Devonis, St. Ko
vas, St. Kaščiukevičius, Ona 
Zdanevičiutė; po $6.00 Juoz. 
Žekas, St. Šadeikis, A Mas
tauskas; po $5.00 Ant Ulozas, 
Juoz. Nevidonskas, Juoz. Dau- 
da, Kaz. Saulevičius, Franas 

Mo

vienos tiek aukauta), Juoz Na
vickas, Jok. Mastuskas, Pra
nas Žveronis, Ignas Malčevi- 
čius, Ant. Raugala, St. Levic
kas, Albinas Stepanaitis, Juoz. 
Lukšis, Jonas Devonis, Juoz. 
Jančis, And. Gribauckas, M. 
Baltrušaitis, Dom. Rovas, A. 
Vaitas, And. Stirna, Vld. Gri
cius, Dom. Begarskis, Ona 
Pranckunaitė, Kat. Dubickai- 
tė, Kaz. Andriuškevičius, M. 
Mikalauskiutė, Vincas Gruc- 
kis, Mot. Rusevičius, Kaz. Si- 
rus, Jurgis Šukelis, Vilimas 
Kirčius, Jurgis Matuzas, Zigm. 
Griškevičius, Alek. Kumpars- 
kis, Mag. Pumerienė, Alk. Ve- 
zelis, ir Jonas Siankevičius”. 
Ant Butrimavičius, Pet. Or
lauskas, St. Sedlickas, Jon. M. 
Levickas, Vld. Pikunas, Pili- 
pas Survila, Ant. Pabijanckis, 
Pranas Orlauskas, Juoz. Bart- 
monas, Juoz. Davidonis, Jon. 
Pabijanskis, Adolf. Orlauskas, 
Ant. Barnauskas, St. Mataitis, 
Nap. Jurėnas, “Adom Liukas 
ir Jon. Mataitis”: po $3.00 
Juoz. Dirsė: po $2.00 Ant. Stro- 
lis, Kaz. Želnis, Myk. Ventis, 
Juoz. Mocejunas, A. 
kauckas, J. Ridikas. 
Kairis, Al. Margeliutė.
Kumpeskaitė. Juoz. Vizbaras, 
Alek. Opulskis, A. Belinkevi- 
čius, Ona Peredniukė, Jok. 
Černius, Veronika Nevidons- 
kaitė, Jon. Levickas, Ant. Gu
dinąs, Jul. Paluikis, Kaz. Va- 
deikis, Pet. Juodviršius, Vikt. 
Piluniutė, Ignas Kirčius, And. 
Dominas, Vin. Stonis, Mart. 
Stukienė, Mart. Juodviršienė, 
Myk. Kulbis, Antanina Kun- 
dročiutė St. Bagdonas, F. Va- 
čiukina; po $1.00 Sim Gendrė- 
nas, Jonas Sadzevičius, Al. 
Rumbutis, Adalf. Kriaučiūnas, 
Jon. Kazakevičius, Petras Jur
gelionis, M. Izeliunaitė, Jon. 
Veželis, Sim. Slavickas, Sim. 
Mocejunas, Jon. Meškunas, 
Ant. Daunauskas, Juoz. Juoza- 
paitis, Martinas, Stučka, Pra
nas Kundrotą, Jonas Poška, 
Jon. Raščius, V. Gikis, Ona 
Kasčiauskiutė, St. Kirčius, M. 
Gervickas, Just. Vašikauskas, 
Aug. Petrikas, Juoz. Putrimas, 
Mart. Mikalauskaitė, Ant. Ba
ranauskas, Sim. Remeika, J. 
Butaitis, Juoz. Sačikauckas F. 
Fernius, M. Turk (žydas), C. 
Nevidauskienė, Vytautas Bal 
trušaitis, Dom. Ulbavičius, St. 
Kazakevičius, Leose Toma- 
šauskienė, Mar. Jankevičienė, 
Kaz. Bartusevičius, Mag. Bar- 
kauskiutė, Ignas Matulevičius, 
Alf. Semaška, Ant. Žveronis, 
Jonas Maldeikis, Kaz. Vales- 
ka, Ant. Letkauskas, EI. Vild
žiūnienė, Petras Pilkunas, “N. 
N.”, Juoz. Jokšas, Juzė Gude- 
liutė, Juozas Eismanta, Jul. 
Keliaskas, Al. Rasimiutė, Ber. 
Dubickas, M. Bilekevičius, J. 
Ceckevičius.

Smulkių aukų surinkta $14.- 
50. Iš viso surinkta $1,321,85. 
$1.300.00 pasiųsta į Kauną 
Antano Smetonos vardu (per 
“Lincoln National Bank”) li
kusi $21.85 palikta padengti 
visus iškaščius.

Raštininkas
A. P. Nevidauskis.

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. S. 8-tą kuopa laikė sa

vo mėnesinį susirinkimų rugpj. 
13. Į šį susirinkimų atsilankė 
beveik visi nariai, nes buvo 
svarbus susirinkimas kas link 
rinkimo delegatų į seimą ir bu
vo išrinkti keturi delegatai, 
dvasiškas vadovas, kun. P. 
Juškaitis , V. Jakas, J. Pras- 
palauskas ir J. K. Naujelis. 
Daug buvo gerų inešimų dėl 
kuopos' gero. Ant šio susirin
kimo prisirašė du nauji nariai 
T. Kupustaitė ir M. Burokaitė.

O. M. S.

WATERBURY, CONN.
Rugpj. 15, buvo L. R. K. su

sirinkimas, apart kitko buvo 
išduotas reportas nuo kun. J. 
Petraičio prakalbu Liepos 29. 
Pasirodė, kad pasekmės buvo 
labai geros. Prisirašė daug 
narių ir laimėjo daug amžinų 
ir garbės narių. Jų vardai yra 
šie: Gerb. Kun. J. Valantie- 
jus $50.00, S. Norkus $50.00, 
N. Greibius $50.00, po $25.00 
A Sakalauskas J. Kazlauskas, 
J. Tvarjonas, F. Stanys, A
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Mačiolaičiutė, A. Zelionaitienė, visos veiklesnėsės dr-jos eitų 
O. Norbutienė, Vaičiūnas 500, 
S. Danaitis perdavė $10.00 už 
10 naujų narių. Dar yra keli 
pasižadėję amžinais ir garbės 
nariais, bet ant šio susirinki
mo dar nepridavė savo aukų. 
Tikimės, kad ant kito susirin
kimo priduos.

