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Daug Patyręs Karžygis Grįžta Amerikonr
IPRANEŠIMAS IŠ WA- 

SHINGTONO.

Egzekutyvis Komitetas 
šiandiena gavo iš Paryžiaus 
nuo Lietuvos Delegacijos 
sekančią kablegramą:

“Gavom iš Kauno įsaky
mą, jog jokiu būdu negali
me sutikti pavest lenkams 
Punską ir Seinus. Įsako 
reikalauti, kad demarkaci
jos linija eitą nors palei upę 
Čarcančą, paliekant Puns
ką ir Seinus Lietuvos pusė
je. -

Rugpjūčio 22 d. lenkai, 
nepaisydami mūsą kreipi
mosi į Taikos Konferenciją 
Paryžiun, visa linija įsi
briovė Suvalkijon. Visai ne
paisydami mūsą reikalavi
mo pasiųsta jiems tiesiog ir 
per tarpininkystę francūzą 
misijos, kad liautųsi veržę
sis į Lietuvą. Lenkai ver
žiasi skersai Nemuno į Drus
kininką ir Merkinės apielin- 
kes, jie tą atlieka su regule- 
riais kareiviais ir, tankiau
sia sudarę plėšiką gaujas, 
terioja šalį, gązdina vieti
nius gyventojus, skleidžia 
tarp gyventoji} kurstančią 
literatūrą prieš Lietuvos 
valdžią. Rugpjūčio 23 d. po 
kruvino mūšio lenkai užėmė 
Seinus.

Mes esame tvirtai pasiry
žę su ginklu rankoje ginti 
Seinus, Punską ir kitas Lie
tuvos dalis nuo lenką užsi
mojimo, visa tauta to nuo 
mūsą reikalauja.

Kauno ir Vilniaifs guber
niją linkon, kuomet Taikos 
Konferencija įsakė lenkams 
pasitraukti iš Lietuvos teri
toriją, jie ne tik kad ne
klausė, bet dar stengiasi už
imti Aluntą, Balkininkus, 
Butrimonis, Merkinę ir ki
tus miestelius.

Jei Alijantai negali su
stabdyti lenką besiveržimą 
Lietuvon, tai Lietuvos val
džia bus priversta •griebtis 
desperatišką priemonią ap
gynimui šventą teisią Lietu- 
vią tautos.

Sekantis pranešimas yra 
nuo Lietuvos generalio šta
bo:

Rugpjūčio 29 d. mūsą ka
riuomenės dalis atrėmė 
žiauri} rusą užpuolimą ir 
paėmė Podbrodną. Pane
vėžio ir Joniškėlio regimen- 
tai kovojo su nepaprastu 
narsumu, ir paėmė kelius 
šimtus belaisvią. Kairysis 
mūsą sparnas užėmė Alukš- 
tą. Po dvieją dieną smar
kios kovos mūsą kariuome
nė pergalėjo bolševikus ir 
nustūmė juos į šiaurės pusę 
upės Dauguvos. Rusai sta
tė didžiausį pasipriešinimą, 
bet viskas veltui, ją linija 
likos sutriuškinta, mes pa
ėmėm 250 belaisvią. Dau
guvos tiltas sunaikintas.”

Egz. Komii. Inf. Biuras.

DELEGATO MARŠRU
TAS.

Gerb. kun. J. Laukaitis, 
delegatas iš Lietuvos kalbės 
iš eilės:
Rūgs. 7 d. Philadelphia, Pa. 
Rūgs. 8 d. Baltimore, Md. 
Rūgs. 10 d. Hariford, Conn. 
Rūgs. 11 d. New Britain, Ct. 
Rūgs. 12 d. New Haven, Ct. 
Rūgs. 14 d. Waterbury, Ct. 
Rūgs. 15 d. Nevark, N. J. 
Rūgs. 16 d. Brooklyn, N. Y.

(Kun. Kuodžio par.) 
Rūgs. 18 d. Homestead, Pa. 
Rūgs. 19 d. Pittsburgh, Pa.

(Kun. Vaišnoro par.) 
Rūgs. 20 d. Pittsburgh, Pa.

(Kun. Sutkaičio par.) 
Rūgs. 21 d. Cleveland, O. 
Rūgs. 24 iki 10 d. spalio Chi 
cagoje ir apielinkėse taip-gi 
Wisconsin valstijoje.

Grįždamas iš Chicagos 
kalbės New Yorko valstijoje 
Rochesterio apielinkėje, De
troit, Mich. iš ten grįš į Pa. 
valstiją: Elsvorth, Bridge- 
ville, Du Bois, ete. Ten už
baigus važiuos į / Lužemė 
pavietą, Penna. iš kur grįš 
į New Yorką. Ten būdamas 
dar aplankys keletą koloni
ją, o po to apleis Suv. Val
stijas.

NEGALI SUKONTROLIUOTI
Vokietijos valdžia pasiuntė a- 

lijantams notą, kurioj aiškina
si, jog Latvijoj esamus .savo 
kareivius negalinti sukontro
liuoti ir negalinti sulyg alijan
tų reikalavimo ją atšaukti iš 
Latvijos. Sako, kad alijantai 
savo reikalavimais taip nusilp
nino Vokietijos karines jėgas, 
kad prieš Kurše esamus karei
vius negali vartoti prievartos, 
o tik prašymais tegalinti juos 
kontroliuoti.

NUSILENKĖ.
Austrijos seimas balsavo 97 

prieš 23 priimti taikos išlygas. 
Priėmė su protestais. Pro
testuoja prieš neleidimą jung
tis su Vokietiją ir sako, kad 
kai karės pagimdyta neapy
kanta užges, tai vėliaus būsią 
leista susijungti su Vokietija. 
Toliau protestuoja prieš ap
karpymą rubežių, sako, kad 
4.000.000 austrų bus priversti 
gyventi po svetima valdžia ir 
jie nepaliaus reikalavę pat-ap- 
sisprendimo iki nebus jiems 
ta teisė suteikta.

BOMBA PRIE KOLČAKO 
NAMŲ.

Omske prie Kolčako narni] 
sprogo bomba ir pasklido gan
das, buk ant jo gyvasties kėsi
namasi. Kolčakas buvo tik 
ką sugrįžęs iš fronto. Bet 
kitų sakoma, kad sprogimas į- 
vvko dėl kareivių neatsargu
mo. 6 kareiviai buvo užmuš
ti, o 17 sužeisti. Kolčako na
mai nepagadinti.

GRĮSTA.
New YoTko miestas pasiren

gęs laukia atvykstant iš Fran
cijos gen. Pershingo, vyriausio 
Amerikos armijų vado. Jis 
ten yra išbuvęs 26 mėnesius.

SUSILAUKĖ SUNAUS.
Buvusi Austrijos imperato

riaus žmona Zita susilaukė 
sūnaus. Dabar toji šeimyna 
gyvena Šveicarijoj.

ŽUVO~LAIVAS.
Finlandijos užlajoj užėjo 

ant minos Anglijos laivas ir 
nuskendo. Prigėrė 8 oficie- 
rai ir 16 jūreivių.

PAĖMĖ TOBOLSKĄ.
Sulyg Rusijos bolševikų val

džios pranešimų Siberijos bol
ševikų jėgos paėmė Tobolską. 
Jiems tekę 4.000 nelaisvių ir 
daug armotų.

MAINIERIŲ REIKALAIS.

Kad Amerika gali aprišti 
savo žaizdas taip gabiai kaip jį 
gali kariauti, bus parodyta di
džiame taurinome Kasyklų-ap- 
saugos konteste, kurs bus duo
tas vadovaujant Vidaus De- 
partmento Kasyklių Biurui, 
Pittsburg, Pa., Rugsėjo 30 ir 
Spalio 1 d. 1919 m.

No^ dar yra du mėnesiu lai
ko, tačiau pranešama Kasyklų 
Biurui, kasyklių darbininkai 

Yra spėjama, kad iš milijono 
kasyklą darbiniai] Suv. Vals
tijose, daugiau negu šimtas 
tūkstančių yra gerai išsilavinę 
pirmos pagelbos darbe ir jau 
rengiasi į tą demonstranciją. 
yra daug prisidėję prie išgel
bėjimo daug gyvasčių kasyk
lose. Dažnai atsitinka, kad 
ligonbučio gydytojas priėmęs 
sužeistą pripažįsta kad pirmoji 
pagelba, kurią jam suteikė 
darbininkai išgelbėjo jo gy- 
vastį.

Po visas Suv. Valstijas kur 
tik randasi kasyklos, galima 
rasti pirmos pagelbos pulkus, 
kurie pagelbsti Kasyklių Biu
rui užlaikyti kasyklių pagelbos 
vežimą arba stotį kiekvienoje 
kasykloje mokinti kitus darbi
ninkus.

Sykiu su šituo darbo Biurų 
žinovai mokino kasyklių darbi
ninkus kaip išgelbėti gyvastis 
kasyklose, ypač vartojimo oxy- 
geno kasyklų gelbėjimo prie
taisus, kurios leidžia nešiojan
čiam, po sprogimo kasyklose 
arba po nelaimės, eiti į kasyk
las ir ten gelbėti darbininkų 
gyvastis.

Šitie kasyklių išgelbėjimo 
pulkai apsigyvenę įvairiose ka
syklose taip pat dalyvaus bu
siančioje demonstrancijoje.

Nežinia, ar iš priežasties re
akcijos nuo žmonių žudimo ne
senai buvusioje karėje, ar iš 
pasiliuosavimo nuo smarkaus 
darbo pristatyti anglis laike 
karės, kasyklą darbininkas šią
dien yra labai užsiinteresavęs 
gyvasčių gelbėjimų. Iš ka
syklų Biuro raportų galima 
matyti, kad didžiausis entuzi
azmas randasi kasyklų gelbėji
mo kontestose, beveik riek, 
kiek būtų jaigu šioje šalyje 
būtų kontestas įtraukiantis vi
sus gyventojus. Busiantis 
kontestas, kaip manoma, bus 
didžiausis už visus kurie yra 
kada buvę. Tą dieną bus ka
syklų darbininkų diena, ir gar
bė bus atiduota tam, kuris gel
bėdamas gyvastį atsižymės pa
sekmingi ausiai ir gabiausiai.

Yra viltis, kad šis kasyklų 
darbininkų kontestas, abelnai 

| turės naudingą įtekmę ant šios 
| šalies industrijos.

ŠALIUNO LAIŠKAS.

Stockholmj

20 Rugpj., 1919.

Kitados i^ Paryžiaus tan
kiai rašydavau, o po svietą 
besitrankant tik retkar
čiais. .. Taip kitados, bet 
ne dabar, vienok esu ant ke- 
lio linkui Paryžiaus, o iš ten 
žinoma, kad bus toks laikas, 
kad ir aš grįšiu į Ameriką, 
kitaip tariant “namuolei”... 
Jau kad man nusisekė, tai 
nusisekė! Mano draugai jau 
bus ir pamiršę apie kariuo
menės gerumą, aš dar vis 
puikavo j u mundieraitėj, 
anot tos dainelės. Juk kaip 
Jums, taip ir kitiems, vis 
viena, man-gi tikrai įsipy
ko, liko nuobodu.

