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IŠ DARBININKy JUDĖJMO

Suveko linijoje.

Rugpj. 25, 1919.

belaisviu.
Jalovka

. Sąšlavų vežėjai sustreikavo. . 
Providence. R. I. sąšlavų ve

žėjai sustreikavo ir reikalauja, 
kad butų uždėta po 85 ant jų 
mėnesinės algos.

Rumunijos valdžia išreiškė 
nepasitenkinimą, kad taikos 
konferecija Temesvaro provin
cija padalino tarp Serbijos ir 
Rumunijos. Serbija ketinanti 
pasklbti mobilizaciją.

Austrijoj sumažinta trau
kinių komunikacija dėl anglių 
stokos.

Ž NAUDINGA KNYGA

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

UODAI BIAURESNI, NEGU 
BOLŠEVIKAI.

Kem, Šiaurinėj Rusijoj,.. A- 
merikos ir alijantų kareiviai ir 
darbininkai pripažino, kad va
sarą su šiaurės uodais buvo 
baisiau kovoti, negu su bolše
vikais.

KETVERGAS, RUGPJŪČIO 28 D., 1919.

Į WASHINGT0N4.
Gerb. kun. J. J. Jakaitis, Worcesterio lietuvių kle

bonas rugpj. 26 d. išvažiavo į Washingtoną ir atstovaus 
Tarybą ateinančią pėtnyčią, kada bus Lietuvos neprigul- 
mybės reikalo išklausymas prieš senato Užsienio Reika
lų komisiją.

SUGRĮŽO.
Pereitą utarninką iš Euro

pos sugrįžo Samuel Gompers 
Amerikos Darbo Fedaracijos 
prezidentas. Jis buvo darbi
ninkų suvažiavime Amsterda
me. Sakė, kad tame darbinin
kų suvažiavime tapo palaido
tas bolševizmas ir taipgi atsi
žadėta įvelti darbininkų unijas 
į bile kokius tarptautiškus re- 
voliucijinius judėjimus.

Darbininkų vadas dabar 
tuoj pradėjo tartis, kaip pada
rius su paaštrėjusiais darbi
ninko ir samdytoji} santikius.

VAŽIUOKIME SEIMAN.
Pennsylvanijos lietuvių sei

mas jau čia pat. Jo pasiseki
mas priklausys nuo mūs pačių. 
Jei mes tinkamai pasidarbuo
sime, tai be abejo Seimas nu
siseks ir daug naudos atneš; 
bet. jei važiuosime tik dėl to, 
kad yra šaukiamas, tai naudos 
tikėtis negalime.

Iš kitų apskričių reikia tik 
pasidžiaugti kaip jie sumaniai 
seimuoja ir atlieka savo prie
dermes link savo tėvynės. Vi-

dar-
Worcester Machine

DIDELIS IR GERAS DARBAS.
Seredoj Lietuvių salėj So. Bostone, Mass. bus mas- 

-mitingas VISŲ lietuvių, kurie tik remia Lietuvos dabar
tinę valdžią ir nori jai ir Lietuvos žmonėms prigelbėti. 
Masmitinge bus galutinai nustatyti pienai padaryti kuo- 
didžią sumą pinigų, drabužių, avalinių ir maisto rinklia
vą per rugsėjo mėnesį. Ateinančią nedėlią bus didelės 
prakalbos Municipal salėj. Kalbės Bostono majoras, 
gerb., kun. K. Urbonavičius, adv. Bagočius ir kiti.

Greitu laiku Salaku kry
pties fronte pasirodė naujo 
komunisto Žano rinktinė, iš
imtinai susidedanti iš žydų 
ir spartakiečių.

Kita dieną komunistai iš 
sunkiųjų armotų apšaudė 
Salaku miesteli, paskui ki
niečiu grandinės darė prieš- 
puolimo bandymų, bet be 
vaisių.

Mūsų kulkosvydžių ir ar
tilerijos ugnimi priešinin
kas buvo išsklaidytas ir ne
teko 10 belaisvių.

Nūdien artilerijos grum
tynės vėl prasidėjo; esti 
žvalgu susirėmimų.

KAS SUKĖLĖ RASINES 
RIAUŠES.

Suv. Valstijų Justicijos de- 
partmentas turįs prirodymų, 
kad Rusijos bolševikų valdžios 
pinigai sukėlė neseniai buvu
sias pjovynes tarv negrų ir 
baltųjų. Apie tai paskelbė 
vienas to departmento virši
ninkas.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ
Su puikiais drobės apdarais tik............................... $1.50

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 

apie šimtą įvairių paveikslėlių.
Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega

lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

KAS JOJE YRĄ?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Tolinus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir

ATSAKYMAI Į PASVEIKINIMUS.
Federacijos kongresas, kurs buvo Worcesteryje pe

reitą savaitę, siuntė pasveikinimus Šventajam Tėvui ir 
prez. Wilsonui. Prez. Wilson per savo sekr. Tumulty da
vė gražų atsakymą. Popiežiaus buvo šitoks atsakymas:

Lietuvių Katalikų Federacijos Prezidentui,
41 Providence St., Worcester, Mass.

Šv. Tėvas priėmė sūniško atsidavimo ir paklus
nybės jausmus Lietuvių Katalikų Federacijos Suvie
nytose Valstijose ir susirinkusiem į metini suvažiavi
mą iš širdies suteikia Apaštališkąjį Palaiminimą.

Kardinolas Gasparri.

pry šakinės 
Salaku — 

Skardelių ežero 
o kairiojo spar-

. ATMETA PREZIDENTO . 
PASIULIJIMĄ.

Prez. Wilson karšapių dar
bininkų atstovams pasakė, kad 
valdžia gali darbininkams pa
kelti algas po 4c. valandoje, 
bet daugiau pakeliant algas 
reikėtų pakelti mokestį už 
transportaciją. Tuomet pra
gyvenimas dar labiau pabran
gtų, o tas yra negeistina. Dar
bininkai reikalauja pakelti ant 
25 nuoš. Karšapių viršninin- 
kai atmetė prezidento pasiuli- 
jimą. Dabar bus leista uni
joms nubalsuoti ar streikuoti 
ar priimti prezidento pasiuliji- 
mą.

---------- - x
NETVERS UNIJOS.

New Yorko policmanai turė
jo susirinkimą ir atmetė įneši
mą sutverti policmonų uniją, 
panašiai, kaip Bostone. Daly
vavo 2.000 su viršum policma- 
nų. Jie nubalsavo reikalauti 
aigi} pakėlimo. Dabar jų meti
nė alga $1.650, o reikalauja 
$2.000.
VALDŽIA STEIGS KRAU

TUVES.
Dėdė Šamas rengiasi į biznį. 

Ketina atidaryti visuose dides
niuose miestuose krautuves 
reikalingiausių žmonėms daik
tų. Tas bus vienas valdžios 
priemonių kariauti prieš pra
gyvenimo pabrangimą. Val
džia tikisigalėsianti pardavi
nėti pigiau, negu privatinės 
krautuvės. Jau nuo rugsėjo 25 
bus galima daryti užsakymus 
ir laiškais. Katalogas kainų 
ir nurodimu, kur tos krautuvės 
rasis jau gaminamas. Jis bus 
galima rasti kiekviename 
pašte.

STREIKAI.
AVorcesteryje, Mass. Sustrei

kavo gazo kompanijos darbi
ninkai. Gazo yra tik 36 valan
doms. Kompanija paėmė 
streiklaužių ir miestas turbut 
nepristigs gažo, jei streikas už
sitęs.

MŪSy ARMIJOS VEIKIMO APŽVALGA
(Liepos 8-14 d. 1919 m.)

Marselyje. Franci jo j, dokų 
darbai sustojo dėl streiko.

SUSTREIKAVO.
lVorcester, Mass. 250 

bininkų
Screw kompanijos sustreikavo. 
Reikalauja pakelti algas ant 
10 nuoš. Nesenai to kompani- 
jios dirbtuvėje buvo įvesta 50 
vai. darbo sąvaitė, bet algos 
nebuvo pakeltos.

daug nuostolių 
sužeistais ir be- 
Ypač pažymėti- 

šiaurės fronto operaci- 
kurios iš tikrųjų lai- 

mūsų

kioji artilerija atidarė smar 
kiaušių ugnį Ilukšto—Rau 
težerių 
Buivesko srityj žvalgų buvo 
įdėmėtas žymių raudonųjų 
dalių susibūrimas, kurios 
buvo permestos iš latvių 
fronto ir turėjo uždavinį 
apsiausti kairįjį mūsų spar
ną.

Tuo pačiu laiku gausios 
tininkų ir raitelių rinktinės 
apnyko mūsų sargybą ir 
privertė šiaurės rinktines 
pasitraukti iš Baverno, La
šeno link.

Tuo pačiu laiku gauisos 
priešininko pajėgos darė 
bandymų apsiausti mūsų 
dešinįjį sparną, bet gavę 
tinkamą atramą, raudon
armiečiai išsisklaidė.

Naktį mūšiai liovėsi. Dar
bavosi vien žvalgi} partijos.

Liepos 11 d. stiprios prie
šininko grandinės, padedant 
šarvuotajam traukiniui, a- 
bipusiai geležinkelio pakar
tojo savo antpuolius______ __

Mūsų dalys, strategijos 
reikalavimų spiriamos, ko
vodamos ir tvarkoje pasi
traukė nuo Dauguvos pa- 
krančio, Ilukšto, Senųj ų 
Grunvaldų ir Šarlotenhofo.

Greitu laiku Jalovkos — 
Rautežerių — Suveko lini
joje priešininko veržimasis 
buvo galutinai likviduotas.

