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Kai-kurių sakoma, kad ką gu jisai priguli dar ir prie vie
tinių pašelpinių draugijų — 
o kas prie jų nepriguli? — tai 
jisai renka savo draugijoje at
stovus į vietinį katalikišką 
centrą; tie susirinkę atstovai 
taip-pat rinks atstovą ar ats
tovus į Tarybą. Gi toji taip 
demokratiškai išrinktoji Tary
ba — mūsų katalikiškos išei
vijos parlamentas — riš ir ap
rūpins visus mūsų reikalus; 
jos nutarimų klausys visi liet, 
katalikai. Ji taip-pat rūpinsis 
suradimu lėšų svarbiems mūsų 
tautos reikalams ir darys in- 
tekmę Į aukotojus, T. Fondo 
narius, kad tiems svarbiems 
reikalams suteiktų paramos.

Turėsime vieną Tautos Fon
dą, kurs aprūpins, pagal išga
lės visus viešus mūsų išeivijos 
ir Lietuvos reikalus.

Tautos Fonde bus išviso trys 
skyriai ir atsargos iždas. Visi 
Tautos Fondo narių mėnesiniai 
mokesniai (pradedant nuo 25c. 
į mėnesį), visos skyrių atsiun
čiamos aukos — jeigu jos ne
bus aukotojų skiriamos į kokį 
nors skyrių — bus paskirsto
mos šitaip: 1 dešimta dalis 
eis į atsargos iždą, kurį paju
dinti galės tik Seimas, o visi 
kiti bus padalinti lygiai į tris 
dalis, pagal trijų Tautos Fon
do skyrių: 1 trečdalis, eis šel
pimui biednų Lietuvos žmonių, 
1 trečdalis bus skirta laisvės 
reikalams ir 1 trečd. mokyk
loms ir moksleiviams. Iš kiek
vieno dolerio — dešimtukas eis 
į geležinį kapitalą 30c. — šel
pimui, 30c. — politiškam vei- 

• kimui ir 30c. — mokslui-ap- 
' švietai. Bet jeigu ar visas T.
■ Fondo skyrius, ar pavienis jo
■ narys-aukotojas skirs.savo au

ką į vieną kurį nors skyrių, — 
tai į tą skyrių ir bus priskirti 
tie pinigai ir tiems, o ne ki
tiems reikalams sunaudoti. 
Taip-pat skyrius galės padary
ti savotišką paskirstymą savo 
siunčiamų aukų, ne lygiomis 
dalimis ir Centre bus padaryta 
pagal skyriaus noro. Taip kad 
nuo šiol niekas negalės rūgoti, 
kad pinigai ne tam buvo su
naudoti, kam buvo skiriami. 
Visiems viskas bus aišku ir vi
sokie priešininkai nebegalės 
daugiau klaidinti mūsų brolių 
savo priekaištais. O atskaitos 
Tautos Fondo vis bus daug ge
riau vedamos ir išduodamos, 
negu kitų fondų.

Einant prie sudarymo nau
jos mūsų Tarybos, katalikiš
koms mūsų draugijoms reiktų 
neatidėliojant šit ką padaryti: 
1) tuojau prisirašyti prie Fe
deracijos, ir užsimokėti 
metinį mokesnį 
kiekvieno savo nario (seniau 
vienos mokėjo po 2c., kitos net 
po 12c. Dabar visoms draugi
joms tapo sulyginta — po 6c.). 
Tik tos draugijos sudarys vie
tinius katalikiškus centrus ir 
rinks per juos atstovus į Tary
bą 
deracijos ir užsimokės jai savo’ 
mokesnius.

2) Pasirūpinti greitu laiku 
sudaryti savo kolonijoje vieti
nį katalikišką centrą (po tris 
atstovus nuo kiekvienos kat. 
draugijos, ar kuopos, prigu
linčios prie Federacijos); tas 
centras (“Katalikų Vienybė”) jmoney orderis vardu Fed. išdi
lai dar šiais metais išrenka at- ninko J. Mockus ir siųsti Fe- 
stovą į Am. Liet. R. K. Fed. deracijos sekretarijatan į Det- 
Tarybą nes ateinančių metų roitą

tik praūžusioji didžioji karė 
pasibaigė demokratijos laimė
jimu. Tas ne visiškai teisinga. 
Laimėjusieji šitą karę ne visi 
yra demokratai; ir ne demo
kratijos laimėjimas rūpėjo 
tiems galiūnams, kurie stūmė 
mirties nasruosna milijonus 
jaunų vyrų. Jiems rūpėjo ki- 
tokis biznis. Ir karė pasibaigė
— jų biznio laimėjimu, nors
— gal ir neilgam.

Bet tiek tos. Tečiau vis dėl
to šitoji karė labai daug demo
kratijai pasitarnavo. Ji pra
trynė vargstančios ir kentan- 
čios žmonijos akis; ji paliuo- 
savo ligšiol supančiotas ir mig
domas demokratijos pajėgas. 
Išbudo tautos, ligšiol bebalsės 
ir slegiamos. Jos kovos patol, 
pakol neiškovos sau po saule 
vietos, gyvybės ir laisvės. At
budo darbininkų minios. Ir 
jos kovos patol, pakol neiško
vos pripažinimo sau ir savo 
darbui žmoniškos vertybės ir 
žmoniškų teisių.

Pasaulio moterys laike šitos 
karės tokį žingsnį pirmyn pa
darė'kovoje už savo teises, 
kad tik stebėties reikia ir svei
kinti nuoširdžiai sesutes, lig
šiol stipresniųjų verges.

•
• ♦

Be jokio vargo, be kovos, 
mūsų išeivija šį rudenį pergy
veno svarbią evoliuciją (išsi
vystymą) linkui demokratijos. 
Mes, lietuviai, teisingai pra
dedame didžiuoties, kad trum
pu laiku patapsime bene la
biausiai demokratiška tauta 
visame pasaulyje. Ir ypač 
džiaugties galėtume mes, kata
likai, nes mūsų srovė, be abe
jo, yra labiausiai demokratiš
ka ir demokratiškai susitvar
kiusi, kaip visos kitos lietu
viškos srovės. Socijalistai į- 
vairaus plauko ėdasi tarp sa
vęs, nes jie nemoka pagerbti 
žmonių, kitaip manančių. Nie
kas šiandien neriša lietuvio 
bolševiko su lietuviu socijalis- 
tu menševiku. Tautiečių lais
vamanių Tarybos, New Yorke 
sudarytos dar ir šiandien ne
nori klausyti Chicagos libera
liški bankininkai ir jų draugai 
kūnų gydytojai, o dvasių sar- 
gintojai.

O tuotarpu visos Amerikos 
lietuviai katalikai turi vieną 
Federaciją, vieną jos Tarybą, 
vieną Tautos Fondą (palygink 
su liberalų ketvertu — tuščių 
— fondų: gelbėjimo fondu, 
centraliniu komitetu, neprigul- 
mybės fondu, varpo fondu — 
ir dvejetu socijalistų: šelpimo 
ir laisvės). Ir tas mūsų vy
riausias įstaigas sudaro, palai
ko, remia ir veda kiekvienas 
gyvas katalikas, kurs tik at
budo savo visuomenei, išmo
ko rinkti, balsuoti, veikti. Ir 
nei vienoi balsas nėra varžo
mas, ir nei vienas nėra nuo 
darbo atstumiamas, ir visų 
tarpe gražiausia vienybė. Mū
sų augščiausioji įstaiga — Am. 
L. R. K. Federacijos Taryba 
nuo šios žiemos bus taip suda
ryta, kad kiekvienas organi
zuotas lietuvis katalikas net 
per du ar ir daugiau atvejų 

\rinks josios atstovus. Jeigu 
jisai priguli bent prie vienos 
Centralinės organizacijos, tai 
jisai savo kuopoje rinks atsto
vus į seimą kuriame bus pas
kui renkami iš tų pačių dele
gatų ir atstovai'į Tarybą Jei-, sausio mėnesį bus pirmas tos

PROF. ŠIMKUS
Lietuvos Valstybės Pramonės ir Prekybos 
ministeris, kurs pavedė Lietuviu Prekybos 
Bendrovei parduoti Amerikoje Lietuvos 
Valstybės bonų už $1.000.000. Ta darbą 
Bendrovė apsiėmė padaryti be atlyginimo.

Lietuvos Bonų 
pardavimas

PRASIDĖS SPALIO 15.
National Shawmut banka 

gavo iš Washingtono atsaky
mą reikale Lietuvos Valstybės 
paskolos užtraukimo tarpe A- 
merikos lietuvių. Jokių truk- 
dėsių iš Suv. Valstijų valdžios 
to darbo vedimui nebus. To
dėl jau visi galime rengtis prie 
naujo, Lietuvos Valstybei iš
ganingo didžio darbo — sukel
ti Amerike milijono dolerių 
paskolą. Su National Shaw- 
mut banku galutinos sutartys 
daroma ir jei kitokių neper
matomų kliūčių nebus, tai spa
lio 15 d. kampanija už pirmą 
Lietuvos Valstybės Paskolą 
Amerike prasidės. Yra pora 
savaičių prisirengimui. Per tą 
laiką reikia, kad kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj susitvertų 
Lietuvos Valstybės Paskolos 
komitetai. Kam tik rūpi pri- 
gelbėti Lietuvai gali imti ini- 
cijatvvą tverti vietinius Pa
skolos komitetus ir ruoštis 
pardavinėti Lietuvos Valsty
bės bonus. Nurodymų, paaiš
kinimų reikiant kreiptis į Lit- 
huanian Sales Corp. 120 Tre- 
mont St., Boston, Mass. Nuo 
dabar nuolatai įvairiausi nu
rodymai ir paaiškinimai bus 
duodami per laikraščius.

naujos Tarybos suvažiavimas.
Kas norės “Katalikų Vieny

bės” Konstitucijos, arba pa
čios Federacijos programo ir 
konstitucijos, arba šiaip jau 
kokių žinių ar patarimų, palie
čiančių Federacijos reikalus, 
lai kreipiasi į Federacijos sek- 
retarijatą šiuo adresu: Am. L. 
R. K. Federacija 381 Westmin- 
ste avė., Detroit, Mich.

Siunčiant Federacijai mo
kesnius reikia rašyti čekis, ar 
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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

1 Visiems indomii] Karoso ap- 
i rašymų apie Lietuvą tąsa bus 
sekančiame numeryje. Bus jų 

■dar per daug numerių. Da- 
‘bar taip-gi kiekvienas “Dar
bininko” numeris bus papuoš
tas į vaiirai s, gražiais iš Lietu
-vos atvežtais paveikslais.