"Tečiaus ne vienas man ga
lėtą pavydėti tąją praleistą 
valandą, tąją pažinčių, vi
sokią noutikią, smagią, liū
dni}, net ir baisnĮf'*^Žodžiu 
nebuvo tos dienos, kad ne
būtą buvę ko tokio įdomaus, 
naujo. Nes nuo pat atvyki
mo vietoje nerimom, bet iš 
vietos vieton, ir tai kelia
vome ne kaip paprasti kelei
viai, bėt vis “special” trū
kiais, automobiliais, laivais, 
jojome raiti ir pėkšti — į- 
vairumo netrūko. Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Lenkiją 
skersai ir išilgai išvažinėjo
me, pažinome. Sėdint da
bar pirmos rūšies viešbuty
je, prisimenant tą viską, at
rodo it sapnas. Trankytis 
prisiėjo apie 5 mėnesius.

Stockholm primena man, 
kad ir vėl grįžtava į civili
zuotąjį pasaulį, kur žmonės 
atrodo daugel karią laimin
gesni už tuos, kurie ant žūt 
būt kaujasi už savo tautiš
kąją būtybę ir lygias pilie
tiškas teises plačiam pasau
lyj. Sunki, baisi kova ei
na naujai atgimusią Balti
jos tautu. Kiek čia įvairią 
priešu, visokią suktybių iš 
plėšriąją kaimyną pusės ? 
Kiek tai tarpe ją pačią ne
sutikimo, nesusipratimą už 
vieną ar kitą ne taip ištartą 
žodelį’naują partiją progra- 
muose. Žodžiu, didžiausias 
chaosas. Vienok visi kaip 
vienas be paliovos šaukia: 
“Mes esam žmonės, šalin vi
sos intrigos. Pasaulio di
džiūnai teikite, grąžinkite 
mums prigulinčią Laisvę, 
Lygybę!”

Kada jie, t. y. tieji kovo
tojai pamato, kad ją šauks
mo, teisingo balso, nenori 
išgirsti, tada grasina ir sa
ko: “Geriaus mirsime ko
vodami už laisvę,
žvelgdami kaip ir koksai 
mūsą priešas bus. 
nebūsime!” Ir verda kova, nią teises, juciuuu w»u. jwl_______________________________________
tokia kova, apie kurią ,ne vą prieš tuos Estijos ir Lat-

Lenkai - Supuviausia Tauta.
Kaimiečiai sako: Duo

kite mums žemės, valdymo 
forma nesvarbu... Kada pa
darai pastabą, kad privili- 
gijuoti jeigu jie ims viršų, 
žemės niekas negalės gauti, 
bus po senovei. Tada atsa
koma su neapykanta, su už
sidegimu: “Po senovei? — 
NIEKADOS!”

Lenkuose kaimiečiai ne
pastovūs, svyruojantys, a- 
pie žemės reformą kalba su 
nepasitikėjimu, labai abe
jingi. Miestą, fabriką dar
bininką didžiuma bolševiką 
idėją. Kairioji spauda re
mia priviligijuotus ir impe- 
rijalistinius junkerius, ku
rie dar vis svajoja tverti 
Lenkiją “od morza do mor- 
za.” Fanatizmas — nehp- 
sakytai baisus, stačiai nėra 
kalbos apie toleranciją, kur 
vardo endekai, kaip va: 
Vilniuje, Gardine ir kitur. 
Tas pat pačioje Lenkijos 
širdyje Varšavoj. Spauda 
sutartinai varo agitacijos 
juodą darbą prieš savo kai
mynus ukrainiečius, baltgu- 
džius, lietuvius, čekus už
grobimo tikslu. Nemažai 
prisideda prie to viso lenką 
kunigija, kuri perdėm yra 
monarchi j os rėmė j a. Ne tik 
kalba, bet ir rašo. Štai pv. 
kun. prof. Lutoslaivskio pa
rašytos pamfletos po ant- 
galviu: “Kaip Kataliką
Bažnyčia žiūri ant Demo- 
kratybės” arba lygią teisią. 
Turiu prisipažinti, kad esu 
skaitęs įvairią veikalu apie 
tai, kaip Kat. Bažnyčia žiū
ri į kaip kuriuos šią dieną 
klausymus, ir visaip teko 
girdėti argumentuojančią 
modemiškuose klausimuose, 
vienok, kun. L. “argumen
tavimu” nustebau. Kuni
gas prof. sako, kad kaimo 
žmogui, miesto darbininkui 
reikalauti sau tokią lygią 
teisią kaip kad priviligijuo- 
ti kad turi, tai girdi pildo
ma nuodėmė viena iš septy
nių didžiąją — puikybė!.. 
Reiškia, jūs, Amerikos ly
giateisiai darbininkai visi 
sėdite iki ausą pačiame pra
garo dugne! Tos pat nuo
monės ir kairioji darbinin- 
(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

matę savo akimis nei vai
dentuvėje persistatyti sau 
negalite. Paimkime kad ir 
Estiją, kuri bus viena iš ge
riausiąją organizuotą Ang
lijos globojamą valstiją. Es
tai turi savo parlamentą, tu
ri pilną užsitikėjimą žmo
nią; o svarbiausia tai, kad 
turi gerai išlavintą discipli
nuotą armiją. Išviję iš sa
vo rybą bolševikus, berods 
daugiau nieko neliko kaip 
tik tvarkyti vidujinę tvarką 
ir tt. Bet toli gražu. Ne
žiūrint tąją naujai gimusią 
tautą pastangii, ją energi
jos, visviena valdovai di
džiulių pasaulio valstybią 
nenori pripažinti jiems sa
vistovybės, žodžiu laukia ką 
pasakys ištižėlis, tinginys 
rusas, buvęs budelis ne
trumpą laiką tąją karžygiš
ki} tautą! Pasaulis ir jo de
mokratija taps apvilta ir vėl 
liesis kraujarupeliais atei
tyje už priviligijuotą luomą 
gerovę. Nūdieniniai rusą 
vadai, buvusios valstijos 
biurokratai tokiais ir pali
ko kaip kad ir prie caro. Tik 
laukia progos, kad į savo 
rankas pasigriebus valdžią. 
Juk faktai patys už savę 
kalba. Paimkime, kad ir 
Estijoj, Latvijoj gyvenan
čius biurokratus, tituluotus 
baronus, princus, grafus — 
ją purvinas insunacijas, in
trigas prieš tą tautą savitu
mą ir ją ateitį. Rusą biuro
kratizmas žuvo kruvinos re
voliucijos bangose, o su juo- 
mi ir priviligijuotos kliasos. 
Vokiečią militarizmas sudu
žo vakari} fronte. Vėliaus 
spartakistą pjovynėse. Liko 
tad elementai naujai tve
riančiose tautose, kaip va: 
Latvijoj, Estijoj, Lietuvoj.

Gyvas pragaras — Lenki
joj. Baltą vokiečią “Lan- 
deswehr” pradžioje birželio 
š. m. pradėjo griautis į Es
tiją reikalaudami reorgani
zavimo Estą valdžios. Už
pakalyje Landėswehr, sto
vėjo vokiečią armijos “ne
pergalimą plėšiką” kelioli
ka tūkstančią, kuriems Lat
vijoj. Estioj privilegijuoti} 
žemią savininkai žadėjo kai
po atlyginimą dalinti savo 
dvarus. Bet deja, Estą val
džia — kaimiečiu ir darbo 
žmonią rinktoji — nenusi
gando tą grasinimą. Atsi
sakė toliau vokiečią plėšikus 
.leisti ir dar-gi reikalavo eiti 

, lauk ne tik iš Estijos, bet ir 
Į Latvijos.

Tada privilegiją savinin- 
: kai užpuolė Estiją. Esu Suv. i 
I Valstiją piliečiu ir galingos | 
; armijos kareiviu, kuri nar-1 

vergais šiai stoja už teisybę, už žmo- 
Lenkiu tad gal-

----  ’. . i 
vijos kovotojus, kurie taip į 
narsiai puolės ant “Landes- 
wehr” ir ją rėmėją plėšiką 
-vokiečių, kad ūmai jiems 
prisiėjo pasiduoti. Teisybė 
užviešpatavo klanuose krau
jo, tarp daugybės lavoną, 
dejavimo mirštančią-sužeis- 
tąją. Ten jiems buvo už
duotas smūgis jei ne mirti
nas, tai nors laikinai nutil- 
dantis. Nei vienas klausy
mas nėra taip opus, kaip 
kad “žemės klausimas.” Es
tija tą klausymą baigia 
svarstyti, žinoma naudai 
darbo žmonią, palikdami tas 
pačias teises ir baronams, 
princams, grafams... Pas
tarieji kalnus verčia, kad 
tik kaip nors užkenkus. 
Vienok, nors pamažu, bet 
tvirtu žingsniu eina pirmyn. 
Ir nežiūrint, kad alijantai 
taip pasyviai žiūri į tu tau
tu laisvę, nežiūrint visą ši
tą kliūčių, pastarosios savo 
liuosybę ginti pasirįžusios iš 
paskutiniąją iki laimėsiant.

Tamstos galit pamanyti 
kodėl kalbu apie Latvius, 
Estus, o Lietuvą pamiršau. 
Visai ne. Dėlto rašiau apie 
juos pirmiau, kad kovos bū
dai veik visi} šią tautą vie
noki ir ką Estai pergyveno 
su Latviais, tai Lietuviai 
dabar (žinoma, tas buvo 
prieš-kelias savaites) tebe
gyvena. Kad jums tas klau
symas būtą aiškus, tai labai 
reikėti} smulkmeniškai ap
rašyti nekurie klausymai.

Šį-tą parašysiu apie Len
kus bei ją biurokratus — 
priviligijuotus. Besitranky
damas po įvairius frontus,-i 
tarp kariuomenią, kaimie
čiu ir laikraštininką pasi
kalbėjimą, po įvairius kam- 
pelius-karčemėles, užeigas, 
kur nieko nepraleidau nepa
stebėjęs, nesustojęs nepa
kalbinęs, nepasiklausęs nuo
monių. Teiravaus už ką ir 
delko kariauja ir ar bus iš 
tos kruvinos sėjos 
vaisiai — laisvė 
Estą, Latvią ir 
kariuomenės tiki, 
bus laisvi arbą mirs garbin-1 
goję kovoje už laisvę ir že-
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ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank v 
141 Washington Street, New York, N, Y.
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Eina iš So. Boston o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursdsy, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
eUtion of Labor. *

APSIRAMINO.
Apię streikus jau mažiau 

tesigirdi. Turbut streikai ma
žinąs i ir jų mažiau gresia, negu 
prieš porų, trejetą savaičių. 
Iš tokio apsireiškimo reikia 
pasidžiaugti.