Kaip matome, šiaurės 
fronto operacijos svarbiau
siąją savo uždavinio dalį 
puikiai įgyvendino, tiesa, 
galutinojo karo tikslo jie 
nenulėmė, bet davė didelės 
reikšmės sprendžiant mūsų 
kariuomenes ypatybes bei 
josios kovos prityrimo laip
snį.

Šios operacijos dar kartą 
patikrino, kad mūsų kariš
kiai jau tiek subrendo, tiek 
gerai orjentuojasi strategi
jos ir taktikos reikaluose, 
jog sugeba sėkmingai kovo
ti su daug gausesniu ir vi
sais atžvilgiais stipresniu 
priešininku.

Šį faktą laiduoja gausus 
karo laimikis, kurį sudaro 7 
kulkosvydžiai, 6 lauko vir
tuvės, 16 porinių vežimų su 
arkliais ir karo turtu, daug 
ginklų, šovinių ir amunici
jos.

Paskutinėse kovose prie
šininko eilėse dalyvavo ne 
mažiau 13 įvairios sudėties 
bolševikų pulkų, kaip šit 1, 
2, 4, 6, 8, 14, 15, 16. 11, 
31, 32 ir 33.

Bet neatsižvelgiant į tokį 
žymų rusų kariuomenės 
skaičių, mums teko 300-400 
belaisvių, kurių didesnė da
lis buvo suimta mūsų rinkti
nėms besitraukiant atgal.

• Pietų srities fronte, kaip 
veikiai buvo atremtas prie- 
žmmlro

pobūdžio puolimai.

sų svarbiausiu pennsylvanie- 
čiams turėtą rūpėti, tai tart 
žodį savo troškimo Lietuvai, 
tart žodį kaimynams, kurie 
laukia Lietuvos kaipo kokio 
gardaus kepsnio.

Taip-gi turėtą rūpėti šalies 
atstatymas. Juk galime saky
ti, kad Lietuva nuoga, o kur 
jos viltis? Seimas turėtą atsa
kyti. Seimas bus svarbus, tik 
reikia visiems sujusti, lig vie
nam. * Turime parodyti savo 
dvasią,, susipratimą ir ištiki
mybė, kad svetimtaučiai ma
tydami galėtą spręsti apie mū
są spėkas ir turėti gerą min
tį.

Laisvamaniai, kaip girdelis 
smarkiai organizuojasi, jau ir 
delegatą daugybę pririnko, 
mes ir-gi neturėtume pasilikti 
ją užpakalyje.

Važiuokime seiman su vilčia 
ir mūsą pastangos nebus be ge
ri} pasekmią, mūsą troškimas 
išsipildys.

Rumunijoj eina karinga agita 
j ei ja. nes Rnmuni ja nepatenkin 
i ta jai skiriamoms taikos kon 

demonstratyvinio ferencijos žemėmis.
mūsų _____.'

dalys liepos 8 d. netikėtai 
perėjo priešpuoliman ir ne
žiūrint į atkaklų rusų spiri- 
mosi dešiniajame sparne pa
ėmė jų stiprius atramos 
punktus.

Šiame fronte raudonieji 
ypač smarkiai kovėsi ir ar
čiau varsto neprisileido mū
sų grandinių, visą laiką pa
laikydami aukščiausiojo lai
psnio kulkosvydžių ir sun
kiosios artilerijos ugnį.

Atkaklios kovos užsitrau
kė iki liepos 10 d., kuomet 
dešinysis sparnas, pamažėl 
slinkdamas priekin, po 
smarkių kovų išmušė prieši
ninką iš pirmos eilės atra
mos linijos, kuri rėmėsi 
Astrakalnių — Pūslių — 
Baračiškių kaimų aukštu
mų. Neilgai trukus mūsų 
dalys pasiekė antrosios ei
lės ypač stiprios priešininko 
pozicijos linijos ir paėmė 
Driabų, Trinkiškių, Vieže- 
lių sodžius. Tuo laiku buvo 
sugauta 40 belaisvių ir su
imtas karo grobis.

Intemptos kovos užsitęsė 
visą ištisą dieną.

Vakarop po kruvinų kovų 
raudonarmiečiai buvo išvy
ti iš Zileikių — Duboriškių
— Beržeriškių — Domeikių
— Gemėnų — šapeliškių at
ramos punktų linijos, kuri 
rėmėsi Lygiojo ežero rytų 
krantam

Šios dienos operacijose 
priešininkas iš paskutinųjų 
stengėsi sulaikyti mūsų dai 
lių žygiavimą, bet veltui.

Liepos 12 dieną rytą ar
tilerijos ir pėstininkų grum
tynės kiek susilaikė Žval
gai ėjo pirmyn ir pasiekė 
Salaku miestelių sričių.

Vidudieny stiprios mūsų 
grandinės vėl puolė prieši
ninko pozicijas ir kovoda
mos užėmė Salakus. Raudo
nieji, netekę 13 
pasitraukė.

Tuomet mūsų 
dalys įsistiprino 
Kiemenų 
pozicijose, 
no žvalgai pasiekė Avilių 
miestelio.

RUSŲ FRONTAS.
Nuolatiniai raudonarmie

čių užpuldinėjimas mūsų 
sargybos linijos, stiprini
mas savo pozicijų ir gabeni
mas žymaus naujų dalių 
skaičiaus, davė mūsų ka- 
rioumenei pobūdžio išban
dyti savo pajėgas aktyves
nės operacijos pavydale.

Turėdamos omenėj šį tik
slą, mūsų kariuomenės da
lys visu ištisu frontu liepos 
7 d. pradėjo vykdinti savo 
sumanytąjį puolimą, kurs 
ilgainiui išsiplėtė į stam
biausią pateikė raudonar
miečiams 
nukautais, 
laisviais.
nos 
jos, 
duoja mūsų kariuomenės 
galybę, drąsą ir kurios da
vė rusams didžiausį smūgį.

Operacijos vystėsi šiuo 
būdu:

Liepos 6 d. buvo atatinka
mai prisiruošta, o kitą die
ną iš ryto prasidėjo žygiavi
mas pirmyn. Stipria mūsų 
vora puolė priešininko pozi
cijos Baverno — Jalovkos 
kryptim, kur ištiko smar
kiausiu varžytinių dėl svar- 
bių strategijos atžvilgių šių
dviejų punktų. Raudonar
miečiai atkakliai spyrėsi. 
Bavemas keletą karių perė
jo iš rankų į rankas. Rusai 
gerai kovėsi, pereidami 
priešpuoliman. Galų gale 
liepos 8 d. paskutiniojo ga
lingo puolimo rusai neišlai
kė ir netvarkoje pasitraukė 
iš Baverno. Tuo pačiu lai
ku po atkaklių kovų krito ir 
antras Anenhofo augštumo- 
se priešininko išeiginis pun
ktas — Lasenas

Tuo tarpu kitos mūsų 
rinktinės, sekdamos prieši
ninko pėdomis, užėjo rau
donarmiečių pozicijų flan- 
gan Šarlotengofo — Senųjų 
Grunvaldų kryptim ir at
kakliose kovose sumušė ru
sus, paėmė tuos punktus ir 
atkirto dalį priešininko 2 
rūšies gurguolės, kuri visa

Ištisą liepos 6 dieną prie
šininkas, sutraukęs rezer
vus ir permetęs iš Zarasų 
fronto II ir IV vadinamuo
sius liet, pulkus, darė prieš- 
puolimų. kurie Suveko — 
Rautežerio dešiniajame 
sparne vakarop galutinai 
atmušti, o tuo laiku mūši} 
kaiiiojo sparno rinktinės 
kovodamos užėmė Kaziniš- 

, kius, Ilukštą, Naujuosius 
• Grunvaldus ir Dauguvos 
! pakrantį.

i Liepos 10 d. pėstininkų 
; mūšiai pasiekė aukščiausio- 
! jo laipsnio Rautežerių srity, 
! kur buvo paėmę priešininko 

i vadovaujamas aukštumas 
[Į— 188 ir 175.

Po kiek laiko rusų sun-

DELEGATUI SEKAS.
Gerb. delegatui iš Lietuvos 

kun. Laukaičiui pusėtinai se
kas. Į jo prakalbas žmonių 
renkas nepaprastai daug ir go
džiai gaudo kiekvieną jo žodį. 
Gerb. delegato kalbos malonu 
ir indomu klausyti- Kalba la
bai liaudiškai, suprantamai, a- 
pie žingeidžius kiekvienam lie
tuviui dalykus.

Aukos šitaip plaukia:
AVorcestarvje sudėta apie 

$800.
So. Bostone apie $400, A- 

tliolvje apie $300, Brightone 
apie $150. Nemažai yra pasi
žadėjusią.

Seredoj kalbės Lavrence, 
Mass. o ketverge Bridgeport, 
Conn.

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam. kad 

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti- ~

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali ją netekti. Pinigus siųskite “money orderiu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKĄ S,”
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

... I ' ..



DARBININKAS

DELEGATAS IŠ LIETUVOS GERB. KUN. LAUKAI

"r

l

pa-

ATVIEAS LAIŠKAS.

NAUJAS SUMANYMAS.

i»

Kun. J. J. Valantiejus.

TEŽINO APIE JUS VISA
LIETUVA. A. St.

I

I

kolonijų ir

Ir tiesiog pasakius, kad
I

Detektyvas.

gas

ATSIŠAUKIMAS Į 
BLAIVININKUS.

delegatai ir 
skelbdindavo

persiuntimo lėšomis, 
atseis daug maž po 5c. 
svarą.