Nutarta pasiųsti $400.00 į 
centrą, ir išrinkta komisija ku
ri peržiūrės visas suaukuotas 
drapanas ir pasiųs į centrą.

Nutarta šaukti didelį susi
rinkimą rugpj. 12 d. Kuris 
tik yra davęs $1.00 ar daugiau 
yra narys L. R. K. ir kviečia
me atsilankyti ant minėto su
sirinkimo.

Prieš tūlą laiką tilpo atskai
ta vietinio L. R. K. skyriaus ir 
buvo pažymėta, kad liko nuo 
L. R. K. teatro $28.50, nebuvo 
pažymėta kas sulošė tą teatrą, 
bet toj klaida Įvyko iš neapsi
žiūrėjimo, ir prašome L. D. D. 
Varpo už tai nesijausti užgau
tais. Teatrą “Gyvenimo Ver
petą” sulošė L. D. D. Varpo 
dr-tė ir pelno liko $28.50. Tu
riu pažymėti, kad visi nariai 
L. D. D. Varpo dr-tės yra na
riai L. R. K. ir pilnai atjaučia 
Tėvynės reikalus.

L. R. K. Narė.

prie vienybės ir bendro veiki
mo.

Balandėlis.

WESTVILLE, ILL.
Nedėlioję, Rugpj. 10 d. musų 

parapijoje buvo labai nepap
rasta diena, nes toje dienoje su 
viršum šimtas vaikų priėjo 
prie pirmos Šv. Komunijos, 
apie aštuntą valandą jau visi 
vaikai buvo bažnytinėje sve
tainėje sustoję gražiai į dvį 
eiles ir musų Klebonas kun. L. 
Brigmanas varpams skambi
nant įvedė į bažnyčią. Vai
kams įeinant į Bažnyčią Vy
čių choras pagiedojo Jėzau at
einu pas Tave, kas darė labai 
malonų įspūdi. Kada jau vi
si vaikai suėjo Į bažnyčią, tai 
patys vaikai vargonams prita
riant pagiedojo psalme — Gar
binkit vaikai Viešpatį, po to 
Klebonas pasakė pamokslą 
vaikams.
atvažiavęs svečias Tėvas kun. 
V. Kulikauskas. Vaikai ir 

j mergaitės labai gražiai ir tvar- 
i koj apsėjo bažnyčioj. Vis dė- 
j ka musų klebono ir kl. Pr. Ju- 
i ro, kurie nemažai darbo pri- 
i dėjo, kol viską išmokino. Po 
' šv mišių visi vaikai ir mergai
tės nusitraukė paveikslus. Po 
to visi vaikai suėjo Į bažnytinę 
salę, kur buvo jiems parengtas 

ipokilis, visi vaikai prie vieno 
stalo, o mergaitės prie kito. 
Dėl to vaikų pokilio daugiau- 

I šia pasidarbavo moterys Ra- 
I žančavos dr-tės už ką joms pri
klauso didžiausias ačiū.

Vargšė.

panižo, nes teko matyti anglų 
teiraujantis apie daug daly
kų, nekurie pasižymėjo sau į 
užrašų knygeles tuos atsitiki
mus iš lietuvių gyvenimo Ško
tijoj. Neužilgo turėsime “Tau
tos” iškilmių apvaikščiojimą, 
būtent 4-tą rugpjūčio. Lietu
viai katalikai ir katalikiškos 
draugijos uoliai rengiasi, de
da aukas į “Tautos” fondų, o

mūsų cicilikai-bolševikai tam 
yra priešingi, ne tik nesideda 
niekur, nei patys nedirba nau
dingo darbo, bet rėkia kaip 
tas oželis į padebesį ragus iš
kėlęs mė-mė-mėė! Bet ar jų 
kas klausys, tai klausymas. 
Jau po piet šauktai, gana mul
kinimo.

Netas.

Bus geros pasekmes

Mišias Šv. atlaikė

Steigiama nauja bendrove
STEIGIAMA MAŠINISTŲ 
IR MECHANIKŲ BEND

ROVĖ.

I

CLEVELAND, OHIO.
Pavyzdingas Vyčių išvažiavi

mas.
Rugpj. 10 d. L. Vyčių ir C. 

L. Tautiško beno Įvyko bend
ras išvažiavimas. Buvo pui
kiose, žaliuojančiose Badford 
giriose. Nuo garsaus beno gra- 
imo ir Vyčių dainų skambėjo 
akordai po plačia apielinkę.

L. Vyčiai šį išvažiavimą su
rengė pagerbimui sugryžusių 
iš Dėdės Šamo armijos karei
vių. Laike pietų Vytės pa
puošė stalus lietuviškomis ir 
amerikoniškomis vėliavų
kėmis. Visi kareiviai buvo i

GLASG0W.
(Škotija).

Daug kartų tenka matyti 
“Darbininke” į 
iš Įvairių vietų, 

’tijos labai retai.
papuošti su raudonomis ro
žėmis. Benas užtraukė Ame
rikos ir lietuvių himnus. Vy
čių pirm. p. A. Ribinskas pra
kalbėjo kokiam tikslui suren
gtas šis išvažiavimas ir kvietė 
iš kareivių pakalbėti. Kalbė- 
po J. Verseckas. Išreiškė pa-i 
dėką už išleidimą ir tokį pui
kų patikimą. O sesutėms Vy
tenis ačiuoju už rožes. Atmin
čiai kareiviai suteikia iš mū
šio lauko atviručių. Iš kariu- 
menės nebesugrįžo a.a. Jonas 
Skliutą, Jis užmuštas ir Vy
čiai atsistojimu išreiškė gai
lestingumą. Užbaigus prakal- 
bėlėms benas griežė, Vyčiai 
stiprinosi, valgė.