Streikas, ■ keliamas dėl svar
bių priežasčių ir gerai darbi
ninkams susitarus, yra visuo
met remtinas. Kitaip jo rei
kia vengti. Streikas yra 
darbininkų karė prieš kapita- 

Prilyginimas nėra be 
Daugeliu žvilgsnių 

yra panašus karei.

listus.
pamato, 
streikas
Karė paliečia, vargina ir žudo 
netik išėjusius kariauti vyrus, 
bet ir likusius namie. Gi 
musių vietose civiliai žmonės 
ne geresniame yra padėjime! 
už kareivius. Panašiai su j 
streikų. Pavyzdžiui sustrei- j 
kuoja strytkariij darbininkai. 
Toks streikas tiesioginiai pa
liečia strytkariij kompanijas ir 
streikuojančius darbininkus. 
Beitas streikas paliečia veik 
kiekvieną to miesto šeimyną. 
Kiek tai vargo turi kiti darbi
ninkai iki pasiekia dirbtuves 
dėl strytkariij sustojimo. Daug 
darbininkų visai negali dasi- 
gauti streiko dienose darban. 
Arba sustreikuoja policmonai. 
Tuomet gausi rugiapjūtė plė
šikams. Visų gyventojų, visų 
darbininkų gyvastis ir turtas 
yra razbaininkų malonėje. Vėl 
tesustreikuoja vandens Įvadų, 
arba srutų nuovadų darbinin
kai. Koks baisus žmoniij pa
dėjimas tokiame atsitikime.

Todėl nemalonu, nejauku 
darosi, kuomet iš Įvairių mies
tų ateina daug pranešimų apie 
įvykusius streikus, apie gre
siančius streikus. Kiekvie
nam neramu darosi, kuomet 
streiku bangos ima siausti nuo 
krašto iki krašto.

Streikai gali žmones taip Į- 
varginti, kad atras reikalinga 
giedoti: “Nuo maro, bado, ka
rės ir streikų išgelbėk mus 
Viešpatie.” Sekančiuose nu
meriuose plačiau pakalbėsime 
apie streiką.

REMKIME LIETUVIŲ 
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ.
Kuomet žiedas Lietuvių 

tautos, Lietuvos jaunimas 
ant tėvynės aukuro lieja sa
vo kraują tėvynės rubežius 
nuo priešų gindami guldo 
savo galvas, kuomet visos 
Lietuvos visi lietuviai kaip 
vienas vyras, stoja tėvynę 
ginti kaip tvirčiausio ak
mens uola prieš inirtusias 
jūrių bangas, kuomet prie
šai kaip varnų būriai ant tė
vynės gulti iš visų pusių ne
paliauja o lietuviai prislėg
ti įvairiausių vargų našto
mis vos vos tekvėpuoja, ką- 
gi tuomet mes Amerikos lie
tuviai veikiame?

U-gi ginčijamėsi už tai ku
riai srovei koksai kaklary
šis genaus pritinka ir koks 
skambalas garsiau skambė
tų ir tiems panašiais kitais 
dalykais užsiimame.

Broliai ir seselės gana tų 
baikų. Jeigu mūsų gįslose 
teka bent lašelis lietuviško 
kraujo, jeigu mūsų širdyse 
yra nors kibirkštėlę tėvynės 
meilės jausmų, jeigu mesL. F. V.

Susirinkimas LDS. 53 kuopos 
atsibus rugsėjo 21 dieną tuojaus 
po šv. Mišių mokykloje. Visi na
riai malonėkit atsilankyt. Gerb. 
seimų delegatas A. Katilius iš
duos raportą iš LDS. seimo. Ant
ra, nekurie nariai užvilkę mokes
tį. Pagal tiesas tur būt sulaiky
tas organas, o nekurie ir išbrauk
ti. Todėl vietoje sulaikymo or
gano arba net ir išbraukimo, atei
kit užsimokėti prigulinčius mo
kesčius ir naujų narių atsiveskit. 
Apart viršminėto reikalo da vie
nas begalo svarbus apie kurį rei
kės pagvildenti ant šio susirinki
mo, tai yra rinkimas knygų delei 
siuntimo į Lietuvą. Visi nariai a- 
pie tai išanksto pagalvokite.

Jonas J. Grebliūnas, Rašt.

JERSEY CITY, N. J.
Užtėmi jęs “Darbininke” 

100 (580) Svečio, apsilankiusio 
pas savo gimines Vieraičius mū
sų mieste, teisingą koresponden
ciją apie lietuvius šios kolonijos 
nors jojo nepažįstu, vienok išrei
škiu viešą jam padėką už teisy
bę su platesniais da nušvietimais 
apie juosius.

Ta kolonija, jeigu ne yra se
niausia iš apygardos New Yorko 
— tai yra'viena tokių. Lietuvių 
čion yra nuo 30 metų. Parapija 

' organizavos savotišku, demokra
tišku būdu per virš 25 metus ir 
• tik keli metai atgal su pagelta ir 
paskola apygardos kunigų tapo 
nupirkta sena, medinė protestonų 
kirkužė ir perdirbta į bažnyčią, 
bet ir tą, iš atžvilgio senumo, šį
met miestas norėjo panaikinti, 
tik dėka dabartiniam klebonui 
(iš eilės jau aštuntas į trejis me
tus), kursai perstatė visą bažny
čią. padirbo ant 200 vaikų mo
kyklą ir svetainę po bažnyčia ant 
500 sėdynių, užlaikė tą parapiją; 
bet ar tos įstaigos išgelbės lietu
vius Jersey City — tai tik lai
kas gal parodyt, šiandien ištikrų- 
jų ir doroje ir apšvietime vargiai 
kur Amerikoje žemiau rasi. 
100 šeimynų lietuvių yra 
mieste išsisklaidžiusių po 
dalis su įvairiomis ydomis, 
gumas prisilaiko lenkų — net ir 
draugijos (lenkus vadina savo 
“Braciszkais” o lenkai lietuvius 
“Nasza Szkarpetka” (?) ir tuomi 
užsiganėdina mūsų lietuviai; lai
kraščius skaito kuošlykščiausius; 
beje iš žmonių su garsiais pasiel
gimais yra susitvėrusi kuopa 
“Darbininko,” bet ir ta vietoje 
platint apšvietą “demokratų” — 
žiūri tik pelno ir nuolat apsilen
kia su teisybe (?) Yra ir skyrius 
“Tautos Fondo,” mačiau net lai
kraščiuose vardus aukavusių, bet 
pinigai “Lietuvių Dienos ir Tau
tos Fondo” išgaravo kaip kam
paras tarpe vietinių “braciškų 
komitetų.” (?) Mat ilgus me
tus betverdami parapiją išmoko 
gerai tą darbą, nei lapė nesu- 
čiupt, o kur-gi Centrui sužinot a- 
pie tai. Kelios savaitės atgal ta
po pobažnytinėj svetainėj sutver
tas skyrius Raudonojo Kryžiaus 
rinkt drabužius ir pinigus nuken- 

mylime Dievą, teisybę ir 
žmoniją, tai visus ginčus, 
visus nesusipratimus ir as
meniškumus pametę grieb- 
kimėsi už rimto nuoseklaus 
darbo rinkime pinigus, dra
bužius ir kitokius dalykus ir 
siųskime į L. R. Kr. Šelpimo 
draugijos centrą į Brookly- 
ną, jie tenai mūsą laukia. 
Jie tenai drabužius į skry- I kas-žin kur į šią gana švarią ko
mas pakuoja ir į laivus' loniją velnių kupčius Mockus, 
krauja stengdamiesi kogrei- 
čiausia pasiųsti į Lietuvą, o 
jie Lietuvoje baisiai yra rei
kalingi. -

Dėlto brolau ir sesele nie
ko neatidėliodamas, tuojaus 
šiandien visus savo nulieka
mus drabužius supakuok ir 
pasiųsk į L. R. Kr. centrą, 
tegul jie plaukia į tėvynę 
nuogus pridengti.

\

tėjusiems nuo karės — tai mūsų 
“braciszkowie ir nasza szkarpet- 
ka” kuo neplyšta visą nedėlią ant 
kampų ir po stubas rėkdami ne
duot Lietuvai tik Lenkijai — net 
svetainę “Bialego Oria” uždyką 
visai nedėliai žaismėms davė ir 
kad tik lietuviai neneštų drabu
žių į savąją svetainę ir nešelptų 
Lietuvą. Bet daugumas lenkų 
plepalų neklausė, aukavo pusėti
nai daug drabužių—bus keli bak- 
sai. Į bažnyčią taip-pat mažai lie- 
tuvių’ lankosi; daugumas moterų 
tada tik eina į bažnyčią, jeigu ją
ją lydi bent keli ožiai, o vyrai 
daugumoje, jeigu vejasi paskum 
juos detektyvai kitų miestų ir 
dėdės savojo paieškodami sveti
mų moterų ir dukterų. Bažnyčią 
užlaiko svetimtaučiai — užtad ir 
pamaldos būna ankščiau 8 vai. ir 
10 v. ryto.

Lietuviško jaunimo nedaug, bet 
ir tas ištautėjęs in nusmukęs do
roje. Reikalams parapijos ir tau
tos greičiau patarnauja svetim
taučių jaunimas — negu lietu
vių. ( ?) Į lietuvišką mokyklą 
vaikus ne daug ten tėvų siunčia 
— daugės myli “lenkų-braciszkų’ 
mokyklą lanko.

, Klebonas.
Red. Prierašas: Labai tai liūd

nas apsireiškimas, bet tai yra na- 
turalis dalykų stovis. Nes jeigu 
į trejus metus spėjo per parapiją 
pereiti ir klebonauti net 8 klebo
nai tai tokioje parapijoje turi bū
ti kas nors arba geriaus sakant 
viskas ne taip kaip reik. Bet kaip 
išrodo, tai dalykai pradeda kryp
ti gerojon pusėn. Galima tikėtis 
kad tenai nestoka yra ir 
žmonių — su laiku viskas 
tvarkys.