Tad visi į darbą.

noriu
blaivi-
Ragi-

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly.....................................$3.00
Boston and suburbs
5 months ..............
ForsigD eountries yearly ....4.25

LITHUANTAN SALES 
CORPORATION, 

244 W. Broadway,

Turėjo būti 27 d. rugsėjo.
Vilkaviškis.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

Bolševikų prakalbos.

Rugpjūčio 21 d. čia buvo lietu
viškų bolševikų prakalbos. “Kal
bėtojas” buvo Joselis (Jukelis). 
Jis susiriesdamas gyrė dabartinę 
Rusijos valdžią. Nurodinėjo, kad 
jau geriau nereikia, kaip kad da
bartės Rusijoje. Tai tikras rojus 
ant žemės esąs. Sakė, kad ir Lie
tuvoje turinti būti valdžia Troc-

SO. MANCHESTER, CONN.
Klaidos atitaisymas.

“Darbininko” No. 97 buvo ra
šyta, kad A. S. R. K. M. Sąjun
gos 28 kp. balius bus 13 d. rugsė
jo.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
“Amerikos Lietuvio” leidėjas 

Paltanavičia sakosi labai dėl ka
rės nukentėjęs. Dabartės pasida
rė pavargėliu ir pašalpos ieško, 
prisiuntinėja visokių tikietų par
davinėti su didžiausiais nusiskun
dimais. Lietuviai čia sako turį ką 
šelpti ir tik juokiasi iš tokių dėl 
karės nukentėjusių, kaip Palta
navičia.

Mahanoy City, 
Pirma sesija prasidės 
A.M.

RACLNE, WIS.
L. Raudonasis Kryžius rengia 

iškilmingą pikniką, kuris Įvyks 
rugpj. 31 d. Union Parke. Prasi
dės po pietų 1:30 v. ir tęsis iki 
vėlumai. Įžanga dykai. Muzi
kantai geriausi.. Kviečiame visus 
atsilankyti 
apielinkių. 
perduotas 
Kryžiui.

vietos lietuvius ir iš 
Visas uždarbis bus 

Lietuvos Raudonam

Prie progos turiu priminti, kad 
R. K. yra nutaręs rengti prakal
bas 21 d. rugsėjo. Tad visos vie
tos draugijos malonėkite nieko 
nerengti tą dieną. Taip-gi nutar
ta rengti perstatymą 28 d. rugsė
jo. Manoma lošti kom. “Dakta
ras iš prievartos.”

R. K. yra nutaręs rinkti dra
bužius ir prirašinėti narius. Tad 
šiomis dienomis lankysis po lietu
viškas stubas rinkikės ponios F. 
Pocienė ir O. Daukšienė.

M. K.

TIS UŽGIRIA MŪSy B-VĘ IR JOS VEIKIMU

NIAGARA FALLS, N. Y.

Pardavinėjant “Liberty bonds” 
visko atsitiko. Štai vienas žmo
gelis padavė rinkėjui $50.00, ku
ris jam išdavė kokį ten raštelį. 
Po kelių savaičių žmogelis su tuo 
rašteliu nuėjo į banką pasiimti 
čekį Bankierius pasakė, kad to
kio vardo jis nežino. Pašaukė 
jis pardavinėtoją ir paklausė kur 
jis padėjo $50.00; pardavinėto
jas atsakė, kad padidinęs biznį. 
Nuteistas ant 90 dienų kalėjiman 
arba sugrąžinti pinigus.

J. V.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
fcų *▼. Juozapo Darbininkų 
Jnnfa.

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly 

per. Pnblished every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
siation of Labor.

kuri per keturis su viršum 
metų kankino daugelį tautų, 
o labiausia lietuvių tautą, 
prasideda rekonstrukcijos 
tai yra atstatymo darbas. 
Tas darbas ypač sunkus Lie
tuvoje, kur eina netik at
statymas, o ir kūrimas vals- i 
tybės apstotos neprietelių, i 
Ikšiol rūpinomės savo vien- 
genčiij medžiaginio būvio 
pagerinimu. Dabar pradė
kime naują darbą. Pasirū
pinkime suteikti Lietuvos 
karės nukamuotiems ir dva- 1 
sinio maisto — knygų.

Gerb. delegatas iš Lietu
vos kun. Laukaitis sako, kad ]

RINKIME LIETUVAI 
KNYGAS IR TUOJ 

JAS SIŲSKIME.
Jau senai “Darbininkas” 

yra priminęs savo skaityto
jams. kad taupytų knygas, 
o atsidarius keliams, jas pa-

4.00
1.50 dabar svarbu yra paremti 

Lietuvos pakraščius ir pa
grobtus lenkų Lietuvos pa
kraščius.

Tepasklista lietuvių kny
gos ir laikraščiai po visą 
Lietuvą, o ypač lenkų pa
grobtuose kraštuose.

Šiuomi ypatingai 
paraginti 'pilnuosius 
įlinkus prie to darbo, 
nu Piln. Blaivininkų kuo
pas užsiimti kuodidžiausiu 

Ypač au
kautos Ryto” nu

merius. Iš Lietuvos laikra
ščių ir iš kitų šaltinių suži
nome, kad Lietuvoj prasi
platinęs degtinės sunkimas. 
Todėl kaip sykis priderame 
blaivininkų laikraštį ten iš
platinti.

Aukuokite ir rinkite kny- 
Lietuvai.

Kun. P. Juškaitis, 
Piln. BĮ. Sus-mo pirm.

kio ir Co., tai būsiąs antras ro
jus. Ragino žmones neduoti nei 
supuvusio cento dėl Lietuvos lais
vės išgavimo. Aš nežinau ar kur 
randasi dabar kvailesnis žmogus 
kaip tas “kalbėtojas.” Pabaigęs, 
sakė duokite klausimų. Bet iš 
publikos pasipylė kritika iš visų 
šalių salės. Pagaliaus V. Sereika 
pakvietė “kalbėtoją” stoti į de
batus nurodydamas keletą mela
gingų tikrinimų. Tuomet Jukelis 
tik pabalo ir nors nenorėdamas 
pusiau lūpų pasakė, jog sutinkąs 
stoti į debatus.

Harrisonietis.

siųstų į Lietuvą. Dabar, kuo- Į r^n^mU'
met tie keliai atdari, tapykite 

knygų rinkimą ir siuntimą 
reikia atlikinėti organizuo
tu būdu.

Mes jau galėjom numany
ti, kad Lietuvoje yra kny
gų badas. Delegatas iš Lie
tuvos, gerb. kun. Laukaitis, 
patvirtino tą. Sako, kad 
Lietuvoje knygų labai trūk
sta. Prieš karę išleistos kny
gos susinešiojo arba žuvo, o 
laike karės dėl laiko stokos 
veikėjams, dėl popieros 
brangumo ir dėl kitokių 
priežasčių mažai knygų te- 
atspausta.

Tad Amerikos lietuviai tu
ri progą dar vienoje srityje 
pasitarnauti savo viengen
čiams. Amerikos lietuviai 
turi apversti Lietuvą kny
gomis. Padarykime tą or
ganizuotu būdu.

Pas retą lietuvį Amerike 
nerasi knygų. Retas lietu
vis arba lietuvaitė neaukuo- 
tų iš savo knyginei io knygų, 
jei^ūtų knygų rinkliava dėl 
Lietuvos. Todėl reikia pra
dėti su didžiausiu uolumu 
rinkti knygas.

Mes patariame visoms L. 
D. S. kuopoms tuoj imtis to 
darbo. Lai kiekviena kuopa 
paskelbia renkanti knygas. 
Surinktas knygas reikia ge
rai supakuoti ir pasiųsti per 
Lietuvių Prekybos Bendro
vę ar kitą eksportu užsi
imančią įstaigą į Lietuvą iš
dalinimui žmonėms.

Lai visose kolonijose susi
daro knygų rinkimo komite
tai ir pasiskelbia laikra
ščiuose.

“Darbininkas” jau pa
siuntė vieną skrynių su kny
gomis į Lietuvą išdalinimui 
žmonėms.

Gerb. delegatas kun. Lau
kaitis labai užgiria mūsų su
manymą ir visus lietuvius 
ragina aukauti knygų Lie
tuvos žmonėms.

Aukuokite visokio turinio 
gerus veikalus. Aukuokite 
maldaknyges, katekizmus, 
lementorius, pradžiamoks
lius. “Darbininko” kalen
dorius visokio turinio kny
gas.

Knygų rinkimo komitetai 
arba tuo užsiimsiančios kuo
pos žinoma turi pasirūpinti 

Tas 
už

FITCHBURG, MASS.
Nesenai laisvamanių laikrašty

je tilpo žinutė, kad Mockus laikė 
prakalbas. Bet ten nebuvo pra
kalbos, bet tik pliovonės.

Krankino Burbank kompanija 
pakėlė algas savo darbininkams 
po 15c. ant buvusios algos. Ki
tos dirbtuvės streikuoja.

Pas mus darbininkai lietuviai 
neturi geni organizacijų. Būti} 
gerai, kad susiorganizuotų ir sto
tų vienybėm Čia reikia sutverti 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
kuopą ir kelti darbininkišką su
sipratimą.

KAIP DELEGATAS PA- 
KVITAVOS AUKAS.
Gerb. delegatas iš Lietu

vos kun. Laukaitis atvyko 
Amerikon neilgam laikui. 
Bus apie porą mėnesių. Per 
tą laiką stengsis aplankyti 
kuodaugiausia 
rinks aukas.