Galop pirm. A. Ribinskas 
prakalbėjo aiškindamas, kad 
siunčiant Vyčių Seiman dele
gatus sumestume nors po kiek 
dėl “Vyčio” spaustuvės. Visi 
vienbalsiai pritarė. Aukuoja 
sekanti: R. Žitkus 5.00, V. Bu- 
lutis 5.00, A. Ribenskas 3.00, 
M. J. Šimonis 2.90. Po 2.00 M. 
Ardzijauskas, V. Jonaitis, V. 
štaupas, A. Grigaitis 1.50. Po
I. 00 sekanti: M. Mačiotukė, J. 
Jonuška, J. Kuzas, K. Žilins
kienė, K. Žilinskas, L. Aleksiu- 
nas, J. Aksinavičius, J. Ver
seckas, J. P. Kvedaras, J. Peč- 
kis, J. Andžilaitis, J. Matule
vičius, A. Grigalius, A. Bar
kauskas, K. Poliunis, A. Šve- 
daitis, P. Brazaitis, A. Zaruba, 
E. Pauliukiutė, E. Žitkiutė, J. 
Žydonis, J. Bleižis, P. Drauge
lis, V. Bursveika R. Rakaus
kas, A. Kuzas, A. Bartnik, J. 
Vaineravičius, A. Kunigiškis,
J. Čerkiasas, K. Štaupas ‘ P. 
Jatskus, J. Ivaška, T. Neura, 
P. Bartkus, M. Gaideliutė, Ig. 
Vilimaitis, J. Konaverskas, K. 
Žegiunis, ir J. Mitelionis, M. 
Bučienė 50c., O. Bekenaitė 50c. 
Smulkių 60c. Viso labo $65.00.

Buvo svečias Ig. K. Saka
lauskas L. Vyčių Chicagos ap
skričio pirmininkas, benas pa
tiko jį su maršu. Sakalaus
kas pasveikino Vyčius vardu 
Chicagos Vyčių. Apsk. vaka
rienės metu Ig. K. Sakalaus
kas puikią prakalbelę pasakė, 
ragino stoti į lietuvių sargų le- 
gijonus. Kalba visiems pati
ko. Sudainuota Vyčių ir lie
tuvių himnas.

Buvo įvairių žaidimų, pasi
linksminta puikiai. pilni 
džiaugsmo sugrįžo namo. Bra
vo Vyčiams ir Benui už vriki-

I įvairių žinučių 
Bet iš Ško- 
Rodos, kad 

Škotijoj lietuvių ir nebūtų. Tai 
aš čia ir noriu šį tą parašyti 
apie saviškių gyvenimą. Tie
sa, yra čionai vietinis laikra
štis “Iš. Draugas,” bet ir į tą 
labai mažai yra rašoma kores
pondencijų. Nors kai kas ir 
parašo ką, bet dėl mažumo lai
kraščio tankiausiai netalpina
ma.

Škotijos lietuvių gyvenime 
daug ko galima pastebėti, ypač 
šiuos laikuos. Vieni dirba ga
na uoliai, o kiti eina vėžio pė
domis, vieton žengti pirmyn, 
eina atgal. Štai liepos 21 d. 
buvo Glasgovo “Blaivybės” 
Draugijos surengtas puikus 
vakaras su vaidinimu “Dėdė 
Atvažiavo.” Beto, buvo dai
nos, eilės su Įvairiais pamar- 
ginimais. Vakaras gana pui
kiai pavyko, nors mūsų cici- 
likučiai” ir-gi buvo surengę 
vakarą tą patį, toj pačioj die
noj, tik kitoj svetainėj. Kaip 
teko girdėti iš vietinės kuopos 
narių, tai vakaras davė inei- 
gų suvirš £32. Vakaro tvarka 
buvo pusėtina, išskyrus kelis 
įkaušėlius, kurie visą laiką 
bumbėj laike vaidinimo. Už vis 
puikiausiai išėjo eilės, sakytos 
p-lės Uršulės Domidavičiutės 
“Iš. Dr.” zecerkos. Neprošalį 
bus paminėti ir vietinis blaivi
ninkų choras, kur gana tan
kiai atsižymi savo linksmom 
dainelėm. Ką ir šį kartą pui
kiai sudainuota keletas links
mų dainelių.

Tą pačią dieną būta ir jau
ni} vaikučių gegužinės, kurią 
surengė mūsų gerb. klebonas 
kun. A. Šveistrys. Gegužinė- 
ja vaikučių dalyvauta apie 200 
suvirš neskaitant suaugusių, 
kurių taip-gi būta keletas de- 
sėtkų. Važiuota su visa iš
kilme, su lietuviškomis vėlia
vomis rankose, dainuota, švil
pta ant įvairių įstrumentų, tas 
viskas nemažai anglus nustebi
no, nes pirmu kartu teko pa
matyti lietuvių vėliavas. La
biausiai tėmvta į užrašus, ką 
tai reiškia? “War is over, 
Peace is signed — Lithuanian 
children Rejoyce!” “Karė pa
sibaigė, Taika įvyko — Lietu
viai vaikai džiaugkitės!” Ant
ras užrašas nešta užpakalinėse 
eilėse gana juokingas: “We 
demand Kaizers trial — We 
want more cakes.”—“Mes rei
kalaujame kaizerio teismo — 
Mes norime daugiau pyragai
čių!” Tas atrodė juokinga,

' PENNSYLVANIJA JU
DINAS.

Pennsylvanijos valstijos lie
tuviai ikšiol buvo kaip ir už- 
inigv; veikimas apmiręs. Ka
da - nekaca kaip kuri kolioiĮa 
sugebdavo surengti vakarą, ar 
prakalbas; dar gi geresni tėvy
nainiai sumesdavo tėvynei au
ką, tai ir visas veikimas. Ir 
tai dar nevisos kolionijos tai 
padarydavo. O. prie tikrojo 
veikimo, prie minties išdirbi
nio, propagandos, išgarsinimo,1 
tvarkos ir t. p., reiktų pasaky! 
ti: kaip ir nieko; kad irprisi-i 
dėta, tai visgi mažai. Kodėl, 
sunku atspėti. Dauguma jau
čiame ir žinome, kad čia Ame
rikoje musų tautos reikalai su
maningai vedami; laisvės klau
sime gerokai pažengta. Žod
žiu, tautiškas ratukas sukasi. 
Bet kas darė judėjimą, kad jis 
suktųsi? Tas mums mažai te
rūpėjo, abi tik sukasi. Vienok 
turėjo būti, lietuvių, kurie sa
vo veikimu, pasišventimu atli
ko šventą Lietuvai darbą iš 
kurio ir mes džiaugiamės. Pas 
mus kur tik nepažvelgsi daug 
matosi trukumų. Lietuvis ne
žino savo priedermės, discipli
nos nėra, tautiškas atšalimas, 
apšvietoje žemai. O vienok 
lietuviais vadinasi ir dar nebi- 
lekokiais “kovotojais”. Pana
šiai ilgiau negali būti. Turi
me išsijudinti,- daugiau dar
buotis. Bet kaip? Kokiu bu
du?