INDOMYBĖS, IŠ TIKRŲ 
ŠALTINIŲ SURINKTOS.
Galvanauskas, Lietuvių Tai

kos Delegacijos narys, nega
lėdamas per lenkų intrigas 
grįžti iš Šveicarijos Paryžiun 
išvažiavo Lietuvon.

KARINĖ PROHIBICIJA 
PASIBAIGS.

Karinė prohibicija, kuri 
prasidėjo nuo liepos 1 d. tur
būt netrukus baigsis. Vienas 
augštas valdininkas skelbia, 
jog prez. Wilson atšauks tą į- 
statymą, kaip tik gaus iš ka
rės sekretoriaus Baker prane
šimą, jog demobilizacija pasi
baigė. Karinės prohibicijos 
įstatymas taip skelbią jog de
mobilizacijai pasibaigus, pre
zidentas išleis proklemaciją at
šaukiančią karinę prohibiciją.

UŽĖMĖ ODESĄ.
Anglijos kariuomenė užėmė 

Odesą. Ta kariuomenė buvo 
išsodinta iš karinių Anglijos 
laivu], buvusių Juodose jūrė
se.

* ♦

Lietuvių, latvių ir estų de
legacijos Paryžiuje inteikė 
Taikos konferencijai bendrą 
dekleraciją Pabaltiko tautų li
kimo reikale.

*

* 9

Reboul, buvęs 
atstovu Lietuvoje, 
Francijos valdžiai 
Lietuvai raportą

•

* *

Francijos valdžia sutiko 
Lietuvai duoti šiek tiek gink
lų ir lokomotyvų.

*

Lietuvių Delegacija Pary
žiuje bando užmegsti sutartį 
su Ukraina reikale bendro ap
sigynimo nuo vokiečių, lenkų 
ir rusų.

Ekonomiškas spaudimas 
prieš Vokietiją prasidėjo. Ali- 
jantai galų gale užsispyrė, kad 
Vokietija būtinai atšauktų von 
der Golzą ir visus savo karei
vius iš Lietuvos ir Pabaltiko. 
Von der Golz alijantų misijos 
viršininkui Rygoje buvo davęs 
aštrų atsakymą. Tą aštrų at
sakymą sekė aštrus alijantų 
pasielgimas. Alijantai nutarė 
sulaikyti pirklybą ir finansi
nes transakcijas su Vokietija. 
Dabar plaukiantieji laivai į 
Vokietiją nesulaikyti, bet dau
giau nebus leista iki vokiečiai 
neišeis iš Lietuvos ir kitų Pa
baltiko kraštų.

♦

Nors lenkai Francūzų val
džioj ir laikraštijoj buvo įsi
galėję ir paskleidę visokių mė
li] ir šmeižtų apie Lietuvą, bet 
uolus Paryžiaus lietuvių vei
kimas pasekmingai atitaisinė- 
ja padarytą mums blėdį.

♦ ♦

Lietuvos vardo pakėlimui 
tarpe francūzij daug prisidėjo 
veikli ir sumaninga Lietuvos 
karinė misija. *

* *

Lietuvos karinė misija Fran
ci jo j turi gerų, prietelingų a- 
merikonų ir gal būt netrukus 
bus atsiųsta Amerikon mobi
lizuoti Amerikos lietuvių le
giono.

NUVERS PAMINKLĄ.

Berline šią savaitę bus nu
versta didžiulė medinė Hin- 
denburgo stovyla, laike karės 
pastatyta. Ta stovyla yra pri
mušta vinių, kurias žmonės 
pirko ir kalė.

PANAIKINO KRIKŠČIO
NIŠKUS VARDUS.

Rusijos bolševikų valdžia už
draudė naujai gimusiems kūdi
kiams duoti krikščioniškus 
vardus* Kūdikiai vietoj var
dų gaus numerius. Krikščio
niški vardai esą, kaip bolševi
kai paskelbė, kapitalizmo ir 
atžagareivvstės palaikas.

#

* *
Voldemaras, išvažiuodamas 

iš Paryžiaus į Lietuvą, turėjo 
pasikalbėjimą su didžiaisiais 
Anglijos laikraščii] korespon
dentais. Voldemaras išrodinė- 
jo, kad tie laikraščiai turėtų 
atsiųsti savo korespondentus 
Lietuvon.

BAISUS ATSITIKIMAS . 
OMAHOJ.

Pereitą nedėlią pavakariais 
Omahoj, Neb. ištiko didelės 
riaušės dėl prasikaltusio neg
ro. Tūlas negras buvo užda
rytas kalėjiman teismo name. 
Negras buvo įtartas užpuolime 
mažos baltos mergelės. Minia 
susibūrė atimti iš kalėjimo 
negrą ir nulinčiuoti. Majoras 
Smith, 59 metų amžiaus žmo
gus, norėjo perkalbėti minią 
Tuomet iš minios sušaukta 
nulynčiuoti majorą. Iš minios 
pulta ir užnerta virvę ant kak
lo. Policistai puolė gelbėti ir 
nupjovė virvę. Majoras buvo 
sukruvintas, baisiai apdaužy
tas. Bet buvo išgelbėtas ir 
nugabentas ligoninėn. Po to 
minia dūko apie teismo namą 
reikalaudama išduoti negrą 
Galop namas buvo padegtas. 
Policistai sargai, 128 kaliniai 
buvo paimti ant stogo. Lieps
nos plėtojosi. Po to indūkusiai 
miniai it žvėriui buvo atiduo
ta negras ir pradėta krausty
tis nuo stogo. 18 kalinių ištrū
ko. Teismo namas $1.500.000 
vertės, sudegė kartu su rakan
dais ir daugybe dokumentų.

Govėda, biauriai nulinčiar 
vus negrą pririšo prie auto- 
mobiliaus lavoną ir pusę va
landos važinėjo. Laike šitų 
orgijų kilo govėdoj sumany
mas eiti išdeginti negrų namus 
ir išpjauti pačius negrus. Bet 
to nepadaryta, nors dūkimas 
govėdos neapsistojo. Pagedė
lio rytą tūkstančiai riaušinin
kų, kurie didžiavosi ėmę vir
šų atsirado išgąstyje. Atvyko 
kareiviai. Gen. Leonard Wood, 
vadas tos kariuomenės, pa 
skelbė, kad visi riaušininkai 
bus gaudomi ir areštuojami. 
Bausmės sugautiems bus ašt- 
rios. Bus kaltinami žmogžu
dystėje, padegime ir kitokiuo
se prasikaltimuose.

*
Kaune Voldemaras lietuviš

kų laikraščių koresponden
tams pasakė, kad “Visi mo
tyvai yra, kad Lietuvos ne
priklausom vbė bus pripažin
ta.’ ’

UŽSISAKYKITE NAUJĮJ 
PAVEIKSLŲ.

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12iAxl6. parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais

“DARBININKAS, 
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

STREIKO BĖGIS 
ANGLIJOJ.

Anglijoj geležinkelių darbi
ninkams sustreikavus, valdžia 
pradėjo įvairiais būdais leisti 
traukinius. Valdžia skelbia, 
jog nuolatai vis daugiau trau
kinių paleidžia. Kol kas mai
sto išvežiojimas eina pusėtinai. 
Valdžia atsišaukė, kad maistas 
būtų vartojamas kuotaupiau- 
siai, ypač pienas, kad kūdi
kiams jo nepirtrnktų. Valdžia 
taipgi nurodo, kad anglys ir 
petroleumas

Fed. Sekr. taupomi.

Amerikos valdžia buvo ištie
susi mielaširdingą ranką vi
soms Europos tautoms, išski
riant bolševikišką Rusiją. 
Taip darė dėlto, kad bolševi
kų valdžia žmones dalina į ka
tegorijas ir vieniems duoda 
daugiau maisto, kitiems ma
žiau. Amerika reikalavo, kad 
jos maistas būtų dalijamas ne 
pagal kategorijas. Bolševikų 
valdžia nesutiko ir todėl ne
gavo! maisto.

• •
Pragyvenimas Kaune pi

gesnis, negu Berline, Kopen- 
liagoj arba New Yorke.

• •
Prieš 4 ar 5 mėnesius

kijos markė buvo verta 9c. 
Dabar tik 3.35c. Reiškia veik 
tris sykius pigesnė.

*
*

Lenkai pagrobtuose 
vos kraštuose taip smaugia
žmones, kad jie ketina pradė
ti partizanką *

♦ •

Jonas Žilius į Kauną atvyko 
rugpj. 29 d.

♦ •

M. Yčas, pabuvęs penkias 
dienas Kaune išvažiavo Pary
žiun.

♦

« ♦

Rugpj. 20 d. Lietuvos pre
mjeras Sleževičius aplankė 
Seinus, pasakė 
pakėlė vietinių 
Buvo pasitiktas 
entuziazmu.

• •
Rugpj. 26 d. Lietuvos ka

riuomenė išvijo bolševikus iš 
Ežerėnų (Zarasą), 
mūšiai ėjo per tris 
Lietuvos kariuomenei 

Ivo Ladyga.

STREIKO BĖGIS.
Plieno darbininkų streikas, 

kaip streiko vedėjai skelbia, 
didinasi. Daugiau darbininkę 
meta darbą ir prisijungia prie 
streikininkų. Skelbia, jog da
bar streikuoja išviso 375.000 
darbininkai. Tai dabar yra 
streikininkų ant 33.000 dau
giau, negu pereitą savaitę. 
Bet plieno kompanijos skelbia 
savo keliu, būk darbai tebei
na ir plienas tebėra gamina
mas. Streikas mažai teatsilie
pęs.

Lietuvių Kooperacijos tre
čias bertaininis susirinkimas 
bus Spalio-October 6 d. 1919, 
7:30 vai. vakare Bažnytinėje 
Salėje 41 Capitol avė. Šis su
sirinkimai begalo svarbus dėl 
visų kooperacijos šėrininkų, 
nes turėsime rinkti nariu? į 
pildomąjį komitetą (Board of 
Directors). Žinokite tą, kad 
yra svarbu tbrėti atsakančius 
narius valdyboje. Visas ko
operacijos gyvavimas ir pelnas 
priklauso nuo tinkamos valdy
bos. Beto turėsime pasikalbė
ti apie pirkimą nuosavo namo 
ir kitus bėgančius reikalus.

Taip-gi bus pardavinėjami 
šėrai.

Jūsų
A. J. Mašiotas, Pirm.
J. Giraitis, Sekr.



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI UETUVIĮĮ KOLONUOSE

pa-

Ema ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

8%.Ką iv. Juozapo Darbininkų 
tanga.

“DARBININKAS”
(The Worker)
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rodo, kad kas auklėja kerštą, 
tas susilaukia pjūtyje jūres 
kraujo, žmonių kraujo, d dau
giausia kraujo nekaltų darbi
ninkų ir varguolių žmonelių 
klanus ašarų.