Ikšiol kiti 
fondai aukas
laikraščiuose ir už didesnes 
aukas išduodavo paliudiji
mus. Gerb. kun. Laukaičio 
prakalbose surinktos aukos 
bus pakvitavotos ypatingu 
būdu. Paliudijimų nebus 
duota. Bus padaryta ši
taip:

“Darbininkas” apsiėmė 
pagarsinti visas aukas, su
dėtas kun. Laukaičio pra
kalbose. Žinoma aukos ma
žiau dolerio bus priskaitytos 
prie smulkių aukų. Gi kas 
aukuos $5 ir viršaus tai to 
bus pagarsintas pilnas var
das ir pavardė, adresas čia 
Amerike ir Lietuvoj. Pa
vyzdžiui štai kaip bus pa- 
kvitavota:

Jonos Jonaitis, 25 Gold 
St. (Kauno gub., Raseinių 
pav., Eržvilko par., Butačių 
k.) $10.

Visos aukos bus sudėtos į 
vieną “Darb.” numerį, kuo
met gerb. delegatas pabaigs 
maršrutą. Tas “Darb.’ ’nu- 
meris bus kokių 16 pusi, at
spaustas ant geros popieros, 
papuoštas paveikslais ir 
gražiais raštais. To num. 
bus atspausta labai daug ir 
10.000 ekz. bus pasiųsta į 
Lietuvą ir išvežiota po visas 
Lietuvos parapijas. Tokiu 
būdu visa Lietuva žinos 
kaip ir kas aukavo. Iki tas 
numeris pasieks Lietuvą 
daugelis dar nebus susižino
ję su saviškiais. Todėl iš to 
numerio jie sužinos apie jas 
ir atsišauks.

Pereitame 97-nie “Darbininko” 
numeryje iš IVaterbury, Conn til
po labai nemaloni ir net nešvari 
— įžeidžianti bereikalingai buvu
sį vargonininką, p. J. V. Kovą 
viešai ir vietinį kunigą Valantie
ji} pridengtu būdu, koresponden
ciją. Kurios rašėjas yra koksai 
tai Džiovyta Silkė. Neva statosi 
didis visuomenės Lietuvių veikė
jas. Bet jeigu kaipo toksai ir 
taip sugebėjo parašyti tai nėra 
nei perdaug nuostabu, dėlto kad 
jei tiktai jis yra Džiovyta silkė, 
tai turi būti ir jo protas džiovytas 
vienpusiškoj krosnėj. Idant su
gebėti tiek asmeniškumo tulžies 
išlieti ir tai net viešai per spaudą. 
Ir tuom pačiu mesti bereikalin
gai juodą purviną tašką, visųpir- 
miauisai ant vargonininko Kovo, 
kuris tiek metų pasekmingai ir 
naudingai darbavosi dėl šios Lie
tuvių kolonijos. Ką liudija ne tik 
vietiniai lietuviai, bet ir visuome
nė, žinoma išimant Džiovytas Sil
kes. Kuris nereiškia kad atsto
vautų didžiuomenę, bet vien tik 
savo siaurų pažiūrų asmenišku
mą.

Toliaus, manding neklysiu pa
sakęs jog Silkė dar nei nesapna
vo apie šią šalį kuomet p. Kovas 
darbavosi, ypač šioj kolonijoj. 
Tai-gi p. Kovas sulaukęs šito lai
ko gali būti nusistovėjęs žmogus, 
daugelį pažįstąs, o dar daugiaus 
pažįstąs žmones ir jų psichologi
ją, visokios pakraipos žmonių. Ir 
kaipo tokiam žmogui nėra pavo
jaus kaip pasauliniuose taip ir ti
kėjimo dalykuose.

Tat, jei Dž. Silkė ir primeta p. 
Kovui kad jis persikėlė savo kny
gyną pas bedievį, tai dar nereiš
kia, kad jau ir savininkas to kny
gyno bus bedievis. Kad tai būtų 
tiesa, kaip Silkė mano, tai reikė
tų viso tVaterburyio lietuvių ko
loniją palaikyti bedieviais, nes jei 
ne su tuo, tai kitu bedieviu pri
sieina vietiniams lietuviams susi
durti.
nei p. Silkė nėra liuosas nuo to
kio nusidėjimo. Ar p. Silkei ne
prisiėjo pirkti, parduoti, susidur
ti su kokiu žydeliu gešefninku ar 
kitu pagonu? Ką pasakytumei, 
jei kas Silkei primestų vardą Još- 
kio-žvdelio ?

Antra vertus, jeigu p. Kovo 
knygynas randasi pas bedievį, tai 
gal išeiti ant naudos, nes katali
ko žmogaus ir jo knygynas yra 
nebet koksai. Ir tokiu būdu dar 
yra viltis, kad netikintis gal at
siversti. Vienu žodžiu, nėra tiek 
pavojaus žmogaus kat. ir subren
dusio knygynui būti pas bedievį? 
kaip bedievio knygynui o būti pas 
kataliką.

Kita vėl, jei tai būtų tiesa, ką 
Silkė parašė, tai nei nesisarmaty- 
tų pasidėti savo tikrą vardą, o 
ne Džiovyta Silkė.

Antroj gi vietoj, Dž. Silkė sa
vo džiovytomis išvadomis palie
čia arba meta, nors ne viešai kal
tę ant dabartinio parapijos vedė
jo. Būtent, p. Kovas ant tiek pra
sikalto, kad liko išmestas iš šv. 
Juozapo lietuvių parapijos Wa- 
terburyj ir net neteko pastogės 
savo knygynui. Kas yra visiškai 
netiesa. Kovui buvo ir yra vie
tos. Tai yra aišku iš to, kad ir 
po šiai dienai p. Kovo daug nuo
savybės randasi parapijos pasto
gėje. Jei ką išsinešė, tai jo pri-

vatinis reikalas. Tai dar netikra 
priežastis jo prisiglaudimo pas 

ievį, kad vien tai jau jis ren
gės, eiti prieš tikėjimą ir parapi
ją. Aš sakyčiau, kad Dž. Silkė 
kur kas greįčiau eitų prieš viską, 
jei tik nepalei jo muzykę visi šo
ka.

Tik belieka man pridurti delei 
aiškumo dalykų, kad p. Kovas nė
ra išvarytas, išmestas arba su pa
nieka prašalintas. Visiškai ne. 
Jo gi rivatiški reikalai ir dalykai 
taip ir rie to jį privedė kad mus 
apleidžia su didžiausia garbe iš 
jo pusės. Gi iš pabijos pusės 
jaučiamės turį didelį nuostolį ne
tekę tokio sąžiningo ir darbštaus 
žmogaus. Kad tą patikrinti, pa- 
rapijonys labai norėjo iškelti jam 
puikias išleistuves, bet p. Kovas 
iš nusižeminimo nesutiko ant to. 
Vienok jo prakilnūs darbai ir jo 
didis pasišventimas ilgai ilgai ne
išeis iš Waterburiečių minčių.

Tiek tiktai gaila Silkės, kad 
per savo netaktiškumą ir dalykų 
nepermatymą arba jų nesuprati
mą užsitraukė ant savęs tokį ne
malonumą ir vietinių lietuvių ne- 
pirelankumą. Ir kaipo tokiu pa
sielgimu laikraštį ir jo vedėjus 
pastatė nemaloniame padėjime ir 
kaip matosi didelėje atsakomybė
je- Iš dalies yra kalta rėdystė, 
kad talpina netikras arba šmei
žiančias korespondencijas. Kas 
labai visur ir visiems kenkia. Aš 
nuo savęs pat arčia kad būtumėte 
visi ir visame atsargesni, mažiau 
asmeniškumo, bet plačiau ir gi
liau žiūrėtumėte į visokius daly
kus.

JONAS J. ROMANAS, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės vedė
jas, Harvardo universito augščiau- 
sių komercijos kursų studentas. Da
bar Lietuvoje daro didžius kontrak
tus ir netrukus grįžęs Amerikon už- 
ves plačiausia pirklybą. su Lietuva.

MES PIRMUTINIAI.

Lietuvių Prekybos Bend
rove pirmutinė pralaužė ke
lią pirklybai su Lietuva. Ji 
pirmutinė pasiuntė 
von reikalingiausių 
Siuntė tada, kada 
pusių šaukė balsai. 
NEGALIMA.

kun. Laukaičio prakalbose 
kuogausiausia ir apie tai ži
nos visa Lietuva.

Tų kolonijų, kur jau bu
vo prakalbos, rinkėjai pri
valo virš $5.00 aukavusių 
gauti adresus ir iš kur kilę 
iš Lietuvos. Kas iš mažai 
aukavusių norėtų daugiau 
aukuoti, kad būti pažymėtu 
minėtu būdu, tą gali pada
ryti.

Aukų užrašytojai privalo 
rūpestingai užrašinėti. To
se atskaitose neturi būt klai
dų. Kad jų išvengti, tai mes 
gavę atskaitą ir tuoj ją su-

PENNSYLVANIJOS LIETU
VIŲ SEIMO PROGRAMA.

Rugsėjo 1 d., 1919 m. 
Mahanoy City, Pa.

1] Seimo išvakarės, Rugpiu- 
čio 31 d. 7:30 P.M. Bačkauskų 
svetainėje rengiama teatras ir 
prakalbos. Vietos bažnytinis 
choras suloš komediją “VAL
KATA.” Su prakalba, kvie
čiamas p. B. Mastauskas.
2] Prieš šeiminės pamaldos 

8:30 A.M. Lietuvių R. K. baž
nyčioje.