LEWISTON, ME.
Rugpj. 30 d. L. R. K. skyrius 

buvo parengęs pirmutinį balių. 
Žmonių buvo neperdaugiausiai, 
apie 100. Be šokių ir įvairių lie
tuviškų žaislų, buvo išpildytas ir 
puikus pro gramelis. L. Vyčių cho
ras po vadovyste St. Bugnavi- 
čiaus padainavo L. himną, “Su
diev Lietuva” ir “Kur banguo
ja Nemunėlis.” Eiles jausmin
gai pasakė M. Meškaitienė ir B. 
Ivaškiutė. St. Bugnavičius pia
nu pritariant, A. Petrošaitei smui
ku, gražiai pagrojo “Vytauto 
maršą.” Po to St. Bugnavičius 
pasakė puikią prakalbėlę tikslu, 
paskatinti rašytis prie L. R. Kry
žiaus. Sakė: Žmoniją mes gali
me padalyti į dvi dali, kuriuod- 
vi veda tarp savęs nuolatinę ko
vą. Ta kova yra kartais smar
kesnė, o kartais lengvesnė. Vie
nai pusei vadovauja teisybė, — o 
kitai neteisybė — skriauda. Nors 
neteisybė yra galingesnė ir turi 
daugiaus pasekėjų, bet vienok 
teisybė galutinai ima viršų ir 
tampa pergalėtoja. Nurodė, kaip 
šioje šalyje tiesos apgynėjai, y- 
patingai Ab. Lincolnas vedė sun
kią kovą su neteisybe iki galuti
nai tapo pergalėtojais, kuria per
gale ir mes šiandien naudojamės. 
Tokią kovą dabar veda mūsų bro
liai Lietuvoje su neteisybės pase
kėjais ir yra pasirįžę ant žūt-būt 
ją laimėti. Todėl sakė, būtų nu
sidėjimas mums neprigelbėjus tą 

kovą laimėti Ragino visus ra- 
šyties prie L. R. Kryžiaus, kurs 
šelpia tuos brolius kovotojus už 
teisybę. Prakalbos padarė gilų į- 
spūdį į klausytojus. Ant galo p- 
lės Z. Rimaitė ir A. Petrošaitė pa
dainavo duetą “Vai dariau, da
riau lyseles.” Išėjo labai puikiai 
ir buvo triukšmingai iššauktos at
kartoti. Iš baliaus visi buvo pil
nai patenkinti. Pelno liko virš 13 
dol.

Šiomis dienomis atsibaladojo iš 

kuriam surengė D. L. K. Gedimi
no pašelpinė draugija “spyčius.” 
Laikys per tris vakarus. Prie 
viršminėtos draugijos priguli į- 
vairių pakraipų žmonės — yra ir 
katalikų, bet matyt, kad ant jų 
visų bosauja Mockaus klapčiukai 
ir visus už nosių vadžioja.

Ruduo.

ATHOL, MASS.
Valandėlė linksmaus laiko. 

Kaip jau buvo minėta, kad L. 

D. S. 4 kp. rengia vakarą, na ir 
neapsivilta, veikalai buvo suloš
ta gerai kaip “Šv. Elzbieta” taip 
ir “Daina be galo.” Artistai vi
si savo užduotis kogeriausia atli
ko, tik kaip kurie kad būtų bent 
kiek balsiau ištarę žodžius. Nu- 
davimai visų atlikta puikiai. Bet 
geriausia pasižymėjo p-lė Elzbie
ta Broškaitė šv. Elzbietos rolėje. 
Bet kas atholiečius stebino dar 
geriau sakant žavėto žavėjo tai 
p. Petro Puišio dainelė ir jo malo
nus balsas. Čia tai nebuvo galo 
rankų plojimui. LDS. 4 kuopa 
taria širdingą ačiū p. Puišiui už 
atvažiavimą ir palinksminimą. 
Geistina būtų, kad pas mus tan
kiau atsilankytų.

Pelno nuo vakaro liko nemažai. 
Vargo Mergelė.

WESTFIELD, MASS.
L. Raud. Kryžius ir kiti dalykai.

Kokie 3-4 mėnesiai kaip susi
tveręs Raudon. Kryžiaus skyrius, 
kuris per šį trumpą laiką suspėjo 
išsiųsti virš šimtinės ir 3 skrynias 
drapanų. Už šį prakilnų darbą 
priguli dėka pirm. p. Damkaus- 
kui, klerikui L. Kavaliauskui ir 
rinkėjoms merginoms, berods Ma
riutė (kaip Mariutės pavardė? 
Redakcija) visųdaugiausia surin
ko.

Tautos Fondo 54 skyrius kuo- 
daugiausiai yra pasidarbavęs. Su
rinko per savo gyvavimą apie $2,- 
000.00 iš apie 200 šeimynų. Į Fe
deracijos seimą buvo siųsti du de
legatai: kun. K. Vasiliauskas ir 
R. N. Barsis, pažiūrėsim ką ge
ro praneš?

Šv. Kazimiero Karalaičio drau
gystė gyvuoja kuopuikiausiai, tik 
vienas negeras Įprotos kad po 
svetaine perlinksmu-

Šv. Jurgio draugija neseniai su
sitvėrus, bet narių nestoka, turi 
jau ir kasoj skatikų apsigynimui, 
nes piknikas davė gerą pelną. Pa
matai jos tvirti ir puikūs, o prisi
rašant daugiau narių bus stogas 
ir nenugriaunamas kaminas.

Šv. Cecilijos bažn. choras, po 
senovei gyvuoja, iš dalies vasa
ros laike apmirė, bet viltis nemi
rusi.

1-2 ir 3 šio mėnesio Vestfieldas 
apvaikščiojo'250 metų sukaktu
ves miestas papuošė namus, dirb
tuves daugybėmis vėliavų ir pa
statė paminklą gubernatoriui 
Shepardui didžią stovylą apie 
$14,000.00 lėšavo viskas, bet lie
tus nedarė apvaikščiojimo pasek
mingo, visi sušlapo kaip žiurkės. 
Tuo tarpu viskas.

LIETUVIŲ PENSYLVANIJOS 
SEIMAS.

Seimas, taip ilgai lauktas pra
ėjo, palikdamas lietuvių mintyse 
džiaugsmą, viltį ir daugybę įspū
džių. Seimas perstatė pasauliui 
lietuvių — pennsylvaniečių troš
kimus ir šventus reikalavimus 
link savo tėvynės. Taip-pat pasa
kė žodį priešams, nors tas žodis 
bus jiems nemalonus, tečiaus tei
singas. Lai žino, ką mes mano
me apie jų nešvarius darbus; ir 
lai žino, kaip mes suprantame sa
vo pareigas ir ko mes griebsimės 
apgynime savo brangios tėvynės.

Lietuvis, seime surado dvasinio 
maisto, energijos, vilties ir pasi
šventimo; gi parsidavėliai, arba 
tautos priešai nusiminimą. Prieš 
seimą ir pačiame seime trašma- 
darių keletas radosi, kurie norė
jo savo intekmę panaudoti prieš 
seimą, bet jiems nepavyko. Tik
ram lietuviui jau žinoma triukš
madarių gudrybės, todėl nesida
vė suvadžioti ir jie turėjo visur 
su gėda pasitraukti.

Seimas buvo gyvas. Delegatų 
suvažiavo 425 iš visos Pennsylva- 
nijos valstijos. Nebuvo skirsty- 
mos į partijas, vien lietuvystė bu
vo statoma pirmoje vietoje. Gy
vavo tikra lietuviška dvasia. 
Daug pasakyta karštų prakalbų, 
išnešta protestai, rezoliucijos. Už- 
girta veikimas ir pasirįžta smar
kiau veikti tautos labui. Žodžiu 
sakant, seimas visapusiškai nusi
sekė ir bus naudingas. Tą pa- 
liūdys seimo protokolas.

Seimo vedėjais ir tvarkdariais 
buvo šip: M. Šlikas pirm., Žer- 
niauskas vice-pirm., T. Šeimis I 
rašt., J. Karalius II rašt. Rezo
liucijų komisija: K. Česnulis, S. 
Gegužis, kun. Dargis, Šalna ir R. 
Palinčius. Presos komisija: kun. 
Augustaitis, kun. Kudirka ir S. 
Petruškevičius. Mandatų komisi
ja: Žėglys, A Banevičius ir kun. 
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Gudaitis.
gustartis, 
bavičius.

Seimui
gi nusisekė. Didžiausią dalį pro- 
gramo išpildė Mabanojaus para
pijos choras po vadovyste p. Dir- 
žio.

GRAND RAPIDS, MICH.
Raudon. Kr. prakalbos.

Rugpj- 29, įvyko prakalbos 
Petro ir Povilo svetainėje.

Pirmas kalbėjo gerb. kun.
Deksnis, nurodė kaip katalikai 
stengėsi kad visos sriovės susi
vieniję galėtų kopasekmingiausiai 
pagelbėt Lietuvai, bet viskas bu
vo be pasekmių; pavyzdin, 1916 
Lietuvių Dienos pinigai, užsal
džius tautininkams iki šių dienų 
pragulėjo A. R. K. Nors jau da
bar naudojami, bet vis neaiškiu 
būdu ir kad C. K. pirm. adv. Lo- 
pato pasielgė sauvališkai.

Antras kalbėjo kl. J. Lipkus; 
paaiškino kad buvo pasiųsta nuo 
T. F. telegramai užsienių reikalų 
ministerijai, kur dabar yra svar
stoma Lietuvos neprigulmybės 
klausimas. Taip-gi perskaityta 
meldimo (?) neprigulmybės Lie
tuvai rezoliucijas, po kuriomis 
kvietė pasirašyti visus lietuvius 
tarnavusius S. V. kariuomenėj ir 
laivyne. kurios bus pasiųstos 
prez. IVilsonui, senatui ir atstovų 
butui. Kiek kareivių pasirašė, 
neteko sužinoti. Turiu priminti, 
kad atsirado čia ir tokių kareivių, 
kurie nesirašė po tomis rezoliuci
jomis, sakydami: “Mes nenorim, 
nes kaip tik pasirašysim, tai vėl 
mus išvarys kariauti.” Tai yra 
nesusipratę, Lietuvos priešų su
klaidinti. Apšviestesni, kurie 
skaito gerus laikraščius, to pavo
jaus nebijo ir noriai rašosi.

Trečias kalbėjo moksleivis Pi
jus Lekėšys. Aiškino mokslo nau
dingumą. kokios mokyklos yra 
geros ir koki mokytojai yrąjmums 
pageidaujami. Ragino G. Rapid- 
so lietuvius leist savo dukreles į 
šv. Kazimiero vienuolyną, nes tą 
mokyklą užbaigusios ir pastoju
sios mokytojomis, pavestus joms 
vaikelius išauklės gerais katali
kais, tėvynainiais ir paklusniais 
savo tėveliams. Pagaliaus kalbė
jo svetys p. A. Aleksis iš Detroit. 
Mich. Pastarasis kalbėjo reika
le L. R. Kryžiaus ir ragino su
tverti skyrių. Po prakalbų prisi
rašė 35 nariai. Valdyba išrinkta 
iš šių narių: Pirm. Jonas Storas, 
pagelb. Ona Kizlaitienė, ižd. Juo
zas Burinskas, pagel. Rozalija A- 
kamavičienė, rašt. Julius Banis. 
Susirinkimus laikys pirmą pane- 
dėlį mėnesio pobažnytinėj svetai
nėj. Taip-gi kiekvieną panedėlį 
vakarais komitetais toje pat vie
toje priiminės aukas ir drabužius 
kokius kas atneš.

Vardai prisirašiusių:
Kun. A. Deksnis $2.00.
Po $1.00: Juozas Margelis, Pr. 