Pradžioje rugpj. š. m., kaip 
man žinoma, veiklesnieji lietu
viai, tėvynainiai susirinko pa
sitarti, surasti būdą, kad pa
judinus Pennsylvanijos lietu
vius, kad sukėlus juose didesni 
ūpą, kad tarti savo nuomonės 
žodį; ko mes kaipo lietuviai 
reikalaujame ir trokštame Lie
tuvai. Sumanyta šaukti sei
mas. Sumanymas geras. Nu
tarta Seimas šaukti 1 Rugsėjo, 
1919 m., Malianoy City, Pa.

Seimas turės begalo daug 
darbo. Iš svarbiausiųjų klau- 
sinurgal bus: suvienodinti lie
tuvių mintį Lietuvos šelpimo, 
apginimo, laisvės ir atstatymo 
reikaluose. Taip-gi ir augš- 
čiau paminėti dalykai nemen
kos vertės yra, Beabėjo nebus 
pamiršta; juk pennsyvaniečiai 
dar nei programo veikimui ne
turėjo nusistatę, kas yra reika
lingiausia jei norma ką gero 
atsiekti. Seimo šaukėjai, su
rado vieną išėimą, delei pa- 
sekmingesnio išpildimo penn- 
sylvaniečių, būtent: Seimą su
šaukti, kuris kaip ir pamatą 
duotų.

Bet, kaip visokiame, nors ir 
svarbiausiame reikale, atsiran
da priešų, ardytojų, taip ir šia
me jų netrūksta, kurie dėl sa
vo ambicijos kelia, tarpe žmo
nių priešingą seimui mintį, kas 
šviesiasniam lietuviui skaud
žiai užgauna širdį. Musų tau
tai reikalingi statytojai, o ne 
ardytojai. Su ardytojais turė
tų spauda būti atsargi, nes ar
dytojai, kad ir mažas dalykė
lis, tečiaus daug atneša bledies 
netik tautai, bet ir visam kata
likiškam judėjimui.

Kun. Duricko lyg priešinasi 
šiam Pennsyl. seimui, pekenks 
kiek, bet seimas visgi įvyks. 
Kun. D., kad pažeminus seimą 
sulygino net su liberalų Chica
gos seimu. Teisingai kalbant, 
tai jau per daug nes panašumo 
visai neturės Pennsyl. S. La
bai nesmagu, kad nėra vieny
bės tarpe mus pačių katalikų; 
taip-gi Jievisiems rupi šventai 
padirbėti tokiame svarbiame 
reikale. Bet reikia paabejoti, 
kad New Phi les visos draugi
jos butų priešingos šiam sei-

v •Mano nuomonė, šis seimas 
vietoje ir svarbus. Nes ko dau
giau mes kalbėsime apie tau
tos reikalus, to jie bus svarbes
ni; ko daugias jais rūpinsi
mės, to jie bus įdomesni netik 
lietuviams, bet ir svetimtau
čiams. Gi penns. ligi šiol gal 
ir per mažai rūpinomės tokiais 
svarbiais dalykais. Bet jau 
atėjo laikas pasijudinti, tik su
simildami, kam yra šie reika
lai svetimi, pasitraukite iš ke- 

ilio! Lai gyvuoja kriščioniška, 
į laisva ir neprigulminga Lietu- 
! va!

S. A. D.

SO. BOSTON. MASS.

Rugpj. 17 d. turėjo išvažiavi
mą Piln. Blaiv. 49 kuop. Ren 
gimo komisijos nariai nemažai 
padėjo triūso, o ypač gaspadi- 
nės. Diena buvo neperkaršta, 
galima sakyti vėsi, bet publi
kos virš tūkstančio galėjo bū
ti.

Vieta Rugly Park graži — 
gamtos papuošta giraitėmis; 
suvažiavus didelei publikai, 
pradėta veikimai, žaismės ir 
kitokie pasilinksminimai. 0 
musų vikrioms gaspadinaitėms 
tikra rugpjūtis — nespėjo pa- 
taumauti. Bufetas pilnas 
“amunicijos” lietuviško gėri
mo ir užkandžių, šaltkošės, 
obuolių, griušių ii' tt. Lietu-' 
viški piragaičiai sudaryti su 
lašiniais ir musų blaivininkių 
darytas kvasas ypač patiko. 
Jau šįmet sakė lankė daug pik
nikų, bet tokių skanių pyragai
čių neesą gavę. O lietuviškas 
gėrimas taip nekuriems pati
ko, kad jaunieji sakė, buk jei 
žinotų katra iš merginų taip 
skaniai padarė, tai tą tuoj ves
tų...

O toji komisija susidėjo iš 
šių ypatų P-lės M. Lazdinai- 
tė, K. Petraičiutė ir poni 0. 
Adomaitienė, D. Antanavičius. 
P. Špokas ir A. Kneižys. Aš, 
žinoma, nežinau ar šios komi
sijos nariai gamino gėrimus ir 
pyragaičius.

D. M.

G. M. JORDON, M. D.
BUVUSIS INSPEKTORIUS 
CHIRURGAS PRIE SUV. 
VALSTIJŲ VALDŽIOS 

PENSIJŲ.

TREČIAS ATVIRAS 
LAIŠKAS.

Nedaug žmonių supranta 
nelaimę, kuri kįla iš silpnų 
ir prastai maitinamų nervų 
sistemos. Beabejonės ner
vu svstema vra delikatnas ir t * f
svarbus organas mūsų orga
nizme, ir kada nervų syste- 
ma yra silpna, nuvarginta, 
tada, pilvas, viduriai plau
čiai ir kepenys sukelia viso
kias- ligas ir žmogus pasida
ro silpnas.