3] Seimas įvyks Mahanoy 
City Township High School 
Auditorium, 
Pa.
10 v.

4] Seimo pabaiktuvėms toj 
pačioj Auditorium 7:30 P.M. 
bus prakalbos ir koncertas. 
Su prakalbomis kviečiami pp. 
K. Česnulis ir L. Šimutis.

5] Tnformacijų Seimo reika
le kreipties žemiau nurodytu 
antrašu.

Rengiamojo Seimo Sekreta- 
rijatas:

Rev. P. Gudaitis,
307 Pine St. Tamaąua, Pa. 
ir L. Vasaitis 18 Sand St. 
Pittston, Pa.

6] Svečiams delegatams Ma
hanoy City apsistoti rekomen
duojama sekančios vietos:

Mansion House, 
Pannsilvania Hotel ir 
Frank Hotel.

Milijonierius Morgan išva
žiavo į Europą Jis neturėjo 
vakacijų per penkis metus.

Vladivostokas, kaip bolševi
kų bevielis telegTafas skelgja, 
esąs sukilėlių apsiaustas. Ja
ponijos eskadra atvyko į Vla
divostoką

A. f A.
Ona Railienė (Pažinsite)

Po ilgos, metų ir pusės ligos, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 15-tą 
d. rugpj. 4 vai. po pietų. Velio
nė buvo 48 metų amžiaus. Paėjo 
iš Lietuvos, Vabalninku par. Pa
liko dideliame nuliūdime vyrą 
Railį, 3 sūnus ir vieną brolį. Vy
riausias sūnus Juozas 20 m., vi
dutinis Kazys 18 m., o jauniausis 
Antanas 16 m. Laidotuvės buvo 
18 d. š. mėn. su bažnytinėmis a- 
peigomis 9 v. r. šv. Juozapo baž
nyčioje. Po pamaldų palaidota 
šv. Juozapo kapinėse Pittsfield, 
Mass. Giminės ar pažįstami, no
rėdami platesnių žinių apie velio
nę, prašomi kreiptis šiuo adresu: 

Juozas Raila,
167 Linden St., Pittsfield, Mass.

KUOSKAITUNGIAUSIA LANKYKITĖS 1 DELEGATO Iš 
LIETUVOS PRAKALBAS IR KUOGAUSIAUSIA

Lietu- 
daiktų. 
iš visų 
kad tai

O mes paro
dėme, kad GALIMA ir pa
darėme.

Delegatas iš Lietuvos, 
gerb. kun. Laukaitis, buvo 
supažindintas su mūsų Ben
drove ir jos veikimu. Gerb. 
delegatas visų mūsų veikimą 
UŽGYRĖ ir UŽTIKRINA 
PASISEKIMĄ. Jam rodė
me mūsų gautą iš Lietuvos 
milijoninį užsakymą. Sa
kė, kad galime be baimėsį 
siųsti šimtą sykių tiek, kiek 
užsakyta. Visko reikia šim
tą sykių daugiau ir už 
viską bus užmokėta. Sa
kė, kad iš to bus pelno Ben
drovei ir nauda Lietuvai.

Todėl dabar mūsų Ben
drove kiekvienas gali pasiti
kėti. Gerb. dęlegatui atsi
lankius į jūsų koloniją pa
klauskite apie Lietuvių Pre
kybos Bendrovę asmeniškai. 
Jis patvirtys tą, ką mes sa
kome.

Šiomis dienomis išplaukia 
iš New Yorko laivas su dali
niu išpildymu milijoninio 
užsakvmo ir su drabužiais 
ir maisto daiktais, kurie bu
vo kitų prisiųsti. Taip-gi iš
vežta viena didelė skrynia 
su knygomis.

Su sekančiu laivu, kurs 
netrukus išeis, išsiųsime tų 
daiktų, kurių pagal nuro
dymą gerb. delegato, labiau
sia Lietuvoje reikia.

Kad pasekmingai varyti 
plačią pirklybą, tai būtinai 
reika kapitalo. O mūsų ka
pitalas susideda iš parduo
damų šėrų. Todėl visus 
kviečiame pirkti šėrus. Po 
gerb. kun. Laukaičio užtik
rinimų niekas neprivalo a- 
bejoti apie Lietuvių Preky
bos Bendrovės pasisekimą.

Mūsų Šerai po $5. Nei die
nos neatidėliodamas pirk 
šėrų mūsų Bendrovės už 
kiek tik išgali. Kreipkis 
adresu: •

L.. . x x w r ■ S 
r -agV. II

SERŽ. F. VAŠKAS, 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės darbininkas Lietuvoje, 
kurs Lietuvoje išvažinė ja a- 
merikiečių dovanas ir L. 
Prekybos Bendrovės tavo
ms.

JONAS E. KAROSAS, 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės atstovas Lietuvoje.

Lietuvos lietuviai taip 
džiaugiasi iš svečių iŠ Ame
rikos, kaip mes kad džiau
giamės iš svečio iš Lietuvos. 
Gi L. P. B -vė jau turi Lie
tuvoj 3 delegatus.

Nesiteirauk pas Joną, Bal
trų, ar Kaulą ar verta pirkti 
šėrus Lietuvių Prekybos Ben
drovės. Bet klausyk, ką sako 
gerb. delegatas iš Lietuvos 
kun. Laukaitis ir kiti veikėjai.

Teiraukitės pas mus apie 
Bendrovę ir prašykite paaiški
nimų neaiškiuose jums daly
kuose.

Lietuvos Prekybos Bendro
vės vedėjai žino visus kelius ir 
budus vedime plačiausios ko-



Visi Išvažiaviman!
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ir George Lukoše- K. B is 6T. Roko Parapijos Choras vedamas jauno, bet gubas* vargonininko p. It. JUŠKOS.
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Vardas Pav.

Adresas
Vardas atstovaujamos organizacijos:

Rengimo Komisija. RENGĖJAI.

RUSIJOS RUBLIAI!

I

I

voje

4

*

Vardas-pavardė

Gatvės vardas

Miestas ir Valstija?
M

kad Pliila-
3 kandida-

I
i

politikieriai, ir tu 
tokią didelę drą-

10- 
tur-

per
Ad-

LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ SIŲS LAIVĄ Į LIEPOJŲ AR
BA KLAIPĖDĄ LABAI NETOLIMOJE ATEITYJE IR TAIP PARĖDĖ, KAD KROVI
NIO DALIS BUS LIETUVIŲ ŠELPIMO SIUNTINIS.

Meldžiame atsiųsti pilnas informacijas apie Lietuvių Šelpimo Siuntinį. Suprantama, kad 
šis prašymas yra nemokama informacija ir nesuriša manęs jokiais ryšiais.

1

Yra du būdu siųsti pašelpą. Jūs galite arba sutaisyti patys savo dėžę arba jūs galite už
sisakyti bile kurią iš sekančių kombinacijų, kurias jau sudarė Lietuvos-Amerikos Pramonės 
Bendrovė ir kurias ji jums atsiųs.

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO.

6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY.

Įžangos mokestis 35c. turi būti pridedama su į- 
stojimo blanka. Įstojimas užsidaro Rugpjūčio 3Q d. 
1919. Norintieji dalyvauti praneškite tuojaus p-lei 
Paulinai Abračinskaitei 187 Ames St., Montello, 
Mass.

Taipgi reikalaujame
lietu-

Adresuokite:
PRESS., 

Montello, Mass.

DIDIS IŠVAŽIAVIMAS.

Karučio lenktynės — vaikų.
100 mastų bėgimas atbulų — mergaičių.
100 mastų bėgimas atbulų — vaikų.

IŠPILDYS VYRAI IR MOTERYS.

Siberijos valdžia, kurios 
galva yra Kolčakas į visas pu- 
sesšaukia liuosnorių. Liuos- 
noriais bus pakeisti priversti
nai sumobilizuoti kareiviai.

Norintieji dalyvauti programoje prašomi padė
ti kryžiuką iš kaires šio surašo.

DARBO DIENOJE (LABOR DAY)

ANT P-NO ŽARKAUSKO ŪKĖS

ENTRA! ENTRA LAIKRODĖLIS
ROSKOPE PATENT” TIK $5.45.

Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus 
šiant arba kas nori pasidžiaugti 
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit 
laišką įdėdami krasos ženkleli, 
resuokite:

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

Gavę šitą kuponą pasiųsime jums pilnas informacijas. Rašykite aiškiai ir adresuokite:
t

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

PHILADELPHIA, PA.
“Politikieriai”

Šį rudenį pripuola Philadel- 
phijos miesto majoro ir kitų 
valdininkų rinkimai. Lietu
viai ir-gi rengiasi šįmet tuose 
rinkimuose dalyvauti, ir šiek 
tiek politikoj pradėti vekti, to
dėl kad dabar Philadelphijoj 
yra labai daug lietuvių pilie
čių. Taipgi čia yra Lietuvių 
Piliečių Ratelis ir keletas dide
lių kliubų, kurie jau rengiasi 
į rudenį rinkimų kampanijas. 
Tuom tarpu nekurie lietuviai 
politikieriai kurie nėra jokios 
organizacijos įgalioti kas žin 
delko nuėjo į kongresmano 
Moore ofisą, kuris šįmet 
kandidatuoja į Philadelphijos 
majorus ir štai ką pasakė: 
Nortli American šitą jų pasi
teiravimą šiaip paskelbė: Lie
tuvių delegacija atėjo į Moore 
ofisą ir prisižadėjo jam daug 
tūkstančių lietuvių balsų iš šio 
miesto. Delegacijoj yra Kapi
tonas A. P. Damrauskas, .Toli n 
Paulauskas 
vič.