Kučinskas, Julius Banis, Juozas 
Vaičiūnas, Jonas Štoras, Agota 
Laurynaitienė, Ona Jankauskiu- 
tė, Roz. Akamavieienė, Ona Šle- 
žaitė, Ant. Danisevičius, Juozas 
Žemaitis, Adomas Talaeka, Ant. 
Margelis, Ant. Baronaitis, Adol
fas Mondeika, Juozas Kuranta- 
vičius, Pijus Lekešis, St. Bartuš- 
kevičius, Juozas Lipkus, Jokūbas 
Kmeliauskas, Vincas Zokas, Liud
vikas Abromaitis, Agnieška Ab- 
romaitukė, kl. Juozas Lipkus, A. 
Juozapavičius, Jonas Juška; Juo
zas Dyrda, Juozas Burinskas, L. 
R. K. M. S. A. 12 kp., Jieva Da- 
nisevičienė.

Pasižadėjo: Agnieška Abromai- 
tienė, Ona Kizlaitienė, Rokas Ba
jorūnas, Vincas Puzaras.

BINGHAMTON, N. Y.
Tautos Fondo prakalbos ir aukos.

Tautos Fond. 127 skyrius 26 d. 
gruodžio 1918 m. turėjo prakal
bas. Kalbėjo Dr. Bielskis iš Wa- 
shingtono, adv. Erving ir John- 
son, turtingas šio miesto fabri
kantas, abudu amerikonai ir kun. 
Struckus. #

I prakalbas buvo kviečiami vi
si lietuviai be pažiūrų skirtumo, 
bet dalyvavo ir aukavo daugiau
sia vien krikščionys demokratai.

Nors mums iš centro buvo tenu- 
skirta surinkt 200 dol., bet mes 
surinkome $4,000, tai palei mūsų 
kolonijos lietuvių skaičių yra ga
na didelė pinigų suma.

Bet paskui su tų pinigų išsiun
timu turėjome daug nemalonumų, 
net buvo įmaišyta kun. klebono 
Ambrozaičio vardas ir kone pri
siėjo teismo pagelbos šauktis prie 
tų pinigų persiuntimo ten kur jie 
buvo skirti.

Aukavo šios ypatos :
Motiejus Kazlauskis..........$77.25
Jonas Cehkiašas ................. 52.00
Adomas Jariackis .............. 52.00
Pranciškus Bačkauskis ....50.00 
Šv. Jono draugija ............. 50.00
Gasparas Balcas ................. 45.00
Juozapas Svareiko ............. 35.00
Jonas Kazlauskis................. 31.00
Petras Šaparnis ................. 25.00
Antanas Vaičiulis............... 25.00
Jurgis Misevičia .................25.00
Juozas Barvainis.................25.00
Mikolas Meškunas ............. 24.00
Juozas Celins ___ ,..............23.50
Stanislovas Žilius............... 20.00
Juozas Rašimas...................20.00
Tadas Mikalauskis ............. 20.00
Pranas Steckis..................... 15.00
Juozapas Kolpakovas.......... 15.00
Elena Balazarienė ..............16.00
Jurgis Klivickas ................. 20.00
Aleksandra Kaminskis .. ..15 50 
Juozas Veličkis .................. 15.00
Petras Morkevičia ............. 20.00
Antanas Lukas ................ 13.50
Martynas Bubąs ................ 13 00
Andrius Jarašiūnas............ 15 00
Govitas Alieba ..................... 10.00
Morta Armašaitienė ...........10.00
Kazys Blinkevičia .............. 10.00
Jonas Butkauskis ...............10.00
Jokūbas Dzidulionis.......... 12.00
Petras Balcas .........................5.00
Jonas Aleliunas .....................6.00
J. Berčiuniutė ...................... 5.00
Antanas Gendrėnas ............. 5.00
Vincentas Gambis................10.00
Julius Juozaitis .................. 8.50
Elzbieta Kaminskaitė........... 6.00
J. Ramanauskienė .............10 00
Tamošius Niendziavicia ....5.00 
Antanas Sakalauskis .........10 00
Adolfas Siemaška .............10.00
Maksimilijonas Siemaško 5.00 
Vincentas Sleinis................. 10.00
A. P. Stankevičia Bebtiestu

Run...................................12.00
Antanas Stumbris .............12.00
Domininkas Siorvitas ---- -  .3.00
Zof. Tamošauskaitė ...........10.00
Juozapas Tienteris...............7.00
Jonas Griebulskis ................ 5.00
Vincentas Vasiulis .............13.50
Ona Vasautė ........................5.00
Ona Vengrevičiutė ..............6.00
Liudvika Blinkevičiutė .. .. 5.00 
Jurgis Žadikeviče ................. 5.00
Petras Žemaitis .....................5.00
Jonas Vaitiekūnas ............. 10.00
Edvardas Kaminskas............. 5.00
Mikas Kaselis ....................... 5.00
Povilas Kaminskis ........   10.00
Petras Klivis....................... 10.00
Juozas Klivis .........................5.00
Jonas Kunia ..........................8.50
Kazimieras Laurencinas ....6.00 
Steponas Morazas ............. 10.00
Adolfas Silinskis...................5.00
Stanislovas Martinaitis ....11.00 
Kazimieras Miloševičia .... 10.00 
Kazimieras Misevičia ..........10.00
Jonas Norbentas ................. 10.00
Marijona Petrauskaitė .... 10.00 
Ipolitas Palionis ................. 10.00
Juozapas Palionis............... 10.00
Domininkas Paplauskis .... 10.00 
Stasys Paplauskis ................. 8.00
M. Moronis ........................ 10.00
Boleslavas Pilypaitis............5.00
Jonas Križanauskis.............. 5.00
Kazys Rabinskis ................. 15.00
Juozas Gernius.....................10.00
Petras Žilius.........................11.00
Nastė Kolbaitė ......................5.00
Jurgis Savickis .....................8.50
Jonas Briasis ........................ 5.00
Antanas Blikis .....................6.25
Jonas Skrabis........................ 5.00
Jonas Brazdžionis ................5.00
Jonas Jankiavičia.................5.00
Aleks. Lukošiūnas................. 5.00
Vėl. Čekanauskis .................2.00
Povilas Meškauskis............. 10.20

Red. prierašas, ši Binghamto- 
niečių atskaita buvo atsiųsta tuoj 
po aukų surinkimo. Bet kadangi 
tuo pat laiku liberalai buvo pakė
lę “ablavą” prieš Tautos Fondą, 
tai tūli Binghamtoniečiai, apsvai
go liberalų alasu ir sutrukdė au
kų pasiuntimą į centrą. Todėl 
mes ir kiti laikraščiai atsisakė at
skaitą dėti. Antra kartu atskai
tą gavome prieš apie mėnesį. Dėl 
vietos stokos laikraštyje užsitęsė 
jos indėjimas. Aukos su įvairio
mis pretenzijomis yra pasiųstos į

Centrą.

E. ST. LOUIS, ILL.
Atlaidai, Darbai, parapijos 

bazaras.
Čion tuo tarpu darbai gerai ei

nasi Atvažiavę iš kitų miestų 
darbus visi gauna, streikų taip
gi dar didelių nesusilaukėm, nors 
gatvekariai streikavo 9 dienas,bet 
kaip miestas E. St. Louis neper- 
didžiausias, tai darbininkams nė
ra toks didelis pavojus; vieni pės
ti bėga į darbą, kiti trokais va
žiuoti važiuoja. Žmonės maišo
si kaip vanduo.

Nedėlioję, rugsėjo 7 d. Lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
prasidės dideli atlaidai iškilmingi 
Mišparai bus laikomi ant 7:30. 
Bus keletas svetimų kunigų pa
mokslininkų iš -Chicagos ir apie- 
linkės. Atlaidai yra rengiami 
pašventimui šidlavos P-lės Švč. 
paveikslo, kurį įtaisė mūsų vie
tos gerb. klebonas kun. E. Ko- 
lesinskis.

Pabaigoje rugsėjo rengs para
pija dideli bazarą. Dovanos jau 
yra renkamos, reik suprasti, kad 
šiais metais bazaras bus didesnis 
ir programai geresni negu ki
tais metais. Matydami parapijo- 
nys, kad parapijos stovis kyla 
augštyn, visi darbuojasi kaip mo
terys taip ir vyrai padėdami kle
bonui S. E. Kolesinskiui, kuris 
per porą metų daug nuveikė pa
sidarbavimais.

CAMBRIDGE, MASS.

Išleistuvės p. V. Damašo.
L. R. Kryžiaus fėrai.

Laukia gerb. delegato su prakal
bomis.

Rugpjūčio 31 d. vakare atsibu
vo koncertas surengtas Vyčių 18 
kp. ir bažn. choro išleistuvėms 
moksleivio V. Damašo. Pirmiau
sia choras po vadovyste p. Re- 
kaičio sudainavo Lietuvos himną 
ir kitas daineles. Paskui buvo 
sulošta “Vargonininko duktė” ir 
“Čigonės atsilankymas.” Po to 
dar buvo dauginus dainų, taip-gi 
kalbėjo moksleivis V. Damašas at
sisveikindamas su Cambridgežie- 
čiais ir ačiuodamas už prielanku
mą moksleiviams. Užbaigiant dar 
pratarė keletą žodžių kun. Juš- 
kaitis dėkuodamas moksleiviui V. 
D. už jo pagelbą parapijai, o y- 
pač vaikučių mokinime ir tt. V. 
Damašas vakacijų laike uoliai 
darbavosi tarpe lietuvių, sakyda
mas prakalbas, o taip-gi mokin
damas vaikus parapijinėje mo
kykloje. Tegul jam Dievas pade
da savo tikslo atsiekti.

L. R. Kryžiaus fėrai prasidėjo 
rugpj. 31 d. o baigsis rugsėjo 7 d. 
Visi kaip vietos taip ir apielinkią 
lietuviai privalo koskaitlingiausia 
lankytis ir tokiu būdu pagelbėti 
vargstantiems Lietuvos žmonėms.

Apie vidurį rugsėjo mėnesio ti
kimės čionai susilaukti su prakal
bomis Lietuvos delegatą gerb. 
kun. Laukaitį. Visi vietos ir a- 
pielinkių lietuviai, kurie tik in
teresuojasi Lietuvos reikalais; tu
rėtų atsilankyti ir išgirsti kalbą 
gerb. delegato, o taip-gi kuomi 
galima prisidėti prie Lietuvos iš- 
liuosavimo iš neprietelių nagų.

Cambridgietis.

HARTFORD, CONN. 
Tikros žinios iš Lietuvos.
Rugsėjo 10 d. seredos va- 

vakare, kalbės kun. Laukai
tis, tik ką atvykęs iš Lietu
vos su tikromis žiniomis a- 
pie Lietuvos padėjimų. A- 
teikite ir kitiems praneškite 
apie tai. Svetainė Cathed- 
ral Lvceum, 227 Lawrence 
St.I 

I

CAMBRIDGE, MASS.

N. P. P. Švč. parapijos 
choro repeticijos būna pa- 
nedėliais vyrų, utaminkais 
merginų, seredomis vyrų, 
ketvergais mišrių arba visų. 
Būtinai ateikite visi.