Jie sako, paliesime klanus 
ir upes kraujo, bet pasaulį pa
darysime laimingu. O aš sa
kau kad klanus kraujo išlies, 
baisiausiai žmoniją privargįs, 
o laimės pasauliui nepagamins 
tol kol skriaudos iš pasaulio 
neprašalįs.

Norint pasaulį padaryti lai
mingu, reikia skriaudą praša
linti ir jos šaknis išrauti, o tą 
viską atlikti gali vien tik kri
kščionys demokratai dėlto, kad 
jų tikslu yra ne skriaudikų su 
skriaudžiamaisiais rolėmis su
mainyti, bet pačią skriaudą 
atitaisyti ir panaikinti. O tam 
viskam ne socijalistų skelbia-

mo keršto reikia, bet tikros 
meilės ir visuomenės solidariš- 
kumo, vienybės. Reikia vie
niems kitų reikalų supratimo, 
atjautimo, o svarbių svarbiau
sia, tai gerų norų.

Tiktai tuomet darbo žmonės 
bus laimingi, ant tiek ant kiek 
tas šioje ašarų pakalnėje yra 
galima, kuomet savo teisių 
ieškos, bet svetimos skriaudos 
nenorės, kuomet visi taip 
veiks kaip nurodo krikščionių 
demokratų veikimo progra
mas.

Dėlto ir mes visi LDS. na
riai ir visi lietuviai, sekime 
krikšičonių demokratų veiki
mą ir jį kiek galėdami remki
me savo žodžiais, darbais ir 
centais. Tai yra mūsų tiesio
ginė priedermė.

F. V.

B

KĄ REMTI.

Senai jau pasaulis turėjo to
kią perversmių gadynę kaip 
kad dabartiniais laikais per
gyvename.

Dabar pasaulyje viskas kaip 
katile vanduo verda kunku
liuoja.

Carų, kaizerių, karalių sos
tai griūva. Militarizmai, biu
rokratizmai, imperializmai, 

bolševizmai, socijalizmai ir 
dar daugelis įvairių “izmų” 
pešasi, raujasi, kaujasi, kad 
net plaukai, dulkės ir pantap- 
liai laksto, o vis būk tai dėl 
žmonijos gerovės, dėl geresnės 
pasaulio ateities.

Būk tu žmogeli darbininke 
taip gudrus ir žinok kurių pu
sėje yra teisybė. Visų dantis 
balti o liežuviai raudoni, bet 
kas yra už tų dantų, tai ne 
taip lengva atspėti.

Imperiazlimas išsižiojęs šau
kia: “Remkite manę, aš pasau
lyje tvarką palaikau, manę nu
vertus pražus žmonija ant am
žių amžinai...

Militarizmas šaukia: tiktai 
didelės kariuomenės spėką, tik 
kardu ir kanuolėmis pasauly
je galima palaikyti tvarką ir 
privesti žmoniją prie geresnės 
ateities — remkite mus kas tik 
kuomi galite...

Socijalizmas šaukia: Mes 
darbininkų užtarėjai, mes pa
saulį kraujuose išmaudysime, 
turtuolius išskersime, karalius 
iškarsime, bažnyčias išgriau
sime, kunigus išžudysime ir 
visus sulyginsime — bėkit vi
si po mūsų raudona vėliava, 
pritarkite visiems mūsų dar
bams.

O čia krikščionys demokra
tai skelbia atnaujinkime viską 
Kristuje, prašalinkime iš pa
saulio skriaudas ir išnaudoji
mo viešpatavimą, o platinkime 
teisingumo dėsnius, užveskime 
tvarką paremtą Viešpaties į- 
statymų pamatais.

Kuriems iš tų visų tu darbo 
žmogeli, tu vargo pele pritari, 
kurių balsas atsako tavo šir
dies jausmams ir troškimams.

Man ding, kad geriausia pri
tarsi krikščionių demokratų o- 
balsiams ir siekiams dėlto, kad 
jie yra teisingiausi, dėlto kad 
jie remiasi ant teisybės ir mei
lės, o ne savymeilės ir kerš
to, kaip kad kiti iš virš pri
vestųjų.

Krikščionys demokratai no
ri pasaulį tobulinti nieko ne
skriaudžiant. Nori pasaulio 
santikius pataisyt taip kad 
skriaudą prašalinti neperkei- 
čiant skriaudžiamųjų į skriau
dikus kaip kad socijalistai su 
bolševikais daro.

Nenori krikščionys demo
kratai nei nusigyvenusio mo- 
narchizmo, nei imperiazmo, nei 
šarvuoto militarizmo, nei kru
vino žiauraus diktatoriško pro- 
letariško bolševizmo, o dėlto 
jų nenori, kad jie visi skriau
dos iš pasaulio neprašalina 
vien tik skriaudžiamus pada
ro skriaudėjais, tai yra tik ką 
roles permaino, o skriaudą ir 
išnauodjimą palieka tą patį ir 
dar jį labi aus sustiprina.

Socijalistai šaukia, rėkia 
trokšta perversmių, revoliuci
jos kraujo, keršto kraujo ir dėl 
to jie keršto dvasią darbinin
kų miniose auklėja ivairiau-

NAUJI PRIEŽODŽIAI. ~ } VISO AMŽIO MERGELĖS
Pasakyk, kur priguli, 

nosių, kas tu esi.
* *

#

sutapsi,

DAINA, KURI LIEKA 
NEIŠTEKĖJUS.

IR-

#

Su kokiais 
pats patapsi.

tokiu
*

organizuotu ci-Geriau būti 
ciliku, negu palaidu kataliku.

*

# *

Bažnyčioje — penktuką, kar
čemoje — doleriuką, o apšvie- 
tai — nieko, 
likas.

Tai tau ir kata-
*

*

Jisai yra tikras katalikas — 
Mahanojaus “Saulės” apšvies
tas.

*

*
* *

Seniau sakydavo: įsileisk 
kiaulę pro vartus — ji tau vi
są daržą išknis. Dabar sako: 
įsileisk bedievį į padorią drau
giją, o jisai ir besėdįs už val
dybos stalo.

* *
Neik su velniu oboliautų, 

neimk su bedieviu draugautų.
♦

♦ *

Jei nori žinoti, ar toji drau
gija gera, tai paklausk: ar ji 
priguli prie Katalikų Federa
cijos.

* *
Pataikė... kaip Ambroziu- 

kas j laisvamanių dvasiškių 
vadovus.

* *
Išsivoliojo... kaip katalikas 

“Keleivio” purvyne.
Surinko Sparnaitis.

GERAS PRILYGINIMAS.
Sykį Bekruopis, susitiko sa

vo draugą Dumblionį ir sako:
— Vaikine, tavo ausys to

kios didelės, kad reikia paste
bėti.

— Visai nebūtų nuostabu, 
jei mano ausis pridėjus prie ta
vo galvos, tai išeitų tikras, 
puikus asilas. — Atrėžė Dum- 
blionis.

Nuo 14 iki 16 m.
dainuoja šitaip:t

Vasarėlė graži. 
Džiaugias didi maži. 
Ir aš jais džiaugiuosi, 
Bet kitaip jaučiuosi.

Nuo 16 iki 18 m.
dainuoja šitaip:

Žydi pinavijos, 
Žydi ir lelijos; 
Kaip malonu būtų 
Jei kas pamyluotų.

Nuo 18 iki 20 m.
dainuoja šitaip:

Rūtelės žaliuoja, 
Radastos linguoja. 
Kaip malonu būtų, 
Jei kas pabučiuotų.

Nuo 20 iki 25 m.
dainuoja šitaip:

Vai, visos gėlelės 
Pradėjo žydėti, 
Laikas, vai laikas 
Ir man ištekėti.

Nuo 25 iki 30 m.
Gėlelės nunoko, 
Ruduo jau arti, 
O aš mergužėlė, 
Dar neesiu marti.

Nuo 30 iki 40 m.
dainuoja šitaip: 

Aguonėlės noksta, 
Grūdeliai jų byra, 
O man bernužėlio 
Turbūt jau neyra.

Nuo 40 iki 50 m. 
dainuoja šitaip:

A!.. Tegu prasmenga 
Ta kvaila jaunystė... 
Gerai man gyventi 
Ir senoj mergystėj.

Nuo 60 iki 70 m. 
dainuoja šitaip:

Laikas po laikui 
Spėkos jau apleidžia. 
O aš nepatyriau 
Kaip jaunesni žaidžia...

Nuo 70 iki 80 m. 
dainuoja šitaip: 

Laikas apleisti 
Šio pasaulio šviesą. 
Tėv Augščiausis 
Priimk į savo tiesą.

Toki s tai aimanavimas
silikusių neištekėjusių mergi
nų.

DUQUESNE, PA.
Plieno darbininkai išėjo 

streikan 22 d. rugsėjo. Strei
kuoja 7 nuoš. Suareštuoti F. 
Priekšis, J. Bernotą, P. šeš
tokas, S. Norvilą, R. Benušis. 
Yra ir daugiau nukentėjusių.

Koncertas įvyko 20 d. rug
sėjo, kurį surengė SLRKA. 102 
kuopa Apšvietos Dailės sky
rius. Yra suorganizuota du 
choru: vienas didelių, antras 
mažųjų. Choras dainavo po 
vadovyste p. Sabonio. “Kas 
bailys” sulošta gana gerai; vi
siems patiko. Mažųjų choras 
padainavo 4 daineles ir-gi di
džiųjų choras padainavo 7 dai
nas iš McKees Rocks. Svečiai 
dainininkai padainavo 2 daini. 
Deklemavo Alena Bernotaitė 
ir A. šeštokiutė. Publika ap
lodismentų jiems nesigailėjo. 
P-nia Sabonienė griežė smuiką 
ir dainavo solo. P-as Sabonis 
pasakė prakalbą. Kalmokaitė 
deklemavo “Svečių persipra
šomą.” Sudainuota užbaigiant 
Lietuvos ir Amerikos himnai.

Tuomi vakaras ir užbaigta. 
Kad daugiau tokių vakarų bū
tų tai galima būtų pasidžiaug
ti.

Parapijonai ir-gi šnekučiuo
jasi; girdėt, kad ką nors su
manė praeitam susirinkime, 
nemanau, kad prastas daly
kas, dėlto kad praeito pavasa
rio sumaynmas pasirodė visai 
Naujai Anglijai labai įspūdin
gas. Tai nupirkimts to pui
kaus daržo. Bravo mūsų pa
rapijonai. Garbės verti visi, 
ypatingai p. Padvaiskis, J. 
Skusevičius, P. Raznauskas, J. 
Žukai tis, J. Bundulis. Tikiuo
si, kad girdėtas užmanymai į- 
vyk.