Tai bent 
turėk man 
są pasivadink savę lietuvių de
legacija ir pažadėk kelių tūks
tančių lietuvių balsus. Bet 
žiūrėkit kas toji delegacija. 
Na-gi Kap. A. P. Dambraus
kas. Mes jį pirmiaus žinojom 
kaipo daktarą. Matyt tas dak
tarėlis pradėjo į politiką skv< r- 
bties lietuvių vardu kuris 
nei prie vienos lietuvių draugi
jos Philiadelpliijoj nepriguli. 
Greitu laiku manė labai dide
liu žmogum pastoti. Radikalų 
seime Cliicagoj apsiėmė lietu
vių tautišką-radikalę armiją 
nuorganizuoti, bet ar jus girdėk 
jot bent apie vieną nors karei
vį. kuris būtų į jo organizuoja
mą armiją įstojęs? Paskui vy
ras nutraukė pas gerb. kleboną 
Kaulakį, kad jį išgarsintų baž
nyčioje kaipo gerą daktarą. 
Bet Klebonas štai ką jam atsa
kė: Prisirašyk prie mūsų para
pijos ir mūsų pašelpimų drau
gijų, tai tąsyk mes kaipo savo 
žmogų garsinsim ir remsim.” 
Dambrauskas gavęs tokį atsa
kymą išsinešdino. Tautini n- 
kų-radikalu nėra Philadelphi
joj, tai jis jau ir pradėjo vi
siems sakyti kad jis su katali
kais eina, kitiems kad geras ra
dikalas, kitiems kad net Lolše-

visus Philadelphijos lietuvius 
piliečius atstovauja.
Dabar-gi vyras sumanė pasi
garsinti, kad jis net visus Phi
ladelphijos lietuvius piliečius 
atstovauja.

Kiti du Dambrausko delega
cijos nariai yra J. Paulauskas 
vienas radikališkos smuklės 
bartenderis ir Jurgis Lukoše- 
vič.

Tai tokie mūsų politikieriai. 
Daugybė mūsų katalikų žmo

nių kurie iš jų to pasielgimo 
Į pasipiktino, todėl, kad jie prie 
parapijos nepriguli, o mėgsta 

į pas svetimtaučius atstovauti 
be jokio įgaliojimo visus lietu
vius. Dauguma rengiasi drau
gijose išnešti protestus prieš 
tuos žmones, kad jie taip el
giasi.

Greitu laiku manome suren
gti piliečių mitingą, kur bus iš
rinkta delegacija ir pasiųsta 

; kur reikės. Todėl 
delphijoj bus apie 
tai ant majoro.

mums išrodė raštinę ir visąi 
namą. Raštinė labai praktiš
kai sutaisyta, p. Molis vertas 
pagyrimo.

Aplinkiniai visi miestai šla
pi, rudžio kaip vandenio. Ant 
galo tariu ačiū ponui ir poniai 
Vieraičiam už malonų priėmi
mą. Tai tiek iš tos apielinkės. 

Svetis.

JERSEY CITY, N. J.
Rugpi. 8 d. teko man su savo ■ 

moterim ir su sūneliais nuke-| 
liauti į Jersey City ir tenai vie
šėtis per keletą dienų pas gi
mines Vieraičius. Taigi ką tę 
esu patyręs norėčiau pasidalin
ti su “Darbininko” skaityto
jais ir taip turiu nupiešti, kaip 
nuo savo draugų esu patyręs.

Abelnai imant Jersey City, 
lietuviai kaip politiškai, taip 
tautiškai žemai stovi. Dauge
lis yra sulenkėjusių, kiti pas
kendę girtuoklystėje ir paleis
tuvystėje. Valkiojasi su parau
donavusiomis nosimis. Klau
siu pas savo draugus ar čionai 
yra rengiami kokie nors lietu
vių vakarai ? Kaipo tai Teat
rai Koncertai, atsako nieko 
čio nėra. Klausiu ar turite 
bažnyčią? Taip turim. Sulau
kęs nedėlios nuvažiavau į lie
tuvių bažnyčia ant sumos. Baž
nyčia užrakinta. Sugrižau nu
ėjau į Airių bažnyčią ant pa
maldų. Po pamaldų užkandę 
sėdam su Vieraičiais į makabi- 
lių ir aplankėm visus gražius 
parkus, ant kurių prisirinkę 
tūkstantinės minios žmonių, 
žaidžia visokius žaislus.

Panedėlyje nukeliaujam į 
Brooklvna ir nueinam į S. L. 

vikas esąs. Dabar-gi vyras su-! R- K. A. namą. Atrandam p. 
manė pasigarsinti, kad jis net Molį Seimo raštininką, kuris

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Statymo Bendrovės 

šėrininkams.
Susivienijus Lietuvių Staty- 

' ino Bendrovei su Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendrove 
yra reikalinga permainyti Še
rų cei-tifikatus. Todėl visi šė- 
rininkai Lietuviij Statymo 
Bendrovės malonės prisiųsti 
savo šėni certifikatus dėl per
mainymo, pasirašius ant kitos 
pusės vardą ir pavardę šiuo 
adresu:

Lietuvių Statymo Bendrovė, 
7602 Aberdeen Avė.,

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių New Yorko ir New 

Jersey valstijų bus apskričio iš
važiavimas rugpj. 31 d. 1919. Vi
sos kuopos kviečiamos kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, linksmai 
praleisti laiką ir pakvėpuoti tyru 
oru.

Programas susidės iš prakalbų, 
deklemaeijų, monologų, žaislų ir 
tt. Kurios kuopos norite daly
vauti programoje, malonėsite iš
anksto pranešti. Programas pra
sidės 2 vai. po pietų.

Pasarga: Atvažiavus iš New 
Yorko ir New Jersey valstjių iš
lipkite ant Cortland st. ir eikite 
iki Park row Brooklyn Bridge už
lipant pirmutiniais trepais paim
kit Lesington Avė. elevaiterį to 
Jamaica. Važiuokit iki 143-čio st. 
Queens Blood; nulipkit Queens 
Blod trepais ir eikite po dešinei 
apie 3 blokus iki giriai ir bus ma
toma vieta iš Centrai Brooklyn. 
Taip-gi galite važiuoti Lexington 
Avė. E.; iš AVilliamsburg galite 
važiuoti Broadivay Elav. iki Man- 
nattan Joc., tenai persėsti ant Ja
maica treino; taip-gi galite va
žiuoti Metropalitan Avė. karu, 
nes brooklyniečiams toji vieta ge
rai žinoma, antroj pusėj kelio nuo 
Maple grow parko.

Jei tą dieną lytų, tai išvažiavi
mas bus sekančiame nedėldienv- 
je.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos.
Nuo2 iki 3 po p»et. Nno 7 Ik* 9 v 

609W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. ■ 
Tel 502 S B.
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JEI PERDAUG VALGAI AR 
GERI VAKARE IR NESI

JAUTI GERAI
Paimk porą Partola saldainių.

REGULIUOJA PILVĄ,

Prašalina visą nesužlėbčiotą mai
stą su nuodais, tada jausiesi ge
rai ir būsi atgaivintas. 1 dėžutė 
kainuoja $1.00; 6 dėžutės $5.00 
pas Pirmos klesos Partos Phar- 
macy, 160 2-nd Avė., Dept. L. 2., 
New York, N. Y.

BROGKTON, MASS.
IŠTRAUKA Iš PROGRAMO. 

Išpildys vaikai iki 15 metų.
100 mastų vaikų bėginio.
50 mastų mergaičiij bėgimo.
Trijų ko j ii vaikų lenktynės.
Trijų kojų — mergaičių lenktynės.
Maišuos — vaikų lenktynės.
Bulvių lenktynės — mergaičių.
Bulvių lenktynės — vaikų.
Čeverykų lenktynės — vaikų.
50 mastų strekčiojant lenktynės — vaikų.

10) 50 mastų strekčiojant lenktynės — mergaičių,
U)
12)
13)

100 mastų bėgimas — vyrų (atviras) 
50 mastų bėgimas — moterii (atviras). 
Trijų kojų lenktynės — vyrų (atviras). 
Trijų kojų lenktynės — moterų (atviros). 
Bloko lenktynės — moterų (atviros). 
Platus bėgimas šokant — vyrų (atviros). 
10 svarų metimas — vyrų (atviras). 
Kliudomos lenktynės — vyrų (atviros). 
Bolės mėtymas toli — merginų (atviras).

Dabar jus jau galite pasiųsti 
maisto ir drabužių tiesiog savo 
giminėms ir prieteliams Lietu-

1) Jei jūs norite paaiškinimų kaip už
sisakyti dėžę reikalingiausio maisto jau 
supakuotų daiktų, kuriuos pristatys A- 
merikos Pramonės Bendrovė, pripil
dyk ir atsiųsk žemiau paduotą 1 kupo
ną :—

2) Jei nori paaiškinimų apie supaka- 
vimą dėžės savo maisto daiktais ir dra
bužiais namie ir pasiuntimą per Lietu
vos-Amerikos Bendrovę savo giminėms 
ar prieteliams Lietuvoje, tai išpildyk ir 
atsiųsk žemiau paduotą kuponą:—

23) Bulvių lenktynės — vyrų (atviros). ,
24) Bulvių lenktynes — moterų (atviros).
25) Kontestas cigarų degime — vyrų (atviras).
26) 50 mastų bėgimas — vyrų 45 m. arba daugiau. 