J. A. Rakeitis, 
Vedėjas.

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbihin- 
kų” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi-



ĮNINKĄS

LIET. VYČIŲ DOMAI!

A-

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str.

43 Hav kens St., Boston, Mass.

DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapids 
Mich. ir apielinkės lietuviams, ka< 
JUOZAS MARGELIS Įgaliotas užrašl 
nčtl laikrašti “Darbininką” ir priimi 
nčti apgarsinimus. Jo adresas: 

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle St., Grand Rapids, Mich.
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ŠALIŲ N O LAIŠKAS. 
(Pradžia ant pirmo pusi.) 

kų spauda. Lenkai daug 
kuo skiriasi nuo kitų Euro
pos ir naujo Pasaulio
merikos laisvę mylinčių dar
bininkų minių. Tokią už
grobimo politiką vedant, 
dvarininkams ir dvasiš
kiams begalo yra pavojinga. 
Juk kaip ten nebūtų, kad ir 
kaip nepūstum dulkes į akis 
darbo žmonėms, vis-gi kada 
nors teisybė paaiškės ir tos 
vargo pelės reikalaus sau 
žmoniškų teisių ir skaitys 
savę nei kiek nemažesniu už 
dvarponį, jo kailio engėją. 
Tą liudija kad ir lenkų že
mės klausimas ir tos demon
stracijos seimo salėje.

Kad darbininkai nematy
tų jiems taisomų pinklių iš 
privilegijuotų puses, kaip 
va: įvairių ‘ ‘ ponų ” ir “ ku
nigų. tad bandoma su pa- 
gelba spaudos minių domą 
kreipti į priešingąją pusę. 
Norite jūs „kaimo žmonės 
žemės, tad ginklu prijung
tame. pavergtame Ukrainą, 
Lietuvą su Baltgudija, pa
darykime savo provincijo
mis, o ten milžiniški plotai 
“ojczyzna” ir... liks svei
kas mūsų kailis — titulai ir 
privilegijos.

Brangu viskas, spekulia
cijos nesiliauja,
padėtį, santikius Lenkijos 
kais buvo ir yra didžiausia 
tos tautos, ty. lenkų nelaime, 
tai — žydas! Tad visi be 
skirtumo pažiūrų tuos varg
šus ar jie būtų kalti ar ne 
smerkia kiek tik galėdami. 
Tai nei truputį nereikia ste
bėtis, kad ugnis “pagromų” 
išsiveržia it koksai vulka
nas. naikindamas turtą ir 
gyvybes. Tai narsiai neti
kusios plėšriosios politikos. 
Kad tai darytų ir daro įvai
rūs vadinami “bedieviai” 
materijalistai ir etc., bet su 
širdgėla reikia pripažinti 
tame dalyvumą ima Kat. 
Bažnyčios kunigai lenkai! 
Koks tai 
lietuvių 
Lietuvių 
liaudimi,
kų gi — su dvarininkais, 
kaujasi už savo privilegijas! i 
Kodėl taip, nenoriu nei mą- i 
styti, persiskaitę galite sa
vo išvadas bei komentarus 
tam surasti savo patyrime, i

Beskaitydami gal pama-' 
nysit, kad aš pavirtau į ko- į 
kį tai pus-bedievį... Taip i 
nėra. Rašau tik kaipo fak
tą. Lenkai gyvena baisų pe
riodą doriško iškrikimo. 
Tad labai nei nėra ką stebė
tis. Nors dalinai visa Eu
ropa, visos šalįs tuomi ser
ga, bet niekur taip biauriai 
nerasi, kaip kad Lenkijoj.

Atmenat kitados rusų im
perijoj buvo iškabos sod
nuose 
tose: 
nims 
žymių 
užeiti,
bes širdyje — Varšavoj. Ir 
dabar ten sodnuose iškabos 
yra: “Neprzyzwojycie, nie 
po Europeijnio ubranya^, 
wzbroniono ”... Klausiau 
pas prastus darbininkus ir 
pas inteligentus ir pas porą 
lenkų horminkų kodėl ir 
kam tas taikoma. Kaip su
sitarę atsako: “peisuotiems, 
driskiams žydeliams, t^s la
biausiai taikoma!./’ Tą 
perskaitę gal ir netikėsit, 
bet aš ir-gi būčiau netikėjęs, 
vienok turėjau progą įsiti
kinti į tuos lenkiškos begė- 
dybės faktus.

Štai kodėl lenkų patrijotų 
sufanatizuotos minios rei-

Delko dabar nesuti- 
Ot būtų man nūnai 
žinoti. Lietuvoje

Kas žino

S--

kalauja prijungti Lietuvę, 
Ukrainą, Baltgudiją prie 
ojezyznos. Tiesa visados 
ims viršų, bet nesistebėsiu, 
kad nukęsti turės be pasi
gailėjimo — privilegijuoti 
naujose valstijose. Bus dar 
ne vienoje vietoje ir ne kar
tą kartosis “Baltraus nak
tys”.. . Tikiu tam, nes fak
tai patys už savę kalba.

Tuom tarpu bus gana. 
Prie progos parašysiu dau
giau. Patyręs esu kad dar 
vis Amerikos lietuviai—va
dai trumpose kelnėse teb- 
vaikščioja ir pešasi it gai
džiai ! 
kimas ? 
Įdomu
jaunimas kraują lieja, gy
vybes aukoja auklėdami 
Tautos laisvės medelį, gi A- 
merikoje kaujasi už tuščią 
maišą. Kur Tėvynės meilė, 
pasišventimo darbai, ne pjo- 
vynės kolionės vieni .kitų. 
Gal yra ne taip baisu kaip 
kad piešta man buvo. Gaila 
man labai kad aš negalėjau 
pasiliuosuoti iš Suv. Vals

tijų armijos ir stoti į Lietu
vos gynėjij eiles. Ne tuščių 
žodžių, bet darbų mums rei
kia.

Aš sveikas, gyvenu labai 
puikiame viešbutyje. Stock- 
holmas gražus, švariai at
rodantis miestas, tik labai 
brangu viskas, reikia turėti 
nemažai skambučių, kad lin
ksmai gvventi.

Labų dienų mano bičiu
liams.

Jei kas “nerekomenduos” 
manę kur nors Į Siberiją, 
tai apie pabaigą rugsėjo bū
siu svečiuose pas jus. Ar da 
J. E. Karosas ir Pakštas 
negrįžo ?

Tad viso labo!
Tariu pagarbos žodžius. 

Corp. J. B. Šaliūnas.

l

Gerbiamieji Vyčiai, pasiry- 
žome Lietuvos laisvės apginė- 
jui gerb. Generolui S. Žukaus
kui nupirkti dovaną aukso 
kardą. Mūsą septintas Sei
mas padarė gerą pradžią, dele
gatai sumetė, tam tikslui auką 
šimtą dolerią ($100), bet už 
šimtą žadėtos dovanos neį- 
steigsime nupirkti; reikia dau
giau auką!

Seimas nutardamas paskyrė 
laiko tik du mėnesiu ir štai 
jau mėnesis prabėgo, o auką 
dar tik vieną 82 kuopa iš Gary, 
Ind.. prisiuntė. Gerbiamieji 
išpyldikime paskirtame laike 
šį Seimo nutarimą. Aukoki
me kiek kas galime. Te su
plaukia auką per šį mėnesį 
tūkstantis dolerią ($1.000). 
Organizacijoje skaitome virš 
keturius tūkstančius nariu, pa
žymėta auka labai lengva su
dėti.

Visas aukas pinigais bei če
kius rašykite Centro iždininko 
vardų, o siuskite Centro rašti
ninkui sekančiu antrašu:

V. RUKŠTALIS '
151 Garfield Avė. Valporaišo, 
Tnd.

i
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KAIP SUSIŽINOTI SU 
LIETUVIAIS LIE

TUVOJE.
Prisiuskite savo antrašą dėl

Amerikos Lietuvių Antrašų 
Knygos.

Ten anapus jūrių jūs ieš
ko jūsų broliai, seserys, 
draugai, giminės, bet neži
nodami jūsų tikro antrašo 
negali pranešti jums. Tai
gi, katrie tik turi Lietuvo
je giminių ar pažįstamų, 
kreipkitės pas mus. Jūsų 
vardas pavardė, iš kur pa- 
einat bus atspauzdinti musų 
leidžiamoje Amerikos Lie
tuvių antrašų knygoje. Ši
ta knyga bus neapkainuoja- 
mu turtu dėl tų kurie nori 
sužinoti apie jus. Ji duos 
progą susinešti su jumis. 
Jūsų giminėms ir draugams, 
kurie anapus jūrių Lietuvo
je. Šita knyga bus išsiunti
nėta į visas dalis Lietuvos, 
taip, kad katras tik norės 
žinoti jūsų antrašą, atvers 
šitą adresų knygą ir žinos 
kur jūs gyvenat. Rašykite 
vardą pavardę, pilną savo 
adresą, iš kokios vedybos ir 
apskričio Lietuvoje. Siųs
kite tuojaus kartu su antra
šu ir 75c. dėl iškaščių. No
rintiems apturėti ir antrašų 
knygą, reikia prisiųsti $1.25. 
Knyga tuojaus bus pasiųsta

kaip tik iš spaudos išeis.
Adresuokite:

Strupas & Co.,
92 Warwick St., 

Ne vark, N. J.
P. S. Draugysčių sekreto

riai prašomi pranešti savo 
draugysčių ar kuopų antra
šus. Vardą draugystės, kur 
ir kada laiko susirinkimus 
ir sekretoriaus vardą ir ant
rašą. Draugystėms mokėti 
nieko nereikia.

■v •

PRANEŠIMAS
Arthur Barry Co. įgaliojo F. G. 

Kateivą už salės vedėją (mana- 
ger) dėl patarnavimo pardavime 
American Truck and Trailer 
Corp. šėrų, kurie dabar dar gau
nami už labai pigią prekę ir į 
trumpą laiką gali atnešti labai 
didelį uždarbį. Jų galima gauti 
pas F. G. Kateivą po $1.25 už vie
ną šėrą. Deeli platesnių informa
cijų kreipkitės laišku į Pitsburgo 
ofisą adresuodami:

F. G. Kateiva,
307 Baketvell Bldg., 

Pittsburgh, Pa.
(Apgarsinimas 9)

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno ir Or- 

kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen- 

Norintieji išmokti atsišauki- 
Kambarys:
Broadway, S. Boston, Mass.

‘ _ (18)

tų. 
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KĄ TIK IŠĖJO
LIETUVIŲ PASAULIN

“MEILĖS GALYBĖ”

skirtumas tarpe 
kunigų ir lenkų, 
kunigai eina su 
su miniomis, len-

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

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

Draugijos Temykit! I

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

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

75c.
45c.

Nauja, puiki knygelė 
Begalo žingeidi. 

Kaina:
Su apdarais............
Be apdarų.................