Rugsėjo 27 d. apleido mūsų 
koloniją Juknevičių šeimyna. 
Gaila, kad neturėsim puikios 
šeimynos, nes tarpe jįj dukte
rį) buvo veikėjų, ypatingai pa
nelė Pranciška, buvus choristė 
ir pasidarbavus vyčiams.

Dainų Mylėtoja.

Po vaka- 
gerb. Klebonas atkalbėjo 

Pagaliaus gerb. Klebonas 
pritaikinės grąžę prakal- 

Po to kalbėjo viens po ki-

J. V. Kovas.

TRUMPAS O STORAS 
ATSAKYMAS.

— Jurgi, kada tu apsivesi?
— Tada, kada aš norėsiu.
— Kada tu norėsi?
— Kaip merginą turėsiu.

J. V. K... s.

Reporteris A. S.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Liet. Vyčių Pitts. Apsk. su
važiavimas bus spalio 5-tą d. 
1919 šv. Petro ir Povilo pobaž- 
nytinėje svetainėje Homeste- 
ad. Pa. šeštą vai. vakare.

Visi atstovai kp. meldžiami 
pribūti ant paskirtos adynos. 
Kuopos, kurios neprisiuntė 
metinės mokesties, meldžiami 
prisiųst prieš suvažiavimą. 
Taip-pat atskaitą kiek aukų 
surinkta Vyčių spaustuvei tu
ri būt prisiųsta prieš suvažia
vimą.

v •

Rašt.

pa-

TAI NE PIRMA.
Sykį susiėjo du draugu ir 

kalbasi.
Tanias. Na, Prašiai, kaip 

jautiesi dabar po vestuvių?
Pranas. Et, broli. Tai ne 

pirma. Dabar esu kaip supan- 
či uotas.

Tarnas. Na, na... Taip greit 
jau pabodo?

Pranas. Būdavo pirma, pa
rėjai iš darbo, kepurę ant gal
vos, ir švilpk kur nori, o da
bar kas kitas.

Tarnas. O dabar kas ken
kia?

Pranas. Dabar... Dabar jau 
turiu sėdynę prisėdęs namus 
daboti. Jeigu aš einu kur ir 
ji nesilieka.

J. V. Kovas.
Rugsėjo 4, 1919 

Waterbury, Conn.

SENAS, O NEPALEKIA.
Lopausių Tripirdžius buvo 

labai didelis graumedis, gre- 
bėzdas; būdavo, jam einant 
pro šalį reikėdavo saugotis, 
kad jis neužgriūtų. Žinoma, 
taip tik atrodydavo. Bet buvo 
tikrai netikęs.

Sykį, kažin kaip ten ectsiti- 
ko, eidamas pro savo vaiką ir 
pravirkdino. Užtėmi jus tai jo 
žmona ir pradėjo bartis, sako:

— Na, tai, mat, ėmei ir pra
virkdinai vaiką... Senas ir ne
paleki.

— Ką aš senas lakstysiu, 
kad aš ir jaunu būdamas ne- 
lakščiau. O su vaiku, tai nė
ra naujienybė; jam tik gerai 
kepštelk, tai jau ir bliauja kai 
ožiuks. — Atrėžė Tripirdžius.

— Na, matai, dar vaiką 
prasimanysi ožiuku. — Barėsi 
toliau jo žmona.

— Juk aš tik sakiau, kad vi
sai arti panašus į savo mamą. 

Tripirdžius atsakė.
J V Kovtt

PWTT.AnWT.PTnA, PA.

Rugsėjo 21 d. vietinė dr-ja a- 
merikiečių esperantininkų: The 
Philadelphia Esperanto Society 
surengė pikniką labai gražioj 
vietoj vadinamoj “Rose Valley” 
— Rožių Pakalnėje, prie upelio 
vardu Ridley Creek. Gi apart 
nariu amerikiečiu esperantininkų 
dr-tės buvo keletas ir iš lietuvių 
esperantininkų ratelio, o ir mūsų 
politiškų priešų, bet sulig idėjos 
draugų, lenkų ir-gi nestokavo. 
Vienok tas viskas lietuviams ne
svarbu. Svarbu yra tas, kad grį
ždami visi turėjome užeiti pas ten 
netoli gyvenantį profesorį Eureką 
Hetzelį, labai žymų esperantinin
ką delegatą nuo labai svarbios es- 
perantiškos dr-tės vadinamos: U- 
niversal Esperanta Ąsočio. Ir ši
tai, aš rašantis šiuos žodžius, pas 
jį beperžiurinėdamas tos draugys
tės organą “Esperanto,” radau 
žinutę apie judėjimą esperanti
ninkų iš Vilniaus. Ir nors Vil
nių valdo lenkai, tame naujienraš 
tij, kur turi būt pažymėta valsty
bė, stovi žodis Litovujo — Lietu
va ! Ir šiap matyt žinutė rašyta 
ne lietuvio o lenko — tai čia aiš
ku, Redakcija pati Vilnių, mato 
Lietuvos ribose.

kyklą ir delei tų kurie išvažiuoja 
į kitas mokyklas. Ona Pikučiu- 
tė ir Kleofas Bardzilauskas. Pitts- 
burg Academy pabaigia Anelia 
Aučiutė. Į kitas mokyklas išva
žiuoja Kleofas Bardzilauskas, Ju
lė Bražinskiutė ir Rožė Aučiutė. 
Visų moksleivių buvo pakviesta 
tėvučiai Beeinant linkui svetai
nės pasigirdo žodžiai “Žydi darže 
Radastėlis” ir tt. Įėjus į svetai
nę, nustojo žaidę. Sustojo į bū
relius vieni kalba, antri juokauja, 
treti šposus krečia taip kad did- 
žiausis dūzgesys, sakytum, kad 
bitės avilyje dūzgia. Pajuokavę 
pažaidę, tuojaus šeimininkės už
kvietė prie baltai uždenkto stalo 
ant kurio buvo pridėta visokių 
valgių ir užkandžių. Susėdus 
prie stalo gerb. kun. S. J. Čepano- 
nis atkalbėjo maldą. Na, ir pra
sidėjo vakarienė. Tebe vakarie
niaujant vieni juokavo, kiti teleg
ramas siuntinėjo ir tt. 
rieniai 
maldą, 
pasakė 
bėlę.
tam moksleiviai irniekurie Vyčiai. 
Užbaigiant dainuota Vyčių Him
nas ir Eisim Broliai namo ir išsi
skirstė. Šeimininkėms buvo vy 
tės A. Mizikauskaitė ir J.Naujo- 
kaičiutė. Taip pat pagelbėjo 
moksleivės A. Aučiutė ir O. Piku
okite.

Rugsėjo 15 d. Šv. Juzapo dr-ja 
apvaikščiojo savo 25 metų jubi- 
lejų. Vyčiai irgi buvo kviesti ir 
dalyvavo pirmiausia choras, kuris 
yra vedamas O. Pikučiutės. Va
karui prasidėjus Vyčių choras su
dainavo “Star Spangled Banner,” 
“Lietuva Tėvynė mūsų” ir kitas 
dainas. Po to vienas iš Šv. Juo
zapo dr-jos nariu kalbėjo kaip 
minėta dr-ja susitvėrė. Toliau 
sekė deklemacija “Neverk Motu
šėlė” kuria pasakė Juozas Bulevi- 
čius. Pagaliaus gerb. kun. S. J. 
Čapanonis kalbėjo nurodinėdamas 
ką viršminėta draugija nuveikus 
ir kaip jį gyvavo. Toliau prasi
dėjo šokiai ir tęsėsi iki vėlai nak
ties.

Rugsėjo 18 buvo gerb. kun. J. 
Laukaičio prakalbos. Pirm pra
kalbos Vyčių choras ir vaikų cho
ras padainavo keletą dainelių. 
Po to V. Medonis padainavo porą 
solių. Po to kalbėjo gerb. kun. 
J. Laukaitis. Visi klausėsi su 
atyda. Toliau buvo padaryta 
rinkliava. Aukų surinkta $260. 
Antru atyėju kalbėjo gerb. atsto
vas. Niekurie iš jaunimo užsi
traukė papeikimą ypatingai mer
ginos ir net tos merginos iš kurių 
ima pavyzdį kiti, todėl kad per 
prakalbas darė netvarkę.

Rugsėjo 19 vakare ant Homes- 
tead Park dalyvavo kelios tautos 
su dainomis ir žaislais. Lietuvius 
užkvietė Miss McMorlin per O. 
Pikučiutė. Nors tai iš daug at
žvilgiu neparanku buvo dalyvau
ti tame vakare, bet ant repeticijos 
susirinkę nutarė dalyvaut ir šokt 
Klumpakoji, Noriu Miego iržilvitį 
Prisiartinus vakarui apie 6 vai. 
pradėjo lyti, maniau gal nebeva- 
žiuosim. Nuėjau pas vargoninin
ką, paklausiau ar važiuosim, nes 
Ii ja? Atsakė — “Tai nelija sa
lėje turime važiuoti.” Nuvažia
vus salėje buvo susirinkę pora tu
zinų klausytojų.
Tuojaus prasidėjo žaislai ir dainos. 
Bet visų tautų tik mergaitės žai- 

. dė, o lietuvių buvo ir vyrų. Pa
dainuota pora dainelių ir eita prie 
žaislų, buvo aplodismentų, publi
kai matyt labai patiko. Ant ryt 
buvo vietiniam Angliškam laikraš
tyje buvo gana puikiai ap
rašyta apie lietuvius. Prie pro
gos turiu pažymėti, kad lietu
vaitės visos buvo tautiškuose rū
buose.

HARTFORD, CONN.

Rugsėjo 21 d. čia L. Atstatymo 
Bendrovės nariai surengė prakal
bas. Kalbėjo Karuža. Paaiškino 
apie lietuvių padėjimą karės me
tu ir dabar. Sakė, Lietuvjoe, 
didelio vargo ir bado nebuvo ir 
nėra kaip kad amerikiečiai manė. 
Lietuvos valdžia, kariuomenė ir 
Lietuvos gyventojai be jokio skir
tumo partijų sutartinai darbuoja
si apsigynimui nuo priešų. Ka
da vokiečių kariumenė pradėjo 
trauktis iš Lietuvos, tada užplūdo 
bolševikai, bet su bolševikais lie
tuviai labai graitai ir pasekmin
gai apsidirbo. Kuomet kalbėto
jas pradėjo nurodinėti kas yr tie 
bolševikai ir ant kiek jie pavojin
gi Lietuvai, tai niekuriems taip 
karšta pasidarė, kad du net akis 
užsiėmę išdūmė laukan. Pasakė, 
kad bolševikai tai yra plėšikų 
gaujos arba tautos išgamos tai 
tokie stojo į bolševikų armiją.