Savo praktikoje aš visa
dos stengiausi išgydyti su
stiprindamas nervų syste- 
mą maitindamas jas ir Par
toglory pasirodė geriausias 
vaistas.

1 ’artoglory maitindamas 
nervus atnaujina visą orga
nizmą, priduoda raumenims 
spėkos ir priduoda energi
jos ir gyvumo visiems ku
rie ją vartoja.

Aš patariu visiems, viso
kiuose atsitikimuose, k. a. 
dispepsijos, galvos skaudė
jimo etc.. vartoti Partoglo
ry. Aš pats vartojau Par
toglory ir kitiems kuriems 
aš išrašiau, gavau geras pa
sekmes.

Tikrai aš nežinau jokių 
vaistų geresnių ir kurie duo
tų daugiau energijos ir gy
vumo mūsų organizmui 
kaip Partoglory. Daug jau 
metų kaip aš vartoju Par
toglory ir kada tik aš jau
čiuos silpnas niekados ne- 
mislijau imti kitokių vais
tų, nes gerai žinojau kad 
kiti vaistai neatneš geresnių 
pasekmių kaip Partoglory. 
Kad gavus originalę Parto
glory, kuri kainuoja $1.25 
už buteli ir $5.00 už 5 bute
lius, atsišauk pas pirmos 
Klesos Partos Pliarmaey, 
160 2-nd Avė., New York, 

G?M. JORDON, M. D.
(G 136)

BLOOMFIELD, N. J. ""
Well, Well. Gal ir teisingai 

yra sakoma, jei pats nesigirsi 
niekas apie tave nežinos. Tos 
patarlės matyt laikosi Harri- 
soniečiai. Patersono - Bloom
field ’o Vyčių išvažiavime visa 
žvaigždė buvę Harrisoniečiai. 
Gal ir taip. Bet vis-gi patiems 
save girtis, išeina nei šis nei 
tas. Jų korespondentas matyt 
daina pilnai supranta tik žo
džiuose ir tai kuriuos pats iš
mokęs atmintinai. Dieve sau
gok nenorėčiau ir nenoriu Ha- 
rrisoniečių peikti nors kaip 
ten nebūtų buvę.... Kadangi
buvau tame išvažiavime ir pil
nai viską mažiau ir vėl žiūrint 
iš Bloomfield korespondencija 
apie tą išvažiavimą turiu ir 
vėl pasakyti, kad atrodo nei 
šis nei tas. .

įvažiavime dalyvavęs.

S*s®®®©®e®e®©s®e©®®®©©©®®« 
I TEISINGIAUSIA IR GE- ; 
j; RIAUSIA LIETUVIŠKA ;

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

K. ŠIDLAUSKAS,
’ i Aptiekorius ir Savininkas I 
; 226 Broadway, kamp. O St, Į

► SOUTH BOSTON, MASS. < 
; tel. & 21014 ir 21013

ti. Bus visokių darbų lietu
viams ant naudos.

Musų bendrovėn gali dėtis 
vyrai, moterys ir merginos. 
Visi gaus ant šėrų pagal už
darbį. Šerai po $50. Prigulė
ti gali ne vien Bostono ir apie- 
linkės lietuviai, o ir visos 
Amerikos .

Kas norite platesnių paaiš
kinimų, tai kreipkitės į musų 
ofisą nuo 9 vai. iš ryto iki 8 
vai vak., adresas toks 332 W. 
Broadvav, So. Boston, Mass. 
Galite gauti paaiškinimų ir 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ofise, 244 W. Broadivav, So. 
Boston, Mass.

Laiškais ir-gi galite gauti 
paaiškinimų.

Bendrovės board direktoriai 
yra: Jonas Girdvainis, 185 Sil
ver St., So. Boston, Mass., Vi
lius Paulauskis, 48 Washing- 
ton St.,Cambridge, Mass., K. 
Prakuraitis, 169 Silver St., So. 
Boston, Mass., Vincas Jan
kauskas, 185 Silver St., So. 
Boston, Mass., Vilius A. Jan
kauskas, 185 Silver St., So. 
Boston. Mass., P. Dongveckis, 
131 W. 8-tli St., So. Boston. 
Mass.

Bostono ir apielinkė lietu
viai mašinistai ir mechanikai, 
amatninkai ir kitokį specialis
tai pramonėje nutarė susijung
ti, įsteigti bendrovę ir pradėti 
kurti dirbtuve, garadžius ma- 
šinšapes ir kitokias biznio ir 
pramonės įsteigas. Tarpe ben
drovės steigėjų. Tarpe ben- 
gabių mechanikų ir meistrų, 
turi patentus naujoms maši
noms.

Šitokios pajiegos, gabumus 
ir savo kapitalus jungiame į 
krūvą, kad prisidėti prie pakė
limo savo tautos. Lietuvai 
trūksta paprasčiausių gyveni
mo reikmenų — peilių, dalgių, 
plūgų, akiečių ir tt. ir tt. Ten 
dirbtuvių nėra, tų reikmenų 
nėra galima pagaminti. Jų rei
kės gabentis iš užsienio. Tai
gi mes Amerikos lietuviai 
amatninkai, meistrai, mechani
kai. turėdami plataus patyri
mo pramoningoje ir išplėtotoj 
Amerikoje, susiplakim krūvon, 
galėsime prigaminti Lietuvai 
visokių Įrankių, padargų ir 
juos eksportuoti Į Lietuvą.

Bostone ir apielinkėje yra 
išsilavinusiu meistru ir baigų- 
siu tam tikrą mokslą. Yra bai
gusių Broivn & Sliarpe Provi
dence, R. I., gali piešti pienus, 
turi diplomus, modelius maši
nų. Turime geriausių kalvių, 
dirbančių geriausios rūšies 
plugus, akiečias, drapokus ir 
kitokius ūkio padargus, tuč 
tuojau reikalingų Lietuvai. To
kių ūkio Įrankių dirbtuvė bus 
tuoj steigiama, kad jau žiema 
galima hutų jų prigaminti iš
gabenimui pavasariui atei
nant.