Originalas
KUN. L. G. VAUGIIAN 

Vertė 
KUN. J. F. JONAITIS 

Ex-Lieutenantas-Kape- 
lionas.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite sekančiu adresu: 

J. Wiltrakis, 
3832 Fulton St.. Chicago, III

RUSIJOS RUBLIAI!
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 ženklelį, 
resuokite:

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

lo 
tur-

per
Ad-

tVENTO JONO EVANGELISTC 
PAŽALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA 
ŠO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

126 0 St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. 
tis susirinkimas bus 21 
sėjo 3:30 vai. po pietų.

e ■ —
LIETUVOS DUKTERŲ

PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRM. — T. Ašmenskienė,

359 — 4-th St. 
VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė.

377A Broadwav,
FIN. RAŠT. — O. Kasečių t ė, 

259 Athens Street.
PROT. RAŠT. — M. Markuniutė 

12 Lark Str.
KASOS GLOBĖJOS —

M. Kilmoniutė, 249 River Str., 
Mattapan, Mass.

Pečiukoniutė, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass.

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. RAST. — 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 Bovren St.. So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio-Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietij po No. 

: 193 Hanover St., Boston, Mass. 
t 
i

I

Sekan 
d. Rug-

DR-JOS

' SOUTH BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

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

džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiusiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St.,

Tek S. Boston 21014 ir 21013

J.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

ir kitose viešose vie- 
“ Kareiviams ir Su
draudžiama”... Tų 
niekur man neteko 
apart lenkų valsty-

I

i

MES PATARIAME GATAVAS KOMBINACIJAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE.
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik no

rite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, 
baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktu gerumą ir svarumą 
pilnai garantuojame. Pasirūpink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio la
po esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. \ isą ki
tą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet baksas bus pristatvas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam faums liepsi baksą pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.

! No. 5. Kombinacija už $50.
No. 7. Kombinacija už $100.

t

No. 2. Kombinacija už $15.
10 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 0
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR (

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO VILKAUSKO ’

314 Main Street, Ruimas 6 . j
Telefonas Park 3890. j

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma- f 
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Vorcesterio, pas mane galite pasl- . 
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžlų geriausia Amerikos kompani- | 
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai \ 
kviečių visus Vorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri- ą 
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso: IJ

Ofisas: 314 Main Str., Room 6 ?
Gyvenimo vieta: 63 Sevmour Str. v

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ! A

No. 3. Kombinacija už $20.
5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų. 
% svarų pipirų.
5 matkai vilnonių siūlų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasolių.
30 svarų- kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 svaras arbatos.

10 matkų vilnonių siūlų.
---------------------------------- 1

No. 6. Kombinacija už $75.

No.

24 svarai

50 svarų 
šmotų 

svarai 
svarų

20

48
12

lašintą.

smalčiaus.
muilo.

kondensuoto pieno, 
jautienos.

36 svarai lašinių, 
svarų jautienos, 
svarai smalčiaus. 
svarai kondensuoto pieno, 
svarų cukraus.
svarai ryžių. <4
svarų miežinių kruopų, 
šmotai muilo.

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnonių siūlų.

12
25
48
20
25
10
24

♦

8. Kombinacija už $200.
72 svarai lašinių.
100 svarų 

svarai 
svarai 
svarai 
svarai 
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų.

Vt tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasolių.
10 matkų vilnonių siūlų.

25
48
25
48
24

smalčiaus. 
ryžių, 
kondensuoto pieno, 
cukraus, 
jautienos.

“ i '

I 
I

*
T

- a

»

♦

Siųsdami užsakymą virsminėtoms kombinacijoms prašykite kombinacijos numerį kurį norite siųsti ir indėki- 
te čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taip-gi jūsų vardą ir adresą kad galėtume 
pasiųsti jumis pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam ku
riam siunčiama į Lietuvą.

Adresas:
UTH UANIAN AMERICAN TRADING CO.,

6 West 48-th Street, New York City.

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų pinigai bus su
grąžinti. Tai garantuoja Lietuvoa-Amerikoe Pramonės Bendrovė. v

2 ______ I

h

*AL. POŽELLO CO.
(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

Dirbame karūnas, vėliavas, sar-

1908 Wt DIVISION ST

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

CHICAGO, ILL.

-9

f

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:i

Kad atstatymas Lietuvos priguli nuo pačią lietuvią. 
žmogus negali jausties laisvu, pakol patsai savo reikalą 
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim
tis lietuvią moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka 
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti 
kaslink tautos reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 
raidžią ir visi moka skaityti ir rašyti. Tai kodėl mes ne
mokam, turėdami tik 26 raides? Ar mes ne tokias sme
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, 
kaip vienas už visus, o, visi už vieną ir išmokime skaityti 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—ŠVIESA o ne 
MOKSLAS—TAMSYBĖ. . f

Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me
tų savo spaudos mokam skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo
kytą tautų žmonės. Kad pagelbėjus jums visiems atsiek
ti tą brangiausi tikslą aš savo lėšomis atidarau mokyk
las šiuose miestuose: Bostone, St Bostone, Cambridge, 
Lyfifle, Brightone ir kituose Naujos Anglijos miestuos. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikaciją ypatiškai ar 
per laiškus šiuo antrašu:

OENTRALI8 BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,

■.......... ■



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.)

MOT. SA GOS 13 KP.
Laikė mėnesinį susirinkimą 

2 d. rugsėjo į kurį atsilankė 
skaitlingas būrelis narių. 
Rimtai visos svarstė sąjungos 
reikalus taipgi buvo išduoti 
raportai delegačių iš 5-jo Mo
terų Sąjungos Seimo. Seimo 
nutarimus pažadėta pildyti 
kaip tai; Šelpti Šv. Kazimiero 
vienolyną, Lietuvos Mokslei
vius, Lietuvos Moterų Dr-ją 
Kaune ir kitus nadingus užma
nymus.

13-ta kp. nutarė* parengti 
vakarą, bei teatrą Švento Kazi
miero ak. remėjij Dr. naudai. 
Garbė Sąjungietėms jaigu ne
sigaili spėkų ir darbo.

Taipgi buvo atsilankęs de
legatas iš L. D. S. 1-mos kup. 
p. J. Glineskis kviesdamas Są- 
jungietes prisidėti prie Spau
dos Sąvaitės., Vienbalsiai ta
po nutarta prisidėti parengiant 
vieną vakarą su programų, tai 
yra teatrų ir išrenkant komisi
ją iš trijų ypatų. Laike Spau
dos Sąvaitės platinti katalikiš
kąją spaudą.

Užbaigus susirinkimą, teat
rališkoji komisija turėjo pasi
tarimą kaip geriau prisiruošus 
prie vakanj ir kitokius veika
lus imtie mokytis. Taip pa
sakę, kad mes Sąjungietės tu
rim veikti nebaikomis, bet vi
sa širdimi ir turim ateityje pa
rengti nors penkis vakarus su 
įvairiais programais ir naujau
siais teatrais ir tt.

Iš teatrų nutarta mokyties 
šie nauji; “Mirga” ir Į Lie
tuvą marš visi.” Kurį žado 
pastatyti L. D. S.

Spaudos Sąvaitėje vakarai 
yra užimti šie; Mot. Są. 13 kp. 
Lapkričio 16 d. 1919 m. Sau
sio 4-tą d. 1920 ir Vasario 15 
d., 1920. Taigi meldžiame 
gerb. dr-jų bei kuopu tomis 
dienomis nieko ne rengti, kad 
ne užkenkus vieni kitiems.

Ona.

ATEIKIT VISI.
Ateinančio ketvergo vakare, 

rugsėjo 11 d. pobažnytinėje 
salėje bus masmitingas reikale 
bendro aukų ir drabužių rin
kimo. Kam tik rūpi pasek
mingai pavaryti darbą už gau
sų aukų ir drabužių rinkimą 
ateikite. Ateikite kas tik no
rite prisidėti prie šio darbo.

BRIGHTON, MASS.
Rūgs. 5 d. buvo L. D. S. 22 

kp. susirinkimas. Delega
tams išdavus raportą iš Seimo 
apart kitų prisiminta mokes
čių reikalai ir sulyg Seimo nu
tarimo suaukauta lygiai $20.

Pavyzdis kitoms kopoms.
Vardai aukavusiu bus pa

skelbti vėliaus, 
nauji nariai.

Prisirašė 5

Rep.

GRĮSTA.
Jonas J. Ramanauskas jau 

grįsta Amerikon. Iš Kopen- 
liageno kablegramavo, kad per 
Angliją grįsta, bet prieš šio 
mėn. 15 d. nesuspėsiąs sugrįšti. 
Kaune išbuvo 3 sąvaites. Ne
praneša ar vienas grįšta ar 
kartu su Karosų.

PRAKTIKOS VEIKALO 
“IŠ MEILĖS”

Bus panedėlio vakare 7:30 
vai. Bažnytinėj svetainėje. 
Aktoriai ir aktorkos kurie tik 
imat dalvvuma šiame veikale 
atsilankykite, nes turėsime pil
ną praktiką ir daug svarbiu 
nutarimų.

Teatrališka Valdyba.

t

sušauktas
uzur- 

vei-

APIE BENDRĄ DARBĄ.
Mūsų kaimynas “Keleivis” 

ir kaimynė “Sandara” perie- 
tos sąvaitės numeriouse (36) 
užsiminė apie užsimezgusį So. 
Bostone bendrą rinkimą aukų, 
drabužių, avalinių ir x maisto 
Lietuvai.
“Keleivis” be kito ko parašė:

‘ ‘ Pereitą nedėldienį miesto 
teismo name buvo viešas lietu
vių susirinkimas,
kelių mūsų politikierių, 
patiškai pasiskelbusieji 
kiančiuoju komitetu.”

Jokių uzurpacijų nedaryta. 
Komitetas išrinktas viešai su
šauktame susirinkime.

“Sandara,” kuri rašė neva 
pritariančiai be kito ko štai ką 
padriebė:

“Prie bendro aukų rinkimo 
prieita dėl to, kad vietinio 
Tautos Fondo skyriaus nariai 
permatė Tautos Fondo bosų 
machinacijas ir pasipriešino 
rinkti arba duoti surinktus pi
nigus į T. F. centrą.”

Jei tas ką “Sandara” rašo 
butų gryna teisybė, *(81 dabar 
taip rašyti, mažiausia sakant 
netaktinga. Bet ištikro “San
dara” parašė gryną neteisybę, 
tą neteisybę įpainioja į bendro 
darbo reikalus ir tas negali 
nepakenkti

Vietinio 
riai tebėra 
išskiriant
jokių machinacijų Tautos Fon
de nemato. Nesipriešino nei 
rinkti, nei duoti aukų į Tautos 
Fondo centrą, ypač kad tai 
buvo tik ką po Tautos Fondo 
Seimo kur buvo nutarta esą-, 
mas aukas sunaudoti Lietuvos 
reikalams. Juk tuoj po Tautos 
Fondo seimo atėjo iš Paryžiaus 
nuo Lietuvių Taikos Delegaci
jos žinia, kad iš Tautos Fondo 
gauta -296.200 frankų.