Toelsnei kalbėjo apie Lenkų 
šunybes Lietuvoje. Nors Vilnius 
Lietuvos sostinė, dabar yra lenkų 
rankose, bet lietuviai turį už
tikrinimą nuo Alijantų, kad Vil
nius ir kitos lietuvių vietos bus 
grąžinami Lietuviams.

Lietuvoj žmonės jau visai nei 
neaimanauja apie neprigulmybę, 
bet darbuojasi su didžiausiu entu
ziazmu, kada pasaulis matys jų 
darbus, tai turės pripažinti.

Lietuvoje labai reikalinga įran
kių kaip tai žemdirbystės ir tt.

Pabaigoje kalbėjo apie L. A. 
Bendrovę.

Galop buvo duota klausimai. 
Vienas užklausė; Kokiu būdu p. 
A. Smetona tapo Lietuvos prezi
dentu Karuža paaiškino ir dar 
pridūrė, kad gerb. A. Smetona 
pirmas Lietuvos prezidentas yra 
labai prakilnas ir rimtas žmogus 
ir yra labai mylimas visų Lietuvos 
piliečių.

f

LAWRENCE, Misa.
Būriais kimba į aukštesnį 

mokslą.
Rūgs, mėnesio pirmąją sa

vaitę mažai tebuvo matyt vai
kinų. Už poros savaičiij laiš
kų gauname iš visokių mokyk
lų-

Ištikrųjų visiems buvo link
sma, kada sužinojom kad mū
sų kolonijoj randasi studentų. 
Garbė visiems, ypatingai jų 
tėvams, o ačiū didelį turim 
ištarti tai mūsų gerb. kleb. 
kun. F. A. Virmauskui už jo 
gerus patarimus, nes jau vi
siems žinoma, kur mūsų kle
bonas buvęs, ten ir moksleivių 
lizdas yra. Iš džiaugsmo iš
vardinsiu Lawrence studentus: 
Bronius Sideravičius, buvęs 
Francijoj kareivis, Ipolitas 
Užkuris, dirbęs aptiekoje, 
Juozas Jezukevičius, Valerijo
nas Paplauskis, Jonas Sekevi- 
čius, Jonas Puišys ir Jonas 
Jokubauskas, gyvenęs pir- 
miaus Bostone. Kiti iš jų iš
važiavo' St. Laurent kolegijon 
Montreal, Canada, kiti St. 
John kolegijon N. Andover. 
Girdėt, kad dar daugiau žada 
išvažiuot. Tai-gi nenoriu mer
gaičių įžeisti, bet ju mūsų vai
kinų daugiau mokinasi.

Linkiu mūsų studentams ge
rų pasekmių.

Rudenio veikimas.
Raudonasis Kryžius nuolat 

dirba be atvangos, daugiau
sia pastangų padėjo Ona Si- 
deravičiutė ir Marijona Ge- 
tautukė.

Spaudos Draugija nenori 
pasiduot, išrinko agentus tam 
tikrus dėl platinimo lietuvių 
spaudos. Agentai: Walteris 
Sekevičius ir Jonas Jokubaus
kas, abu studentai.

LDS. kp. sumanė turėti di
džiausias darbininkų prakal
bas ir tikis, kad naujų narių 
prisirašįs, nes Lawrence žmo
nės visi geri darbininkai.

Vyčiai vė ką prasimanė to 
ko niekados neturėjo — moki- 
____ 2 • •• __

A. J. P.

BALTLMORE, MD.
Klaidos atitesimas.

“Darbininką” unm. 110 
skelbtuose aukavusujų varduose 
buvo apleistas ir laikraštyje nepa
skelbtas stambus aukotojas p. A- 
domaitis kuris aukavo $50.00 Li- 
berty Bond,są. Šiomi atsiprašo
me gerb. aukautojo už nepaskel- 
bimo laikų.

pa-

Lietuvos Sūnus.

Piknikieris.

NORWOOD, MASS.
Linksmai pasijaučia žmogus to

kioj vietoj, kur gyveno mūsų bro
liai Lietuviai pilni prakilnos dva
sios, gerų jausmų ir meilės Lie
tuvos. čionykščiai Lietuviai, ge
ri krikščionis ir parapijonis, myli 
veikti, visuomet trokšta ką nors 
pamatyti nauja ir išgirsti ką nors 
prakilnesnio.

Rūgs 14 d. Norwood,o mažos 
mergelės sulošė teatrėlį, vardų 
“Misterija” (ŠeptickioŽvaigždės) 
su įvairias pamarginimais. Su 
eilėmis ir dainomis daugiausia 
atsižymėjo p. S. Pauras ir Ona 
Viesulaitė. Vakaras nusisekė 
puikiai. Pelnas nuo vakaro nuė
jo parapijos naudai.

Rugsėjo 21 d. Šv. Kazimiero 
dr-ja surengė prakalbas. Kalbė
tojų buvo p. Gudas iš Boston. 
Mass. Kalbėtojas savo kalboje 
apipiešė dabartinį gyvavimą Lie
tuvos ir josios visa varginga padė
jimą. Susirinkusieji tai klausėsi 
su didžiausia atyda, nes jų širdis 
dega nori žinoti, kaip prigelbėti 
Lietuvai. P. Gudas atvežė taip 
pat ir daug laikraščių iš Lietuvos 
ir paveikslų kurie skubiai tapo 
išparduoti. Paveikslai ‘ ‘ Lietu
vos Vytis” yra labai puikus ženk
las ir kaipo papuošalas kambario 
kiekvieno mūsų tėvynainio. Tai 
geistina, kad ir kiekvienas lietu
vis tą paveikslą sau įsigytų.

Pranešus p. Gudui apie “Lietu
vos Bonus — Bus Duonos,” paro
dant tam tikrą didelį paveikslą, 
kad tas prakilnas darbas jau pra
sidės neužilgo, tai mūsų Norvvood’ 
ečiai garsiai suplojo duodami pri
tarimo ženklą.

Svetys.

(

-naši puikią veikalų. ;

HOMESTEAD, PA.
Trumpos žinutės.

Nepasirodžius nei mažiausiai ži
nutei per ilgą laiką iš šios kolio- 
nijos, niekurie gal pamanys, kad 
čionykščiai Lietuviai savo veiki
me mirė, kurie kiek laiko atgal 
tiek daug veikia ir garsinosi. Aš 
turėčiau pasakyti, kad čionykš
čiai lietuviai kaip dirbo seniaus, 
taip dirba ir dabar ant tiek kiek 
aplinkybės leidžia. Aš metu kal
tę ant korespondentų, kad jie nie
ko neparašo į laikraščius. Per me
tinius susirinkimus buvo išrinkta 
keli korespondentai ir net ant tų 
visų vienas vyriausias arba 
‘chief,” bet kaip užmigo visi pa
galiaus ir jų “ chiefas” ir tebemie- 
go. Taigi pakol anie išsibudins 
maniau parašyt bent trumpai kas 
buvo veikiama per Rūgs, mėnesį.

Rūgs. 1 Lietuvos Vyčių 11 kp. 
surengė vakarier

PITTSBURGH, PA.
Muzikalis Lietuvių Koncertas.
Niekas neuginčis, kad dailė ke 

lia tautą. Jį tai išreiškia pui
kiausias tautos ypatybes ir pasta
to tautą tikroje šviesoje. Jeigu 
tauta yra turtinga savo dailės 
menu, tuo augščiau jį iškelia ir 
turi didesnę garbę pasaulio akyse. 
Mūsų gi tauta atsižimi tuo dailės 
skonių, bet pasaulis mažai težino 
apie jos dailę. Nun-gi, kuomet 
Lietuva turi apturėti savo nepri
gulmybę, tuo labiau privalo kitų 
tautų atyda atkreipti į savę.

Štai pasitaikė ir proga kurioje 
lietuviai galėjo pasirodyti ir pa
sirodė, kad jie yra tikrieji dai
nininkai. Viešųjų mokyklių ir 
Pittsburgho universiteto muzikos 
direktorius, muzikos dailininkas 
Will Earhart rudienio ir žiemos 
metu rengia tautų koncertus, ku
riuos išpildo užkviestos tautos, a 
Rūgs. 25 d. buvo tai lietuvių i 
ungarų koncerto vakaras, kuriame 
gražiausia pasirodė Pittsburgho 
lietuvių choras, susidedąs iš 
virš 80 asmen , vedamas 
chorvedžio J. P. Jankaus, Šv. 
zimiero parapijos vargonini

Ponas Will Earhart puikiai'1 
žiaus paaukavo iš savo krautuvės Į perstatė lietuvius ir užkvietė 
įvairių daiktų daugiau kaip už Į Pittsburgho lietuvių chorą ant 
$100.00. I 
širdų ačių.

Kadugis.

W0RCE8TER, MASS.

Smarkiai dirbama dėl L. R. 
Kryžiaus: Mezgama mezginiai, 
neriama nėriniai, renkama drabu
žiai į baksus išsiuntimui j Lietuvą 
per L. R. Kryžiaus centrą.

Nuo miesto valdžios gauta lei
dimas turėti Lietuvių Tag Day 
kuri bus 18 spalio.

P. P. J. Vaitkevičius L R Kry-

/
<

/

Skyrius taria jam nuo-1 pagrindų, atskirai perstatydamas 
Į publikai kiekvieną dainą, kurią
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Valdyba.
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Užsiėmimas i

Parašas
Adresas

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

tik $1.00.
LDS. Apskr. Valdyba.

Per A. K.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. 13 kuopos delegtai iš-

Rapor-

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

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

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

PROT. RAŠT. —
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS — 
M. Kilmoniutč, 249 Biver Str., 

Mattapan, Mass.
J. PeeiukoniutS, 190 Kneeland 

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

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

(

I

BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 15 d. 44 kuopa L. Vy

čių savo susirinkime aukavo gene
rolui Žukauskui aukso kardo nu
pirkimui,

A. Dimta $5.00. Po $1.00 au
kavo J. Lukaševieius, J. Petokas, 
J. Polterokas, A Kivitas, J. Ru- 
gis, A. Lukaševičius, V. Bendo- 
ravieius, M. Teiberiutė ir Daili- 
džiutė, iš viso $14.00. Pinigai 
išsiųsti į centrą.

Gerbikime visi tuos vyrus, kurie 
musų tėvynės laisvę savo kraujų 
gino. *

EASTON, PA.
L. D. S. 40 kuopos mitingas bus 

5 d. spalio po božnytinėje salėje 
yra daug dalykų neužbaigtų iš 
praeito mitingo. Taip pat yra 
ir naujų dėlto ateikite visi nariai 
būtinai.