50 mastų bėgimas—moterų 45 m. ar daugiau. 
Kontestas pieno gėrime (atviras dėl visų). 
Pajų valgymo kontestas (atviras dėl visų). 
Riebių vyrų lenktynės.
Riebių moterų lenktynės.
Vienos mylios bėgimas — vyrų (atviras). 
Permainymai — moterių (atviras). 
Permainymas — vyrų (atviras).
Kariškas traukimas — moterų (atviras). 
Dešimts moterų.
Kariškas traukimas — vyrų (atviras) 5 vyrai.

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Šis išvažiavimas bus vienas iš didžiausių, nes 
yra užkviesti visi apielinkės chorai, kuopos ir drau
gijos.

Neužmirškite dienos ir vietos. Pasižymėkite: 
Darbo dienoje (Labor Day) Rugsėjo-Sept. 1 d. 1919 
ant p. ŽARKAUSK0 ŪKĖS.

Visus širdingai kviečiame.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Tūkstančius dolerių 
žmonės praleidžia 
laikrodėliams, o ne
turi iš jų jokios 
naudos, dėl to, kad 
nežino kokie laik
rodėliai yra geriau
si. Visų geriausiu 
laikrodėliu yra 
“Roskope Patent.” 
Šitas laikrodėlis jau 
žinomas visame pa
saulyje, o kas jį į-
sigijo, tai jau visam gyvenimui. Jį ga
lima naudoti darbe ir šventadieniais. 
Gražiai ir tvirtai padarytais tyrais ni
keliniais lukštais, stipriais nikeliniais 

viduriais, teisingai sustatytas taip, kad nesuvėlina nei paskubina
nė vienos minutos, toks laikrodėlis vertas mažiausiai $10.00, bet 
mes dėl supažindinimo visuomenės su tuo laikrodėliu per trumpą 
laiką nutarėm pardavinėti išdirbystės lėšų kaina, t. y. tik po 
$5.45. Prie to duodame DYKAI naudingus daiktus: 1. Storai 
auksuotą laikrodėliui retežėlį; 2. Naujai išrastą spynelę, kuri už
rakinama ir atrakinama be rakto. Ji padaryta iš žalvario ir gali 
užtekti visam gyvenimui. Ja galima užrakinti bile duris, skrynu
tę ar kitą ką, o nežinantis paslapties kaip ją atrakinti niekad 
neatrakins. Sykiu su spynele duodame ir išaiškinimą kaip ją rei
kia atidaryti.

Tai-gi, jei nori pasinaudoti iš šito mūsų pasiūlymo, tai nieko 
nelaukdamas prisiųsk mums 25c. stampomis, o mes tuojaus išsių
sime laikrodėlį ir visas aprašytas dovanas. Pinigus užmokėsi at
siėmęs daiktus. Užtikriname, kad būsi užganėdintas, kitaip pini
gus grąžiname atgal. Pastaba. Kas prisius visus piningus iš augš- 
to, tam mes priedo prie visų daiktų duosime auksuotus marškinių 
guzikus. Rašyk tuojaus ant addreso:

PRACTICAL SALES COMPANY,

-------------- T------------- 4 
LAI GYVUOJA LAISVA 

LIETU VA!
Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks

iąs 15X20 labai gražiai atspausdintas 

; 7 spalvose.
“LAI GYVUOJA LIETUVA"

i
i šj paveikslą turėtų kožnas lietuvis Įsi
gyti, kaina 50c.
agentų juos pardavinėti visose 
viškose kolionijose.

NATIONAL 
j 73 Porter Avė.,

TEISINGIAUSIA IR GE- | 
RIAUSIA LIETUVIŠKA ’ 

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su di- 

džiausiu atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar | 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolitj ga- ų 
lit gaut, kokios tik pašau- H 
lyj yra vartojamos. Galit o 
reikalaut per laiškus, o aš B 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, H 
Aptiekorius ir Savininkas H 

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013< >

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

209 East Cottage St.,
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 
130 Bowen St., So. Boston, Mass. 

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

LIETUVOS DUKTERĮ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. Markuniutfi,
12 Lark Str. j. 7

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

Mattapan, Mass.
į į. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

iVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGUOS

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St, S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 17 d. 
Rugpjūčio 3:30 vai. po piet



DARBININKAS

Ę

VIETINĖS ŽINIOS. PAIEŠKOJIMAI IR

Suneškite

ŠTAI K4 PADARYKITE 
Dabar visose Amerikos 

lietuvių kolonijose prasidės 
knygų, rinkimas Lietuvai. 
So. Bostono ir apielinkią 
lietuviai tame turi geriausia 
pasirodyti, nes lengviausia 
darvti kolekta.

•i *•

savo knygas į “ Darbini u- 
ko” ofisą. Čia jau turime 
prirengę skrynią, kurion 
jūsų atneštas knygas ir su- 
dėsime. Kai prikrausime ke
letą skrynių, tai tuoj ir pa
siųsime.

Knygų Lietuvai reikia 
tuoj. Neatidėliokite, o per
skaitę šį pranešimą, tuoj su
rinkite savo knygas ir neški
te pas mus.

Cambridge’io, Brightono, 
Norwoodo, Lynno, Hyde 
Parko ir kitų apielinkią lie
tuviai ir-gi gali sunešti savo 
knygas. Skryniij turime 
užtektinai.

PASIDIDINO ŠEIMYNA.
Pereitą panedėlį Prano ir 

Uršulės Gudų šeimyna pasi
didino pusdešimto svaro duk
terimi.

SUGRĮŽO KAREIVIS.
Šiomis dienomis iš kariuo

menės sugrįžo Juozas Akune
vičius, brolis graboriaus Petro 
Akunevičiaus. Minėtas karei
vis buvo pasidavęs iš liuoso 
noro ir ilgą laiką buvo Fran
cijoj.

GERAI NUSISEKĖ.
Pereitą utaminką pobažny- 

tinėje salėje buvo antras vasa
rinės vaiką mokyklos užbaigi
mo vakaras. Ir šiuo kartu vi
sais žvilgsniais gražiai nusise
kė. Žmonių buvo pilna salė. 
Programo vedėją buvo p. Va- 
lantiejus.

našlei 
vyras 
ją su 

Tai p.

GERAI PATARNAVO.
Graborius Petras Akunevi- 

čius gerai patarnavo 
Kavaliauskienei. Jos 
nesenai mirė ir paliko 
trimis kūdikiais bėdoj.
Petras Akunevičius iš miesto 
išsirūpino pavargusiai našlei 
po $9 savaitėje. Toki gerą pa
tarnavimą suteikė p. Akunevi
čius už dyką.

LAIMĖJO KELETĄ NARIŲ.
Pereitą pėtnyčią naujai susi

tvėrusi Mašinistą ir Mecliani- 
ką Bendrovė turėjo Lietuviu 
Salėj susirinkimą. Prisirašė 
apie pustuzinį naujij narią. Iš 
komitetu raportij paaiškėjo, 
jog jau apeita geni vietą gara- 
džiu ir dirbtuvei.

VIEŠNIOS.
Pereitą panedėlį “Darbi

ninke”” lankėsi uolios veikė
jos iš Letvi stono — p-lė M. 
Dailydaite ir Bronė Ivaš- 
kiutė. Pastaroji yra su li
teratūriškais gabumais, pa
žįsta latviu kalbą ir literatū
rą. P-lė Dailydaite apsiėmė 
pardavinėti šėrus Lietuvių 
Prekybos Bendrovės ir gavo 
tam tikrus įgaliojimus.

Pirmas laivas su anglimis 
iš Amerikos atplaukė į Fran- 
cijos uostą Harve.

L. D. S. 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus rugpj. 28 d. 
8 vai. vakare. Visi nariai tu
ri atsilankyti, nes turime daug 
svarbią dalyką aptarti. Sugrį
žę delegatai pasakys apie bu
vusį seimą. Taip-gi bus iš
duota atskaita Layrence’o iš
važiavimo.

Z. Klapatauskas Rast.

• Susirinkimas. L. Vyčių 17 kp. 
susirinkimas bus rugpj. 28 d. ket
verge 8 vai. vakare Bažnytinėj 
svetainėj. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, nes bus labai 
svarbu išgirsti delegatų raportas 
iš seimų ir daug laiškų su užkvie- 
timais dalyvauti išvažiavimuose.

Pirm. Z. Gurkliutė.

REIKALAVIMAI.
norite greit parduoti,Ar

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintas “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau giminių ir pažįstami}
Kauno gub., Panevėžio par., Rėk
lių ..............................  ’kaimo. Atsišaukite: 

J. Juodikis, 
Chinese Charbin 

• Post restante China.
(30)

Paieškau Antano Jankausko 
Suvalkų gub., Pajavonio par., Tri
laukių kaimo. 20 metų atgal gy
veno New Jersey. Meldžiu atsi
šaukti.

Marijona šleimienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass.

(30)

Paieškau Izidoriaus Cerakevi- 
eiaus Virbalio parap., Kurpikų 
kaimo. 20 metų atgal gyveno 
Lietuvoje. Jei gyvas meldžiu at
sišaukti.

Marijona Šleinienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass. 

(30)

gimi-

(30)

DIDELIS BALIUS!
30 METŲ SUKAKTUVIŲ

RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

Kauno JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Jatul's

Jatul’s

Jatul’s

4-

’l

Atsibus Panedelyje,

Rugsejo-Sept. 1 d., 1919
Darbininką dienoj (Labor Day),

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

PIETŲ IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAKTIES.