Bendrovė yra pasirįžus įs
teigti garadžių. So Bostone 
yra daug pasiturinčių lietuvių, 
yra real estate pardavėjų, gra- 
borių, rakandų pardavėjų, 
daktarų, kurie turi net po kele
tą automobilių. Visi tie lietu
viai savo automibilius laiko 
pas svetimtaučius. Kodėl mes 
negalime turėti savo garad- 
žiaus? Musų gabus au
tomobilių taisytojai, prisidėję 
prie musų bendrovės, dirbsi 
sau. *

Gerbiami tautiečiai, laikas 
nubusti, laikas pradėti dirbti 
sau. laikas pradėti pelną pasi
likti sau. Juk lietuviai eksper
tai automobilių taisyme dirba 
pas kitus, taiso lietuvių auto
mobilius ir pelnas lieka sveti
miems. Ar ne keista? Ar tai 
neišnaudojimas ?

Bendrovės mitingai būna kas 
ketvirtą mėnesio pėtnyčią. Kas 
tik indomaujate musų sumany
mais, ateikite ir dasižinokite 
plačiau.

Lietuviai dirbdami tik pas 
svetimtaučius, netik esti iš
naudojami medžiagiškai, o ir 
dvasiškai. Jis netenka savitu
mo, drąsos, pasitikėjimo savi
mi ir bijo prisipažinti lietuviu, 
nes mato ,kad lietuviai nėra 
augštai prasisiekę.

Taigi broliai ir seserys, krū
von. Prie plataus da\bo pra
monėje, išdirbystėje ir biznyje. 
Savo dirbtuvėse panaudosime 
naujai išrastas mašinas ir su 
geru pelnu savo išrirbystes 
parduosime ir Čia Amerike.

Prie musų bendrovės yra 
kviečiami ne vien mechanikai 
ir ekspertai, bet visi. Musų 
bendrovei reikia kapitalo ir 
visi kviečiami pirkti šėrus. 
Musų kasierius yra po $10.000 
kaucijos. Negali žūti nei vie
nas centas. Viską veda bord- 
direktoriai. Viskas daroma 
ant tvirtų pamatų. Musų įstai
gose lietuviai galės lavintis 
įvairiuose amatuose ir galės 
išmokti visokių darbų. Turėsi
me visokių mašinų prie gara- 
džiaus dėl automobilių taisy
mo.. Turėsime keletą atskirų 
kambarių, kur norintieji galės 
patys lavintis. Kas turite ko
kių išradimų, tai dėkitės prie 
musų bendrovės ir lai būna 
patentai ant lietuvių vardo.

Lietuviai yra gabus viso
kiuose darbuose, ir išdirbystė- ■frl I >.■» • • ,
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KAS TAI YRA LIGA?

i

LAIŠKAS IŠ ARCHANGELS
KO, ŠIAURĖS RUSIJOS.
Trumpai aprašysiu apie 

lietuvius emigrantus iš Škoti
jos kokiu budu ir kaip mes 
apleidome Škotiją.

1917 m. mes palikome savo 
šeimynas Škotijoje. Nuo 1918 
metų esame Archangel’e talki
ninkų globoje. Daug, daug 
vargo ir bado mateme prie bol
ševikų valdžios, kol jie mus 
valdė. Kartais nieko negalė
davome gauti daugiau valgyti 
kaip tik silkių ir kopūstų. Šį
met jau jokio bado nėra tik 
viskas nesvietiškai brangu.

Uždarbis vidutinis. Dabar 
neseniai atvežė daug bulvių iš 
Suv. Valst. Už bulvių svarą 
reikia mokėti po 2 rub. 40 ka
peikų. Pirma buvo 5 rub. už 
svarą. Sūrio svaras 10 rub. 
Duonos svaras kada perkamas 
su korčiuke 90 kap., be kor
čiukės 1 rub. 1 obuolys 10 rub. 
Siutas apnešiotas 800, 900 ir 
1000 rub. Čeverykai 200 ir 300 
rub. Marškiniai 45 rub. Ke
purė 10 rub.

Sunkus ir vargingas gyveni
mas, niekur iš čia mūsų nelei
džia. Malonu yra matyti laik
raščiuose kaip Amerikos ir ki
tų šalių lietuviai veikia dėl 
savo tėvynės labo, mes gi nie
ko negalime. Rusų valdžia 
mobilizuoja visus vyrus iki 36 
m. Lietuviai čia savo legionų 
neturi. Lenkai jau turi. AŠ 
dar nekareivis, dirbu anglų > A •

Liga tai yra peržengimas 
sveikatos Įstatymų. Tad jei 
tų Įstatymų neperžengsi, 
tai būsi visad sveikas svei
kutis. O kas nenori būti 
sveiku? Visi to norime. Na, 
o kokie tie yra sveikatos Į- 
statymai, kuriuos užlaikant 
esame sveiki ? Tai labai pla
tus klausimas ir tik čieloje 
knygoje tegalima tą išaiš
kinti. Bet jau tas yra atlik
ta. Jau turime knygą ant- 
galviu “Sveikata.” Joj y- 
ra išdėti sveikatos įstatymai 
aiškiai ir kiekvienam su
prantamai. Su daug pa
veikslų, drūtai apdaryta, 
didelė knyga. Kaina $2.00. 
Tuoj išsirašyk, skaityk ir 
būk sveikas. Yra jų “Dar
bininko” knygyne.

v

TURI
PA-
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PAVĖLAVIMAS 
PAVOJINGAS 

SĖKMĖS.

Pilvo suirimas, nėra tai
mažmožiu. Daugel sunkių 
atsitikimų, kurie turėjo tra
giškas pasekmes, nebūtų bu
vę, jeigu ligoniai nebūtų 
pasivėlinę vartot teisingus 
vaistus. Vardas tų vaistų y- 
ra gerai žinomas. Kalba 
labai dėkingai tūkstančiai 
vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie atnaujino savo sveikatą 
su ta užsitikima gyduole. 
Čia yra vienas iš paskutinių 
paliudijimų: “New York, 
•Liepos 20, 1919. Aš esu la
bai užganėdinta su Trinerio 
Amerikonišku Eliksiru Kar
čiojo Vyno. Aš nevartosiu 
jokių kitų vaistų. Ir visi 
žmonės, kuriems aš reko
mendavau, patvirtina, kad 
Trinerio Amerikoniškas E- 
liksiras Karčiojo Vyno yra 
geriausis vaistas. J ūsų Ma
ry Mulač.” Jūs negalite 
gauti, ištiesų, nieko geres
nio nuo blogo apetito, galvos 
skaudėjimo, užkietėjimo, 

nerviškumo, abelno nusilpi
mo, etc. vien tik reikalauk 
jūsų aptiekoriaus, kad duo
tų jums Trinerio Ameriko
niško Eliksiro, nieko kito! 
Nusipirk taip-gi vieną bon- 
ką Trinerio Linimento, ku
ris suteikia užtikrintą ir 
greitą pagalbą nuo reuma
tizmo, neuralgijos, nikste- 
lėjimo, sutinimo, etc. — 
Joseph Triner Company, 
1333-34 So. Ashland avė., 

I Chicago, III.



Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo T&lsmdOt:
Nuo 2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*

509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tai 502 S. B.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso alynoe Šydo visokiu Mos
1-8 P. M. 6-8 P.M. Pttakista Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. PARSIDUODA NAMAS

pi-
PARSIDUODA

Rakandai, taip-gi yra daug malkų Ir 
anglių, kurios parduodu sykiu su ra
kandais. Daiktai visi apinaujL Par
siduoda pigiai.

Turi būti parduota greitai. 
J. Pūras,

398 2nd St., S. Boston, Mass 
(Galima matyti vakarais nuo 7 iki9).

HATI0HAL PRESS

73 Porter Avė., Montello, Mass.

Ant 3 šeimynų po 5 kambarius, 3 lo
tai žemės, didelis sodas ir 3 vlštlny- 
čios. Namas dar nesenas ir labai 
giai parsiduoda. Ant Town Plot 

Petras Wasles,
100 Geddes Terr., Waterbury, Conn.

A

Marijampolės apskr..

Pėtnyčios rytą teikėsi at
silankyti “Darbininke” vi
siems žinomas ir mylimas 
kun. F. Kemėšis, kurs dabar 
dalyvauja seimuose Wor- 
cesteryje.

VISI Į PIKNIKĄ.
Visi į nepaprastą pikni

ką, būsiantį ateinančią ne
dėlią Hudson, Mass. Hud- 
soniečiai viską prirengė 
kuogeriausia. Visur komi
sijos veikė uoliai. So. Bos
tono, Cambridge ’io ir kiti 
chorai dalyvaus. Bus išva
žiavime delegatų, dalyvavu
sių Worcesteryje. Gal bus 
Lietuvos delegatas - kun. 
Laukaitis.

PRANEŠIMAS.

Tie, kurie užsirašėt ant 
išvažiavimo LDS. rugpj. 24 
d. ant Čapliko ūkės Hudson, 
Mass. Meldžiame visus su
sirinkti tuojaus po pirmų 
šv. mišių ant kampo C str. 
ir 5-th. str. Trokai išeis iš 
So. Bostono 9:45 vai. ryte. 
Dgiaus nebus lauikama. 
Kurie pavėluosite ' liksite 
namučiuose.

Komisija.

GAUNA LAIŠKŲ.
Lietuviii Prekybos Bend

rovės direktoriai ir kiti So. 
Bostoniečiai pradėjo gauti 
laiškų nuo J. J. Romano ra
šytų Norvegijoj ir Danijoj. 
Rašo, jog per Atlantiką ge
rai perplaukęs, jūrės liga 
nesirgęs nei minutos, susi
pažinęs su keletu įžymių a- 
merikonų ir kitų tautų į- 
žymiais asmenimis. Susi
pažino su Amerikos Konsu
lu iš Kopenhagos. Konsu
las daug papasakojo Roma
nui apie Skandinavijos šalis 
ir labai pagyrė Lietuvių 
Prekybos Bendrovės pie
nus. Konsulas sakė, kad 
Bendrovė galės turėti dide
lį pasisekimą ir padarys 
naudą Lietuvai. Konsulis 
pasižadėjo pagelbėti viso
kiuose reikaluose, kiek tik 
galės. Romanas siunčia la
bų dienų visiems pažįsta
miems ir visus ragina dėtis 
prie Lietuvių Prekybos 
Bendrovės, kad darbas ne
būtų trukdomas dėl stokos 

kapitalo ir kad nereikėtų 
skolintis iš svetimtaučių. 
Kopenhagoj suėjo su Lietu
vos atstovvbės nariais ir šie 
tautiečiai uoliai prigelbsti 
visokiuose reikaluose.

KAS PAMETĖ.

Pereitą nedėlią, rugpj. 17 
d. piknike Mattapan Rugby 
parke rasta pakietas su pi
nigais. Kuris pametė, lai 
kreipiasi pas

Petras Špokas, .
144 6-th st., S. Boston, Mass.

DAUG. RAŠO.
Bostono dienraščiai labai 

daug rašo apie Worcesteryje 
laikomus katalikiškųjų orga
nizacijų seimus. Rašo kasdien. 
Rašė net sektantizmu atsiduo
danti laikraščiai, kaip va 
Christian Sciense, Monitor ir 
Transcript. Boston Globė dė
jo ilgiausius pranešėjimus, 
Globė ir Herald žinias apie sei
mus vis pažymėjo kaipo Spe- 
cial Despach.

Post pereitą nedėlią turėjo 
paveikslą dviejij lietuvaičių su 
trumpu paminėjimu, kad 
tuva varosi prie visiškos 
prigulmvbės. Nei jokių 
judėjimų lietuviai negavo 
publikacijos Amerikos laikraš
čiuose, kiek katalikiškųjų or
ganizacijų - šiuometiniais sei
mais.

Pėtnyčios vakare, rugpj. 22 
d., Lietuvių salėje bus maši
nistų ir mechanikų Bendrovės 
susirinkimas. Patartina ir ne- 
prigulintiems atsilankyti ir 
susipažinti su tuo judėjimu.

So. Bostono Pilnųjų Blaivi
ninkų kuopa seime atstovavo 
D. Antanavičius ir P. Bacevi- 
čia.

Lie- 
ne- 

kitų 
tiek

Kareiviai fotografavusieji 
pereitų nedėlią jau gali matyti, 
kaip išėjo. Dalyvavusieji fo- 
tografavimesi prašomi atsilan
kyti pas fotografą Stuką, 453 
Broadway ir užsisakyti atmin
čiai paveikslų.