L.
davė raportus iš seimo, 
tai priimti ir nutarimai užgirti.

Dabar nutarta sulošti teatrą 
pradžioj spalio. Jau artistai sa
vo roles sako moka gerai.

Ketinama dalį pelno skirti ir 
našlaičiams. Net kuopos susirin
kime buvo ginčitasi kiek skirt 
vaikų pre glaudai ar 25 nuošimtį 
ar daugiau.

CHESTER, PA.
L. R. Kryžius veikia.

Rugsėjo 20 d. turėjome surengę 
didelį balių. Prisirašė tris nauji 
nariai ir gryno pelno liko $17.85. 
Į centrą pasiųsta narių įstojimo 
mokesties $38.00. Nuo baliaus 
pelno $17.85, išviso $52.85. Kru
tame kiek galime, bet sunku veik
ti neturint nei savo bažnyčios nei 
salės nei inteligentų. Krutame 
kiek galime ir kaip mokame.

Lietuvos sūnus.
WAETRBURY, CONN.

Svarbus pranešimas
Šiomi pranešame mūsų draugi

joms ir kuopotns, kurios rengėte 
balius ar ką kitą, kad du mūsų 
draugai ir nariai garbingų orga
nizacijų, kaip tai: L. D. S. ir ki
tų atidarė dirbtuvė visokių sald
žiu gėrimų ir todėl mes juos pri
valome remti. Kas iš Waterbu- 
rieeių dar nežino—paduodame jų 
adresą

Jonas Sutkaitis ir R. Naružis 
41 So. Leonard St. Waterbury, 
Conn. (10 — 7)

•• SKAUDĖJIMUS

Miestas

'■•e r

visiems pritariant: Star Spangled 
Banner, paskui sekė šios dainos:
1) St. Šimkaus “O jus kaimynai;
2) t. p. “Važiavau Dienelę.” 3) 
Gudavičiaus “Kur giria žaliuo
ja,” 4) Lietuviški šokiai: a) 
Klumpakojis, b) Noriu miego, 
c) Suktinis. Tie šokiai taip pati
ko publikai, kad griausmo ploji
mais tapo iššaukti atkartoti. Po 
to choras buvo iššauktas ir daina
vo 5) M. Petrausko “Pasėjau Ka
napę,” 6) St. Šimkaus “Ant tė
velio dvarelio ir 7) Česnausko 

1 ‘Karvelėli.”
Lietuviškos dainos patiko vi

siems ypač iš to atžvilgio, kad 
lietuviai daininkai rengėsi prie to 
koncerto jau nuo senai. Prie to 
gi chorvedys J. P. Jankus ir jo 
pati, atsižymėjusi daininkė, daug 
chorui pasidarbavo. Taip-gi Šv. 
Kazimiero ir Birutės choru nariai 
daug lavinosi. Šokiams ir nie- 
kuirioms dainoms puikiai akom
panavo pianu p-lė M. Puida.

Tas lietuvių koncerto vakaras 
gražiausia nusisekė ir jis dau" 
reiškia, nes jis supažindino mus 
su amerikonais ir kitoms tautoms, 
kurios atėjo pasiklausyti ir gėrė
josi žavinančiomis lietuvių daino
mis ir jų gražia meliodija.

Ant rytojaus anglų laikraščiai 
aprašė, išgirdami lietuvių koncer
to vakarą ir nekurie laikraščiai 
talpino lietuvių šokių paveikslus.

Tik vienas dalykas mūs nedžiu
gino, kuomet reikia lietuviams 
pasirodyti kame nors, tai kiti ne
pritaria vien tik tam, kad jie ne
gali vadovauti. Taip daro Mc- 
Kees Rock’ieeiai ir Homestead,- 
iečiai. Reikėtų pirma dirbti tau
tai, o ne savo asmeniškiems sie
kiams, tuomet ne tik mes patys 
gerėtumes, bet ir kitos tautos mus 
kur kas augščiau laikytu matyda
mi, kad vienybėje dirba.

Apart to visko reikėtų išreikš
ti padėkonę Šv. Kazimiero ir Bi
rutės chorų nariams ir gerbiama
jam j chorvedžiui J. P. Jankui 
už taip puikų pasiradymą ir lie
tuvių vardo pakelinio svetimtau
čių akyse.

Daugiaus tokių vakarų, kurie 
keltu lietuvių vardą į pasaulio 
tarpą. Samata.

PHILADELPHIA, PA.
Ypatos, kurios aukavo stambes

nes aukas dėl Liet. Raudonojo 
Kryžiaus per’gerb. kun. Petraičio 
prakalbas Šv. Kazimieros para
pijos.

Vincentas Norbutas ir Apolioni
ja Jašmontaitė po $50.00. Tek
le Palainukė Kaz. Mačiūnas ir 
Bernardas Randokevičia po $25.00 
Pranas Krikštanas $20.00, Povi
las Kubilius $15.00, Stanislovas 
Jaukantas ir Kazimieras Barčius 
po $10.00. Po $5.00 Jonas Rut
kauskas, Marijona Šipailienė, An
tanas Augentas ir Marijona Jau- 
kentienė. Jonas Dambrauskas 
$2.00. Išviso su smulkesnės au
komis įplaukė $324.40. Iš viso 
mūs skyriaus yra prisiųsta $800.

L. D. S. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS.

New York ir New Jersey 
valstijų Apskričio 12-tas suva
žiavimas įvyks 26 spalio 1919 
m. nedėlioję 2 vai. po pietų 
White Egole Hali 335-7 New- 
ark avė., Jersey City, N. J.

Gerb. LDS. kuopų valdybos 
malonėsite išrinkti atstovų ko- 
daugiausia, nes visiems labai 
bus patogu susivažiuoti. Dar
bininkai subruskime ir visų 
kuopų gabiausius veikėjus iš
rinkime į atstovus pilnus e- 
nergijos ir gerą minčių, nar
sius Lietuvos sūnus, kurie vi
suomet darbuojasi dėl Lietu
vos ir katalikiškos visuomenės 
labo. Bet dar toli gražu to ne
užtenka. Broliai ir sesutės, 
jeigu norime sulaukti laimin
gesnio gyveninio, tai visi su
eikime ant susirinkimų ir pa
sirūpinkime naujų gerų su
manymų ir pasiūlykime Aps
kričio suvažiavimui. Apskri
tyje taip-gi kuopos turi kožna 
iš savo veikimo raportą pri
siųsti raštu ir tos kuopos lai 
prisiunčia, kurios nedalyvavo 
arba neprisiuntė savo kuopos 
atstovų Į Apskričio susivažia
vimą 11-tą. liepos mėnesį nei 
raportų apie savo kuopų vei
kimą neišdavė, malonėsite 
kuopų valdybos savo atstovus 
siųsdamos induokite pilnai 
mandatus, nes be mandatų 
bus priimti kaip svečiai, nors 
su mielu noru kviečiami daly
vauti kodaugiausia, bet netu
rės balso, tik glės pasiklausy
ti.

Malonu čionai pažymėti L. 
D. S. 76 kuopos Jersey City, 
Per trumpų gyvenimą, vos da 
7-tas mėnuo kaip susitvėrė, o 
jau plačiai pasižymėjus savo 
veikimu ir skleidimu katali
kiško laikraščio “Darbinin
ko.’ Tik gaila, kad randasi 
daug priešų.

Smagu čia paminėti, kad 76 
kp. LDS. rengia skaniausių 
valgių vakarienę su programų 
ne pelnyti, bet svečių pagerb
ia New York ir New Jersey 
valstijų 12-tą suvažiavimą. Ši 
vakarienė bus viena iš geriau
sių gardžių valgių, o midaus, 
skanaus gėrimo bus net iš pat 
Kauno pargabenta. Lietuvai
tės nesenai iš Lietuvos atvy
kę su lietuviškais drabužiais 
svečiams prie stalų patar
naus. Bus įvairių prakalbų, 
dainuos solo ir skambįs ant pi- 
jano. Žodžiu sakant, progra
mas susidės iš visokių margu
mynų. Ant to vakarėlio galės 
ir ne nariai eiti, tik pasisku- 
binkit tikietus nusipirkti ne
vėliau kaip 23 spalio. Tikie
tus galite gauti kožnoj koloni
joj pas LDS. kp. valdybas. Va
karienė prasidės 7 vai. vaka
re 335-7 Newark Avė., Jersey 
City. Tikietų labai žtema kai
na,

pasižado patarnauti bei pagelbėti 
tokioms kuopoms prisidedant su 
programų koki bus galima jninė- 
toms kuopoms prigelbėt. Ar su 
teatrais arba prakalbomis. Taip
gi tose kolionijose, kur dar nėra 
L. D. S. kuopų irgi yra prašomi 
veikėjai atsikreipti prie L. D. S. 
1-mos kp. o visiems mielai pagelbė- 
sime, kad nei viena kolionijėlė ne 
atsirastu, kur nebutu pakeltas 
Krikšionių Demokratų bei darbi
ninkų obalsis.

Taip-gi pasižadėjo kiekvienas 
narys, laike L. D. S. sąvaitės pri
kalbint po vieną narį prie kuopos 
arba gauti po vieną naują skaity
toją “Darbininkui.”

Buvo atsišaukimas iš L.' D. S. 
centro, kad nariai būtų ant tiek 
malonus ateiti ir paimti laikrašti 
iš redakcijos tai tuomi galėtų 
sutaupyti nereikalingų iškaščių.

Toliaiu buvo nutarta laikyti 
diskusijas kas 2-vi sąvaitės, tas 
atsibus paprastais vakarais, nes 
nedėldieniais nėra galima gauti 
svetainės. Taip-gi po kiekvie
nam L. D. S. susirinkimui bus lai
komos diskusijos, tairi darbinin
kai ir darbininkės dabar lankyki
tės visi ant susirinkimų nes tai 
jums patiems eis ant naudos.

Laikinė raštininkė, O.

JERSEY CITY, N. J.
Pirmas didžiausis šių me

tų balius.
Rengia LDS. 76 kp. Bus sve

tainėje po No. 187-189 Brons- 
wiek St., Jersey City, N. J. 
Tai-gi visi vietiniai ir apielin- 
kių lietuviai kviečiami atsilan
kyti ant mūsų surengto ba
liaus, o būsite tikrai užganė
dinti. Beto grieš puikiausia 
orchestra įvairius šokius. Pra
sidės 7 vai. vakare ir trauksis 
iki vėlai nakties. Įžanga vi
siems 35c. Kviečia visus Val
dyba.