NEATSILIKITE.
Kai tik paskelbėme suma

nymą aukauti knygas Lietu
vai, tai tuoj daug gerų žmonių 
atsiliepė. Gerb. klebonas kun. 
K. Urbanavičius ir per pamok
slą paragino atlikusias kny
gas nunešti į “Darbininką” 
pasiųsti Lietuvon.

Po gerą glėbį’knygų atnešė 
Liudvika Gedminaitė, Julė 
Deringaitė, E. Urbanaičiukė, 
U. Pauliukaitė, Zosia Gurkliu
tė, J. Ružėla, Amelija Jankaus- 
kiutė, Jonas Vilkišius, Zakaus- 
kas (iš Brightono), Antanina 
Majauskaitė, gerb. kun. Pr. 
Juškaitis. Tų knygų persiun
timui lėšų padengimui aukavo 
Povilas Petrauskas $10, Pra
nas Gudas $5, Antanina Ma
jauskaitė $1. Ankščiau at
neštos knygos pateko į skry
nias ir šio mėnesio 12 d. bus 
išvežtos į Lietuvą laivu, kurs 
gabens tavorus Lietuvių Pre
kybos Bendrovės, 
vu išeis dvi 
su knygomis.

Neatsilikite 
vinių. Jos

Šituo lai- 
didelės skrynios

su knygų auka- 
be atidėliojimo 

pakuojamos ir siunčiamos Lie
tuvon.

LABDARYBĖS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Seredos vakare rugsėjo 10 d. 
Lietuvių Salėje bus Labdary
bės dr-jos narių susirinkimas. 
Pereitą seredą laikytas susirin
kimas buvo be pasekmių. A- 
teinantin susirinkiman visi na
riai yra raginami atsilankyti.

bendram darbui.
Tautos Fondo na- 
jo rėmėjais nebent 
nežymią dalelę) ir

BRIGHTON, MASS.

Atsidaro mokykla.

Rugsėjo 16 d. š. m. atsi
daro lietuviu kalbos ir rašy
bos mokykla. Mokytojaus 
p. J. Rakeitis iš Cambridge, 
N. P. Švč. parapijos vargo
nininkas.

Pamokos bus 2 sykiu į sa
vaitę, pradedant 16 ir 18 d. 
utaminkais ir ketvergais.

B. Ajauskas, Pirm.

GAVO PRANEŠIMĄ.
Anicetas Baužinskas 

Brighton, Mass. iš Kražių par. 
gavo laišką nuo saviškių. Jis 
buvo įdavęs paješkojimą Jonui 
E. Karosui ir per Karosą tar- 
pmikystę atėjo tas laiškas.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 
ATSIIMKITE.

Jonas Klibas, 398—2-nd St. 
Jekab Jozėnas, 89 B St.
Albinas Valentas,

13 Silver St.

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 tokią sužinotų ir praneš
ti) man — būčiau labai dėkingas. 

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

Į PIKNIKĄ.

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

Magd. Mielkiutė,
731 W. Lexington St., 

Baltimore, Md.

tų ir pagaminimui valgių, 
barys^ valgis ir užmokestis 
259 Silver St., So. Boston,

Charles ūrnikis,

Kam- 
gera.
Mass.

(6)

Ateinančią nedėlią rugsėjo 
14 d. Rugby Parke Mattapane, 

Mass. bus piknikas surengtas 
bendrojo rinkimo aukų ir dra 
bužių Komiteto. Įžanga dy
kai Visais kitais būdais su
rinktieji pinigai bus Lietuvai.

Iš visų apielinkią koskait- 
lingiausia visi teatsilanko. 
Užkandžių, gėrimų bus pri
ruošta apščiai. Žaislai prog
ramas bus sudarytas gerai. 
Važiojant paimti Elevated ant 
Dover ar kitos parankios sto
ties ir važiuoti iki Forest Hills. 
Ten paimti Milton Matapan 
karą. Išlipti ant Richmond 
Bd.

Atsilankykite kas tik galite. 
Lai būna didžiausias šių metų 
piknikas Naujojoj Anglijoj.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau Uržulės Vasilaitės 
Kauno gub. Šiaulių pav. Už- 
mičių par. Žaberių kaimo tris 
metai atgal gyveno Worcester, 
Mass., o dabar nežinau kur.

Liudvika šidlauskiutė
877 Cambridge St., 
ridge, Mass.

Camb-
(9)

LAIVAS
pardavimo puikus

--- - - _ - • • v
Ant

“Seagull” laivas, vienas iš 
geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivą 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlygas sužinoti pas:

BROWNFIELD & 
JOHNSON,

217 Medford Street,. 
Charlestown, Mass.

REIKALAUJU geros ga- 
spadinės, kuri moka sukal
bėt lietuviškai, taip-gi ang
liškai. Tegul atsišaukia ant 
šio adreso ir prisiunčia pa
liudijimą nuo klebono:

Kun. F. Alinskas,
923 Shehy St., 

Youngstovm, Ohio.

Paieškau brolio Petro Vaškevi
čiaus Suvalkų rėd., Lupliūnų kai
mo, Leipalingio par. Girdėjau, 
kad žuvo mainose. Kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti.

A. Vaskevič,
P. 0. Box 58, Sykswille, Pa.

(11)

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VAKARAS
---------- —BUS-------------

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D. 1919
-------------- Rengiama---------------  

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

FIFTH ST.,------------------ SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės gerb. kunigai-. J. J. JAKAITIS, 
Worcesterio klebonas ir K. URBAN AVYČIŲ S 
vietos klebonas.

Didžiausią dalį programo užpildys šv. Pet
ro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Beto dalyvaus septyni solistai ir vie
na smuikininkė. Dedama visos pastangos, kad 
vakaras būtų kopuikiaušias. Malonėkite 
ateiti. Pusė pelno eis vargonų fondan.

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.

visi

(6-11-16-20)

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ 
LIETUVIŲ GRABORIŲ

f?
jie

Reikalinga sena moteris dėl pri
žiūrėjimo vienos mergaitės 3Į me-

iiii

<

♦

Reikalinga senelė moteris dcl 
prižiūrėjimo 3 vaikų. Atsišauki
te tuojaus.

K. Žukauskas,
265 Main St., Hartford, Ct.

(U)

KONCERTAS
i » « i 
s

----------Rengia-----------
S7. PETRO LIET. BAŽNYTINIS CHORAS

RUGSĖJO-SEPT. 13 D. 1919
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,

26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Programoje dalyvaus visas choras ir šie so
listai : p-lės E. Narinkeviėiutė, E. Kolianskiutė, 
S. Motiejūnaitė ir K. Švagždžiutė; pp. J. Va- 
raitis, K. Vasiliauskas ir D. Antanavyčius, va
dovaujant p. M. KARBAUSKUI.

Tai bus puikiausi soliai, duetai, kvartetai 
ir mišrūs balsai.

Dainuos naujas patrijotiškas ir linksmias 
dainas, kurios tikrai sužavės visus. Todėl visus 
vietos ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites kvie
čiame skaitlingai ateiti.

Pasiskubinkite pasipirkti tikietą, nes jau 
baigiame išparduoti. Jų galite gauti pas p-lę V. 
SAULAITĘ. Kaina 35 ir 50 centų.

(6-9-11-13) Širdingai kviečia RENGĖJAI.

Suteikia mandagų paskutinį 
patarnavimą kiekvienam.

Taip-gi išrendavoju auto
mobilius vestuvėms, krikš
tynoms ir taip draugiškiems 
pasi važinė j imams.

OFISAS 258 Broadway, Tel. S. B. 381.
GYVENIMO VIETA: 702 E. Fifth St.,

Tel. S. B. 1525-M.

SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

(31>

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo ▼alandoe:
Nuo2 iU S popiet. Noo7 Iki 8 vaken 

609W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tai 802 S. B.

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tifaį 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.

HATIOUAL
73 Porter Avė.,

TEL. BACK BAY 4200

Adresuokite:
PRES8., 

Montello, Mass.
|

DR. F. MATULAITIS
Ofiso alynos Gydo ▼tookia* Ilso*
1-8P.M.6-8P.M. Priskiri* Akinio*.

419 Boylstoo St, Boston, Mass.

’ k$ n
I

< >
■

♦
♦ 2♦ i
♦ 2• f;
• <
• (■
♦ 2

»t
• i
• 2 » t

t

Jatul4 s

Jatul’s

Jatul’s

e

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
..Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

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

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

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

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

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

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

P. A. JATUL,
P. 0.*Box 2128. Boston, Mass.

n

Lietuvis Dantistas i
DR. M V. CASPEB ; 

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

South Boston, Mass. ; 
TeL So. Boston 27.

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadvvay,So. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ry ta
iki 8 vai. vakar*. iki 4 vai. vak ar*

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

Galima susihalketi ir lietuvi,*iai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadvvay, So. Boston.
................................................wiiiimwiiih

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
enamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
viri 25 mena 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

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

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
#-11 rttc TELEFONAS
1-3 PO PtCTU Market vZOO
6-8 VAKARE

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Of:»o Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 ?■ r- 

iki 4 no pieta. „

Bell Phone Dickinson 3995 M

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKAN RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

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

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo,; , 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-i i 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas; Į 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas išnyko po užmuž1-i > 
mui visą ligą. Bėglu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.; Į 
Biteria, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp, 
dienos ir nakties.. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas i r,1000 sykią dė- 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa-; 
žįstam lems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salo- 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalntion, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemic&l Instit 6417. Chicago, UI. a

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko : 
negelbsti Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- Į 
terims vartojau 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- Į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
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 '
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.

| JUS GALITE SULAIKYTI
| PLAUKU SLINKIMĄ, j

Dennafaaa sulaiką plinka slinki- | 
K m*, pražalina pleiskana*, niežėjimą > 
f odos galvos, sngina plaukus priduoda 1 
I ma jėna reikalinga maista.
x Dermataga padarys kad Jusi! plas- 3 
f kai bus tankus ivelnus ir sklistų*. i 
| s Oda Jusū galvoje bu* tyra, pleis- : 
į, kanos iinyks snt visados ir plaukai > 
| neslinka daugiau*!
|Į Reikalaujant prisiusime Jum psč- j 

‘a suvis dykai iibandymui sampala. ;
Prisiuskite 10 e. stampomis persiun 1 

S timo lėJu. gausi išbandymai dežiute Į 
K Dermafuro* ir brošiūra.

ARGIL SPECIALT1ES CO
k BOX 37. FHILADELPH1A. PA.
n i

KAD BŪT GRAŽIU.
Vartok tą moatj. ji padarys v«i«< 

TYRŲ. SKKAISTŲ Ir BALTĄ. P— 
šalina šlakus Ir spuogas nuo veido 
daro minkštą Ir baltą odą. Kaina dėž<* 
tėa 75c. Ir $1.00. Pinigus galima * 
popierini doleri arba stampomis.

j z - Distributor Wilbert Co.,
P. O. Box 77^ Waterbury, Ct.