Aš labai sirgau per 3 metūs, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,! t 
nevirlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nemj Ir abelnas spė-į Į 
kų sustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI-' ' 
sur Ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių? i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojoj i 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui minė-* j 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas' , 
lšsivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši-< 1 
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras.] j 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tarpi > 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esą linksmas ir 1000 sykių dė-] ] 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui Ir linkiu visiems savodraugams ir pa-| | 
žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų-] [ 
taras: t

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

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškiąa, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmų, skausmus nugaroje arba ku- ; 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimų, vidurių sukietė- I 
jimų, galvos sukimų, šalčiaus galvoje, nosėje* arba gerklėje 1 
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 laikų vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymų yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dų kurių 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. M0R0NEY
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

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

GERBIAMIEJI :■—
Širdingai kviečiame tamstas visus atsilankyti ant šio iškilmingo baliaus. 

Tokio baliaus Bostone dar nebuvo, tai-gi nei vienas nepraleiskite progas, atsilan
kykite kuoskaitlingiausia, o būsite pilnai užganėdinti. Bus skanių valgių ir gėri
mėlių.

Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Važiuojantiems apielinkią miestelių reikia imti karą, kuris privežtų prie 
kampo Dover ir Washington Sts. Nuo to kampo reikia eiti tiesiog Dover st. į salę. So. Bostonie
čiai imkite karų Copley Sąuare, kuris nuveš tiesiog prie salės durį]. Nežinantieji privažiavę Do
ver st., klauskite konduktoriaus..

E X T R A.
Parsiduoda ūkė 22 akrų žemes 

apsėta' javais. Ganyklos aptver
tos. Graži stuba, 5 kambariai, ir 
piazai. Šulinis prie stubos. Tvar
tai nauji. Visi rakandai nauji. 
Sodas didelis. Vienas arklys, trys 
karvės, pulkas vištų ir kitokių 
paukščių. Visi ūkiški įrankiai: 
automobilius (catlog) ir kiti ve
žimai geri. Parsiduoda visai pi
giai. Važiuok pažiūrėti, o mes su
tiksime. Kelias South Manton. 
Adresas:

S. RUBIN,
52 Bridge St., Union City, Ct.

Išsiduoda ant rendos vienas di
delis puikus kambarys, su visais 
parankumais privati škoj šeimynoj 
dėl vienos arba dvieją ypatų. No
rėdami sužinoti, telefonuokite: 
Bellevue 1325-w Roslindale, Mass. 

(30)

ANT RENDOS vienas 3 ruimų 
lubų kartų $1.25 į savaitę; ir dvi 
lubų karti po $1.50 ir $1.75 į sa
vaitę. Ant visų lubų yra gasai ir 
naujausi įtaisymai. 244 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

(30)

Paieškau P. Juodka, 
rėd., Salako par., Biržiną kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, nors iš 
nią ar pažįstamų.

J. Juodikis,
Chinese Charbin 

Post restante Cbina.

PARSIDUODA NAMAS.
9 kambariai, maudynės, visi nau

ji įtaisai. Naujai išpopieriuota 
išmoliavota ir viskas gerai patai
syta. Ant 426 W. 4-th St., So. 
Boston, Mass. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite.

J. E N0BLE,
167 Brook, Milton, Mass.

Tel. 941—Milton.
(30)

Paieškau pažįstamų Antano Ga
linio ir Anielkos Pineliutės. Jie 
visi yra Vilniaus gub., Trakų 
pav., Semiliškių valščiaus, Pa- 
gendų kaimo. Malonėkit patys 
arba kas žino apie juos pranešti 
šiuo antrašu:

A. Vaičekevičius,
40 St. James St., Norvvood, Mass. 

(30)

FARMA
Į CHENANGO COUNTY, N. Y.

345 akrai: .150 dirbamos žemės, 
80 akrų girios, kita ganykla; že
mė derlinga su moliu; 2 bamės, 9 
kambarių stuba ir kiti budinkai, 
33 galvijai, 4 arkliai, 50 vištų, vi
si' farmos įrankiai; šieno pilnos 
barnės. Parsiduoda su viskuom 
už $8.300. Įmokėt $6.000. Plates
nių žinių klauskit pas:

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

Cleveland, Ohio.
(30)

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI £ AŠ AU. |

Paieškau savo vyro dėdžių Juo
zo ir Konstantino Kuru ir pusbro
lio Stasio Ramanausko, gyvenan
čių Amerikoj. Mano vyras paei
na iš Suvalkų gub., Zapiškių par., 
Vilimų kaimo. Meldžiu atsiliep
ti patįs arba kas kitas, nes aš tu
riu svarbų reikalų. Jau 5 metas 
kaip susirašiau su S. Ramanaus
ku. Mano adresas:

Marijona Kuras,
54 Carlton Terrace, Swansea 

S. Wales.
(4)

Aš Ignas Kaikūnas, iš Vilniaus 
rėd., Trakų pav., Nemajūnų pa
rapijos, paieškau savo pusbrolio 
Vinco Kaikūno, švogerio A. Ra
manausko ir draugų M. Žemino ir 
kitų. Meldžiu atsišaukti arba ki
tiems apie juos pranešti šiuo ant
rašu:

J. Kaikūnas, 
Oldebrock Vlusktoord 

Legerplots Camp 1 Holland.

1 Paieškau dėdės Kazio Liutke
vičiaus. Pirmiau gyveno Brook
lyn’e, N. Y. Aš gavau laiškų iš 
Lietuvos. Rašo, kad Urbonienė 
ir Česnulevičius mirė ir prašo sa
vo brolio atsiliepti. Tavo brolis 
buvo nušautas gegužio mėn., 1919 
m. Meldžu atsišaukti šiuo ant
rašu:

Jos Glinsky,
S. Lincoln St., Chicago, UI. 534 N. Percy st., Philadelphia, Pa. 

(30) (30)
6715

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

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

Jatul’s Cough Remedy..................................................$1.00
.. Šių medicina mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

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

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

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. , Duodam gerų uždarbį. 

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

pinigus “Money Order’iu” arba registruotų laiškų 
adresuokit:

P. A. J AT U L,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILK AUS KO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

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

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

LIETUVIAI PAS LIETUVI!

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 su- 
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 kiekvienų sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymų 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.

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

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

Paieškau savo draugės Petronė
lės Mockienės Kauno gub., Rasei
nių apskr., Jurbarko par., Dar- 
gaitėlių dvaro. Jei kas žino ar ji 
pati malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu.

Monika Šneiderienė,
14'Ninth St.,

E. Cambridge, Mass.

Paieškau darbo mokytis už bu- 
eerį. Esu prielankus prie žmo
nių, šneku lenkiškai, rusiškai, 
lietuviškai ir angliškai. Taip-gi 
moku ir skaityti visų kalbų. Esu 
dirbęs už bučerį mažam hotell’yje 
ir pažįstu mėsų skirtumų. Esu 
blaivus, nerūkau, vidutinio am
žiaus, nevedęs. Turiu paliudiji
mus tam darbui reikalingus. Bu- 
černės arba grosernės, kurios rei
kalauja darbininkų rašykite šiuo 
antrašu:

John Zickas,

REIKALINGAS TUOJAUS- 
VARGONININKAS GERAI ŽI
NANTIS SAVO AMATĄ. ALGA 
GERA ATSAKANČIAM VYRUI. 

KUN. E. V. GRIKIS,
396 Church St., New Britam, Ct.

Paieškau brolio Jurgio Miel- 
kaus, Suvalkų rėd., Punsko par., 
Švenčiškių kaimo; 17 metų kaip 
Amerikoje; turi kaktoje ženklų 
(perpjauta). Kas apie jį žinote, 
malonėkit pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti sekančiu antra
šu:

Magd. Mielkiutė,
731 W. Lexington St., 

Baltimore, Md.
(4)

Pabėgo moteris Gertrūda Gas- 
paravičienę (Ramanauskaitė) 
Kražių par., Linkaičių kaimo su 
Petru Baniuliu Salamiesčio par.,. 
Gumblių kaimo. Išpardavus gy
vulius pasiėmė $80.00 pinigais. 
Kas apie tokių sužinotų ir praneš
tų man — būčiau labai dėkingas.

Adomas Gasparavičius,
78 Exchange St., Athol, Mass. 

(4>

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* ayoo visokia* Ilgši
1-8 P. M. 6-8 P. M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Kad būt gražiu.
Vartok tų mostį, ji padaryt valdų 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTU, Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštų Ir baltų odų. Kaina d6t»- 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima aiųat 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.
NMNCNMM9MMNNNM

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEB 

(• (Dr. M. V. Kasparaviiiss)
425 BR0ADWAY, 

Sonth Boston, Mass. 
TeL So. Boston 27.

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

PIRMO Q KLESOS

DANTISTAS

1

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DO ECH ESTE R 8T.

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ry ta 
iki irai. vak areI

V alando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Tel So. Botton 270 *
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuviukai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Popietei iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
9->i ryti TELEFONAS nnoo
1-3 PO pietų Markei “Zuū
8-8 VAKARE

Bcll Phone Dickinson 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6iki9P.M.

Nedaliomis iki 4 oo pižtu. «

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafagra sulaiką pl-nkn slinki

mą, praialina pleiskanas, nieiėjima 
odos Kalvos, aušina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maistą.

Dermafusra p įdarys kad Jusū Plan
kai bus tankus ivetaus ir skaistus. 
* Oda Jusū Kalvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neslinka dauKiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta sūria dykai išbandymui sampala.

Prisinskite 10 c. stampomis persiun
timo lėšų, gausi išbandymui dežiute ' 
Dprmafuros ir brošiūra.

ARGIL S/»ECIALTIES CO. 
BOI 37. PHILADELPHIA. PA.
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