Taip-gi 76 kuopos nariai tu
ri atsilankyti ant bertaininio 
susirinkimo, kuris bus 5 d. 
Spalio-Oct. Turime daug svar
bių reikalų aptarti.

Rašt. J. Skardis.

turi surūgusį veidą, neturi no
ro dirbti, nepadaro jo gerai, o 
galų gale turi apleisti tą vie
tą.

Net kariniai ekspertai rūpi
nasi, kad kareiviai turėtų gerą 
virškinimą ir duoda jiems va
lančių vaistų. Kuomet mes 
patys turime rūpintis savo 
sveikata ir savo gyvenimu, 
tai gavę nevirškinimą ir ne
tyrą kraują, mums tuoj rei
kia imti Partolos kendžių, ku
rios geriausia valo kraują ir 
kurios apsaugoja Imogų nuo 
ligą-

Mes turime dešimtis tūks
tančių laiškų, kuriuose giria
ma geros pasekmės Partolos ir 
kuriuose vadinama ji palaima.

Jūs taip-gi ją girsite, kuo
met pavartosite. Neatidėlioki
te, o šiandie užsakykite dė
žutę. Kainuoja tik po viepą 
dolerį.

Daktaras Partolos kendės 
pavydale yra geriausiu draugu 
vyrų, moterį) ir vaikų. Kiek
viename name turi rastis Par
tolos.

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse dėžutėse; 
kurios kainuoja tik po dolerį. 
Vienos jų pakanka dėl palai
kymo sveikatos šeimynoje 
trims mėnesiams. Užsakyki
te šiandie. Saugokitės pamėg
džiojimų ir adresuokite į 
APTEKA PARTOSA, 160

2-nd Avė., Dept. L. 3, 
New York City. (131 

. Graži dovana kiekvienam at
siuntusiam šį paskelbimą kar
tu su užsakymu.

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ĮSIGYTI

PUIKU PAVEIKSLĄ PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS
Atspauzdintas ant geros popieros ir kiekvienas gali įsidėti į puikius 

rėmus ir turėti jį kaipo brangią atmintį.
Šis brangus paveikslas dabar parduodamas “Darbininke.”

MIERIO 12i/2xl6. JO KAINA 15 CENTŲ.
100 paveikslų ant syk — $10.00; 500 paveikslų ant syk — 40.00. 
Reikalaujame agentų. Atsišaukite tuojaus.

“DARBININKAS,”
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

$

••••••taMeeeeeeeeeeeeesaeeeeseeeeeeoeeseeeeeseseeaee 
AS, ADOMAS A SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. IĮ

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,! Į 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-( i 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-! j 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežių,! ( 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

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

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

ŽINIŲ Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.
APIE

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
N«o 8 10 ii ryto
nuo 1 <M 8 90 9iotu

L. D. S. 1-mos kuopos laikyta
me susirinkime 28 d. rugsėjo 1919 
doug naudingų nutarimų buvo pa
daryta. Pasirodo, kad darbinin
kai visuomet pasišventę darbui.

Iš raportų pasirodė, kad smar
kiai ruošiasi prie L. D. S. sąvai
tės; yra paimta svetainė ant va
karų. Prasidės 2 d. lapkričio ir 
tęsis lik 9-tai. Su programai? 
smarkiai ruošiasi. Taip pat L. 
Vyčių 17 kp. pasižadėjo vieną va
karą išpildyt programa, kur bus 
pastatytas veikalas “Katriutė,” 
anrą M. S. 13 kp., o trečią tai pa- 
tis darbininkai. Taip-gi buvo 
plačiai apkalbėta, kad nekųrios

WATERBURIEČIAI 
TĖMYKITE!

Užlaikome agentūrų katali
kiškų laikraščių. Pardavinė
jame pavieniais numeriais ir 
taip-gi priimam prenumeratas. 
Mūsų agentūra po No. 912 
Bank St., Waterbury, Conn.

Agentai:
S. M. Danaitis ir 
J. Žemaitis.

PRAKALBŲ RENGĖJAMS.
Parvažiavus mūsų atstovams 

p. Jonui E. Karosui ir p. Jo
nui J. Romanui iš Lietuvos 
pasipylė užkvietimai mūsų at
stovams laikyti prakalbas į- 
vairiuose miestuose.

Šiuomi pranešame, kad jie
du laikys prakalbas nereika
laudami jokio atlyginimo jei
gu prakalbos bus surengtos 
vien tiX Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko
los reikalams. Už prakalbas 
surengtas kitiems reikalams 
Bendrovė reikalauja 115.00 už 
kiekvienų prakalbų ir pamokė- 
jimų kalbėtojo kelionės iškaš- 
čių.

LITHUANIAN SALES

ĮVERTO JONO EVANGELISTO 
PAIALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. 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.

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

126 O 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 susirinkinius kar 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Seknn 
tis susirinkimas bus 19 d. spa
lio 3:30 vai. po pietų.

L. D. K KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavlčfm 

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

SI Mercer St, So. Boston, Mm*. 
PROT. RAST. — Antanas Motlejanaa 

104 Market St, Brighton. Mm*. 
FIN. RAST. — Jnoząa Kavaliauskas 

209 Šast Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KARTERIUS — Andriejus Zalleckaa 
140 6-th St, So. Boston Mase. 

MARŠALKA — Justinas Tuletkls. 
180 Bowen St, So. Boston.

D. L. K Keistučio Draugija Boston. 
Msss. laiko mėnesiniu susirinkimu 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No-

Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos” No. 184, 
Rugpj. 23 d.:

“Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži
nią, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. Jiems labai gero 
įspūdžio padarė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d.

“Ponas Karosas ir p. Romanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po1 provincijas ir Lietu
vių kolionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nu- 
piešdami Lietuvos padėtį. Netrukus manoma suteikti medžiaginės pašel- 
pos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rininkų turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir tuo didesnis pel
nas bus šerininkams.

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas 
veikti. Tuojau sėsk ir išpildvk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk se
kančiu adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

akcijų Lietuv
ių Lietuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota 
ant dviejų milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokė
ti po penkis dolerius ($5.00) už kiekvieną akciją. Su šia 
aplikacija įmoku................................... dolerių. Liku
sius išmokėsiu pagal reikalavimą.

Bendrovė pasilieka sau teisę bile kokį užsakymą at
mesti. Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organi- 
zatyviai iškaščiai būtų padengti iš pirmiausiai įplaukusių 
mokesnių. Ant ko ir dedu savo parašą ir ženklą.
Diena......... Mėnesio

f? 
i
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8 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
LAIVAS SU KALĖDINĖMIS 

DOVANOMIS LIETUVAI.
So. Bostono, Mass. bendras 

“Nuteriotos Lietuvos Drau
gų” Komitetas turėjo susirin
kimų utaminko vakare A. I- 
vaškevičiaus ofise. Dalyvavo 
milijonierius Maynard, So. 

t Boston Trust Co. prezidentas, 
ir prižadėjo didelę pagelbų. 
Žadėjo prigelbeti gauti talkon 
įžymiausius Bostono asmenis, 
prigelbeti publikacijoj, nuro
dė, jog galime daug drabužių 
gauti iš amerikonų, žadėjo 
prigelbeti gauti “Tag Day” ir 
kad gubernatorius išleistų ta
me reikale proklemacijų. To
kiu būdu bus didelė parama iš 
vietinės amerikoniškos visuo
menės. Komitetas ryžtasi taip 
uoliai darbuotis, kad įstengtų 
sudaryti tiek siuntinių, kad 
priliuoduoti laivų ir tiesiog 
Lietuvon per Liepoją pasiųsti. 
Tas darbas bus varomas “ per 
visų spalio mėnesį ir šio'mė
nesio pabaigoj laivas turėtų iš
plaukti.

Tokiu būdu kai daiktai nu
eis Lietuvon, tai Kalėdos ne
bus toli. Todėl tas laivas nu
veš Kalėdinę Dovanų nuo Bos
tono ir apielinkių lietuvių. Bus 
priimta ir ypatiški siuntiniai. 
Kas norės galės kartu siųsti 
drabužių, maisto ir kitokių 
daiktų savo gimnėms.
siųsti Kalėdines dovanas 
viškiams Lietuvoje.

veik pilna svetainė. Choras atli
ko savo užduotį puikiai. Sudai
navo daug gražią dainelių kom
pozicijos M. Petrausko, S. Šim
kaus, J. Naujelio ir vieną p. Ta- 
lat Kelpšos naują danelę parvež
ta Karoso iš Lietuvos. Daina 
publikai labai patiko. Solistai ir 
solistės padainavo daugelį gana 
sunkią ir įvairią ir visame kame 
matosi žymus progresas. P-lė 
Motejunaitė kaskart išvysto pla
čiau savo galingą soprano o apie 
p-lę Narinkevičiutę nėra ką nei 
kalbėti — taip sužavėjo publiką 
ypač “Barkarolėje.” Lakštinge- 
lėlė šuoliais kildama ir puldama 
augštin ir žemin taip ir elektriza
vo visų klausą patraukdama.

Varaitis, Vasiliauskas ir Anta- 
navičia taip pat merginoms neuž
sileido ir parodė, ką jie gali. 
Vienu žodžiu tariant koncertas 
pavyko ko puikiausiai. «

Koncerto pelnas skiriamas var
gonų fondui.

E. Leščinskienė
P. Lazonskis
K. Klemauskas
I? Kudrevičius
O. Jakimavičienė
P. Motinaitienė
J. Martusevičius 
Emma C. Meuslage 
J. Gudaitė
Miss K. Giedris
J. Gudavičiūtė
G. Gustaitis
J. AV. Belanas
J. Balčiūnas

Girdėjau, kad gyveno apie Chlcago, I1L 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. šEJEVKIENt po tčvų VINGELAI- 

Ti 129 Granite St.

(10 - 10) Scranton, Pa.

t

Reporteris.

SUSIRINKIMAS.
S. L. R. K. A. 21 kp. mėn. su

sirinkimas bus 5 diena spalio. 
Tuojaus po sumai, meldžiame visų 
narių susirinkti.

EXTRA ŠOKĖJAMS.
Linksmus šokiai įvyks šios 

suhatos vakare Spalio-October 
4 d. Lietuvių svetainėje ant 
kampo E ir Silver St., So. 
Boston, Mass. Lietuvių karei
viai sugrįžę iš Europos ir na
miškiai surengė šiuos šokius. 
Griežš Kovar’s orchestra link
smiausius šokius. Atsilanky
kite visi kurie mylite šokti. 
Ex-karininkai malonėkite ap
sirėdyti uniformomis.