ATITAISYMAS.
Mums pranešta, jog L. Ukė- 

sų Kliuko board-direktorių su
sirinkime buvęs pakeltas klau
simas apie “Darb.” num 83

tilpusių žinutę apie to kliubo 
susirinkimų. Direktoriai pri
pažino, jog žinutėj apsilenkta 
su teisyte, nes rašyta tas, ko 
nebuvo susirinkime.

HARRISON , N. J.
Rugpj. 25 d. L. Vyčių bus svar
bus susirinkimas. Todėl visi 
nariai turi atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti. Taip-gj atsiveskite su 
savimi ir naujų narių.

Pirmininkas.

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčių 18 kp. turės mėnesinį 

susirinkimą rugpj. 25 d., pa- 
nedėlio vakare, bažnytinėje sa
lėje. Visi 
pribūti ir 
duokles.

Paieškau Magdės Matulevičiūtės, 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės, 
Suvalkų gub.,
Bugatovos par., Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDŽ SKURIUTE,
1579 Main St., E. Hartford. Conn.

REIKALINGAS 
BARBERIS 

(Barzdaskutis) 
Darbas ir užmokestis geras, 
atsišaukti tuojaus šiuo adresu: 

Jonas Apesega, 
130 lVooster Avė., Akron, Ohio.

Prašau

nariai malonėkite 
pasimokėti savo

Valdyba.

DIDELIS BALIUS!

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

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

“LAI GYVUOJA LIETUVA"

šį paveikslą turėtų -kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite:

1 Paieškau Dominiko čepalo, pirmiaus 
6 metai atgal gyveno Rockford, IU 
Iš Lietuvos paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Paleivenės par. Jis pats 
ar kas kitas žinote apie ji praneškite 
šiuo adresu:

FRANK JANKAUSKAS,
220 Athens St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ
Prie dirbtuvės darbų. .Pritiri- 
mo nereikaliifga. Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbą. 
Atsišaukite

American Can Co.
Off A St., So. Boston.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys valdą 

TYRŲ. SKKAISTŲ Ir BALT4, Pra- 
šalina šlakus Ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą Ir baltą odą. Kaina deda
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

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

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEB 

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

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

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

Jatul’s Capsulas 
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-i 
lėtą centų nusiperkant pokelį gyduolių.1

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

30 METŲ SUKAKTUVIŲ
RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

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

PRIE DORCHESTER 8T.

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

1919

-i_r=ęsi.

VISI RENGKITĖS PRIE

Nedilloz&fs 
nuo 10 vai. ry te 
Iki irai, vak are

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

Galima susikalbėti ir lietuvi,skai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

Atsibus Panedėlyje,

Rugsejo-Sept. 1 d.,
Darbininku dienoj (Labor Day),

ANT BERKLEY SVETAINĖJE,
KAMPAS TREMONT and BERKLEY ST., BOSTON, MASS. PRASIDĖS 2 VAL. PO 

PIETŲ IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAKTIES.

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulax, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 1 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo I 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- | 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo 

ir Influenzs. Kaina 50 centų.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa: ___

P. A. JATUL, Aptiekorius,
(Išdirbėjas)

P. 0. B0X 2128, BOSTON, MASS.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingu Uff%. 
tmiau medicinos mokslą Berllno. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.
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WORCESTERIO LIETU VIII
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VITKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

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

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

LIETUVIAI PAS LIETUVI!

■

į

1

L.

RUGPJŪČIO 24 DIENį, 1919 
ANT P-NO ČAPLIKO ŪKĖS 

HUOSON, MAŠS.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
|i.no

PLIENO DARBININ
KAI STREIKUOSIĄ.

Suv. Valstijų plieno dar
bininkai veda derybas su 
darbdaviais ir reikalauja 
pagerinimų. Unijos vadai 
leido per balsus ar streikuo
ti, jei reikalavimai nebus iš
pildyti. Tai 98 nuos. darbi
ninkų balsavo už streiką. 
Derybos pasibaigs per 10 
dienų ir pasirodys ar bus 
streikas ar ne.

Lawrence’o, Mass. stryt- 
karių darbininkai pareika
lavo pagerinimo darbo išly
gų. Kompanija atsisakė pil
dyti reikalavimus. Darbi-i 
ninkai balsuos ar streikuo
ti.

k

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ.

IŠVAŽIAVIME DALYVAUS VISOS NAUJOS 

ANGLIJOS CHORAI, SOLISTAI IR TT. DALY

VAUS ŽYMIAUSI SVEČIAI. RENGKITĖS VISI, 
•O VISI.

REIKALINGAS 
BARZDASKUTĮ S, 
Kuris galėtų dirbti vakarais ir suba- 
tomis po pietų. Mokestis gera. My
lintieji tą darbą malonėkite atsišaukti 
pas

P. Lapenas,
299 E St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO NAMAI 3 šeimy
nų su 11 kambarių, elektros šviesa, 20 
vaisinių medžių, 17,000 pėdų žemės. 
Parsiduoda už $4500. ,

FELIX BENKIS,
30 Randsome Rd., Mattapan, Mass.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per šu- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
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 spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

Bei! Phone Dickinsra 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philaddpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarai*, Ketverge nuo 6iki9P. M.

Ned.Kami. iki 4 po pižtu. b.

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

NEGAIiINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir | 

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

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

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

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

ĮŽANGA DYKAI
AŠ, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. | !

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija.' ' 
nevirinimas pilvelio, noslabnėjlmas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-1 j 
kų nustojlmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-] [ 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visųje Amerikoje ir už rubežiųj i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

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

1707 S. Halsted St. TeL Canalution, J. Baltrėnas, Prof.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga sulaiką p!:nku alinki- | 

ma. prašalina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 

I ma jėm* reikalinga maiata.
Dermafuga padarys kad Josfl plau

kai bus tankus švelnus ir skristus. 
I š Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis

kanos išnyks snt visados ir plaukai 
neslinks daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- t 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiuskite 10c. stampomis persiun 
timo lėšų, gausi išbandymui dežiute 
Dennafuros ir brošiūra.

ARGU- SPECIALT1ES CO.
BOX 87. PHILADELPHIA. PA