Širdingai kviečia
Rengėjai.

v •

------------------ •
Prisąsk savo antrašą, Amerikos Lie

tuvių antrašą knygai.
šita knyga bus išsiuntinėta 1 visas 

Lietuvos dalis taip, kad Lietuvoje ta
vo gimines ir pažistami atvertė šitą 
knygą ir žinos kur jus gyvenate ir to
kių budu galės susinešti su jumis.

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

SARU PAS IR CO.
92 Waricick St.

Neicark, N. J.(10 - 7)

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimą ir antrašą. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėte duo
ti paliudymą kur dirbate už agentą 
kitokiems ngra atsakymo.

, ' STRUPAS IR CO.
92 IVartick St.

Neicark, N. J.(10 - 7)

Valdyba.

Galės
sa-

SUSIRINKIMAS.
Apaštalystės Maldos dr-jos bus 

susirinkimas pėtnyčios vakare 3 d. 
spalio. Visi nariai kviečiami at
silankyti nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

,50c.
$1.00

MASMITINGAS IR 
PRAKALBOS.

Ateinančių nedėlių Lietuvių 
salėj 2 vai. po pietų minėtasai 
komitetas rengia masmitingų 
ir prakalbas. Bus aiškinama 
apie užsibriežtų didelį darbų 
— pasiųsti laivų Lietuvon ir a- 
belnai apie Lietuvos reikalus. 
Visi lietuviai, vietiniai ir apie
linkių privalo aeeti.

BLAIVININKŲ PRAMOGA.
Rugsėjo 21 d. So. Boston’o po- 

bažnytinėje svetainėje įvyko pil
nąją blaivininką prakalbos.

Kalbėjo kun. K. Urbanavičius, 
kun. J. J. Jakaitis, J. E. Karosas, 
ir J. J. Romanas. Prie to buvo 
dainavimt] So. Bostono bažnyti
nio choro ir solisčių su solistai.

Kad dainos išėjo puikiai, tai a- 
pie tai nėra ką nei šnekėt, tas jau 
priprasta yra So. Bostone. Kal
bėtojas kun. Urbanavičius gyrė 
blaivybės idėjos platintojus už 
jų darbštumą ir pasišventimą 
ragindamas ir prie tolimesnio to
je srityje darbo.

Gerb. kun. J. Jakaitis, AVorces- 
terio klebonas išrodinėjo blaivy
bės užduotis ir reikšmę kokią su 
žmonijos skurdu, ją tamsumu ir 
kitokioms nelaimėmis ir varstais. 
Nurodinėja, ką blaivininkai turė
tą veikti ateityjė ir tam panašiai. 
Svarbiausia spaudimą darė toje 
linkmėje, kad visi: didis ir mažas, 
senas ir jaunas turime mokytis 
kiek galint daugiaus, kad išto tu
rėtumėm ir sau naudą ir tėvynėj 
Lietuvai į ją pargrįžę kad būtu
mėm naudingais ir pageidauja
mais piliečiais. Savo žodžius 
rėmė gyvą faktą pavyzdžiais iš 
Bostono ir Worcesterio lietuviu 
gyvenimo imtais. Jo kalba Bos
toniečiams visuomet labai patinka 
todėl ir Šiomi kartu klausytoji} 
buvo prisirinkus pilnintelė sve
tainė.

Toliaus kalbėjo Karosas apie 
savo įspūdžius iš kelionės po Lie
tuvą, o po jo p. J. Romanas apie 
Liet. Prekybos Bendrovės reika
lus ir apie įspūdžius iš Lietuvos 
gyvenimo ir iš savo kelionės.

Romanas rodė publikai Lietu
vos laisvės bonus, tikros bolševi
kiškos iš Lietuvos atvežtos duo
nos ir kitus iš Lietuvos atvežtus 
daiktus. Visu kuo žmonės labai 
įdomavo, bet baisiausia atrodė 
bolševikų duona, kurioje yra ma
žiausia bent aštoniuos dalis aša
kų ir purvo ant dveją dalią stam
bią ruginių miltų.

Prakalbų vedėju buvo pil. Blai
vininkų kuopos pirmininkas p. P. 
Grinkevičius.

PRADEDANT OFENSYVĄ.

Kadangi Bostono ir apielinkės 
lietuviai rengiasi prie surinkimo 
$100.000.00 laike spalio (October) 
mėnesio pinigais, drabužiais ir ki
tokiomis aukomis dėl Lietuvos nu
kentėjusių žmonių. Todėl aš 
kaipo pirmininkas tuojaus, pra
šau visą griebtis už darbo nuo pir
mos dienos spalio. Nelaukite pa
raginimą, bet stokite darban petys 
į petį ir laike spalio mėnesio pa
rodykime savo darbo galybę dėl 
Lietuvos.

Yra reikalinga 500 kolektorių, 
taigi visi geros valios žmonės pra
šomi užeiti į Nukentėjusios Lie
tuvos Draugi} ofisą (315 Broad- 
way, So. Boston), gauti paliu
dijimus ir imtis už darbo kogrei- 
čiausia, nes kiekvieno kolekto
riaus užduotis yra surinkti nors 
po $100.00 dėl nukentėjusios Lie
tuvos.

Visi sūnus ir dukteris Lietuvos 
stokite pagelbos darban., kad 
jrieš šią žiemą mūsą gentys su- 
auktą mūsą brolišką pagelbą.

Dirbkime vakarais, šiokiomis ir 
šventomis dienomis, pasišvęskime 
dėl savo brangios tėvynės gelbėji
mo, o tuomi atliksime didžiausias 
savo pareigas ir mielaširdystės 
darbą.

A. Ivaškevičius.

Reporteris.

KONCERTAS.

Rugsėjo 28 d. po božnytinėje sve
tainėje įvyko Šv. Petro bažnytinio

Laiškai iš Lietuvos, kurie ran
dasi “Darb.” Administracijoj 

ATSIŠAUKITE.
Anna Karys (2 laiškai) 
Mar. Gudaitė (2 laiškai) 
Jurgis Milašius (2 laišk.) 
Lucija Skirkevič 
Ledvlija Mikalauskas 
Al. Vitkauskas 
Laiškai Suv. Valstijų. 
Ona Bagočiutė 
A. Meškauskas
U. Jokubauskiutė 
J. Jokubauskas
S. L. R. K. Am. 21 kp.
T. Fondo 11 skyriui 
L. Vyčių 17 kp 
A. Šeduikis 
J. Petrauskas 
G. J. Bartašius 
J. Glineckis 
J. Martišius
A. Žilaitė 
P. Žukauskas 
John Vaičiūnas 
J. Vinkevičius 
J. B. Valukonis 
Tamošiūnas
B. Tamošiūnas
V. Tamulaitis 
J. Seliukas 
A. Šaukimas 
S. Samiulis 
P. Radziavičia 
P. Petrauskas
J. Paulauskas 
O. Paulaičiukė 
O. Petronaitė 
Ant. Petrutis
K.

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

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

Gera proga AVorcesterio lie
tuviams apsivalyti, išsimau
dyti. Mes kerpame plaukus su 
elektrikos mašinomis gražiai ir 
greitai. Plaukus kerpame už 
25c., subatomis už 35c. Barz
dų skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St., AVorcester, Mass.

Paješkau brolio 
Bajoriškiu kaimo, 
.Jūžintu miestelio, 
no gub.

Antano Melaknos 
ir švogerlo Prano 
Abudu yra Kau-

Novoaleksandro raiščius.

Bay View stogą dengimo ir Metalą 
Coi. Dengia stogus, pagal naujausios 
mados, Smalų, žvyrią, skalais ir meta
lą ploštais.

Taiso krosnius ir pečius pigiai, 
20 OLIVER PL. BOSTON, MASS.

Telefon: Beach 6256 W 
So. Boston 1809 W

a+ą. aVa aft t X t
TXtXttrxtxttTXtXXX❖
XXXXXXXXXXXXXXrXXXtXTXXXXX

TĖMYKITE VISI!
Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 

kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin- 
H^i be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerų pelną šė
rininkams o podraug ir naudų, visai Lietuvai. To
dėlgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

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

Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

I

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų tunų 

meldžiame kreiptis pas:

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

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu aąt pardavimo daugybe gerą stubą ir farmą, didelių ir ma
žu, brangią ir pigią, po visas dalis VVorcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžią geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai 
kviečią visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso:

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

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitiiavimus darau už 
dyką — prisiimtus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

(dakš- 
centus DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
Broadicay, i________ ,
Tel. So. Boston, 27 

10—12:30 ryte

332 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Telefon: So. Boston 253-31.

Gyvenimo vieta: 256 IV. 3-rd S t.

5

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nno2 iki 3 poplet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

Tš»9W ROADWAY Cor. ST SJ. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

CO

9

Nedaliomis 
nwo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Dr. Ignotas Stankus
121OS.BroadSu,Philadelphia,Pa.

Li«tuxi< Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas; 

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N«UK.mi. iki 4

3*1

y.y

AL. POŽELLO GO.
(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 
pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu' antra-

1908 W. DIVISI0N ST., 
CHICAGO, ILL. ,

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

Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus įdėkite už du 
štempą, delei informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN
CHEMICAL

P. O. Box J., Berea, Ohio.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLES.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:

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

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

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

Jatul’s €ough 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 gydančią šaknių.
Ir šimtai įvairią kitokią gydančią žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentą. Duodam gerą uždarbį. 

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

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

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

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

jA 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 Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, 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 spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Back Bay 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos: 1-—3 ir 6—S P. M.
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

419 Boylston St. Boston, Mass

i LIETUVIS DANTISTAS ’•
■ *

♦
.asparavicius) !
So. Boston, Mass. »

♦ 
i

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. ♦

i 
t 
t 
»
1425
♦ 
f
! Ofiso valandos:

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

nuo 7 iki 9 vakare.

DANTISTAS
’ Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
ją išradimą.

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Tel. So. 3j*ten 270

DR. JOHN MacDON^ELL, M. D.
Galima susiiaibf.t

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston,

zĮI
/

z
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/
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VYRAI nt MOTERYS
Kurie sergate krouiškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko į 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis ne- i 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmis nugaroje arba ku- į 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje I 
pasitark su manim. ' 1

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo
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
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

DR. MCR0NEY ,
673 Washington 8ti, arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

Bell Phone Dickinaon 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermifmra sulaiką plinka slinki

mu, praislina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma Ras reikalinga maista.

Dermafuga padarys ksd Jusd plau
kai bus tankus ivelnus ir skaistus. 
4 Oda Justi galvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka dausiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pa8- 
ta suvis dykai iibandymui sampilą.

Prismikite 10 c. įtampomis persima 
timo lėiu, gausi iibandymsi dežiute 
Dermafuros ir broiiura.

ARGI L SPECIALTIES CO.
BOI 87. PHILADKLPHIA. PA.




