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Anglijos pramonininkai sku
binasi padidinti produkciją, 
kad užkariauti rinkas. Tą jie 
tikis padaryti, nes jie galį iš
dirbti pigiau, negu Amerikos 
pramonininkai. y

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.
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ir meldžiu man

neral.”

Rezignavo Turkijos ministe 
riai.

Kai dėl taikos su bolševi
kais, tai Lietuvos valdininkai 
esą tos nuomonės, kad taika 
būtą tik tuomet galima, jei bū
tą padaryta su visomis Pabal- 
tiko tautomis ir pritariant ali- 
jantams. t

Vileišis, finansą ministeris 
pasakęs, kad Lietuvos Valsty
bės ineigos per 9 mėnesius bu
vę 25.000.000 markią ($6.250.- 
000), o išlaidos buvę 140.000.- 
000, markią ($35.000.000). Iš

Prez. AVilson biskį pagerėjo, 
bet dar tebėra dideliu ligoniu. 
Prez. AVilsonui trukdo pa
sveikti rūpestis apie taikos su
tartį ir sušauktą darbininką 
konferenciją, kuri turi prasi
dėti spalio 6 d .

Plieno darbininkų streikas į- 
stojo Į trečią savaitę. Pabai
gos nesimato. Streikininkai 
daug tikisi iš AVasliingtono už- 
tarymo, o tuo tarpu kompani
jos bando gauti darbininką sa
vo dirbtuvėms. Įvairiais bū
dais kviečia darbininkus Į sa
vo dirbtuves. Rugpjūčio 25 d. Lietuvos 

Valstybės Taryba pradėjo pa
sitarimus ir išklausė prof. Val
demaro pranešimą.

Lenkijos finansai progresuo
ja žemyn. Veik kasdien puola 
jų pinigą kursas. Dabar ją 
markė tekainuoja 3.15c. Nese
nai kainavo 3.35c. O prieš 4 
mėnesius kainavo net 9c.

Amerikos'Lietuviai! Nuo pat užsipliekimo DiSžiosios 

Pasaulinės Karės Amerikos lietuviai rūpinosi prigelbėti viso
keriopais būdais savo gimtinei Lietuvai. Besitęsiant tai ka
rei ir besiplėtojant jos liepsnoms, Lietuva vis baisesniu pasau
linės audros sūkuriu buvo įtraukiama. Bet juo labiau dūko 
toji audra, juo labiau didėjo viltis į giedresnę ateitį Lietuvių 
Tautos. Kilo nepriklausomingos Lietuvos idėja ir prie jos 
brandinimo ir kūnijimo įvairiais būdais dėjosi Amerikos lie
tuviai. Pamatu viso Amerikos lietuviu darbavimosi buvo au
ką rinkimas.

Amerikos lietuviai! Auką rinkimas Lietuvos reikalams 
pas mus pasiliks galėję. Be auką neapseina nei didžiosios, 
turtingosios tautos. Tūlos didžiulės Suvienytą Valstiją įstai
gos iš auką užsilaiko. Vienok, siaurai ir sekliai suprastume 
Lietuvos Valstybės reikalus, jei savo prigelbėjimą jai remtu
me vien ant auką.

Mes savo aukomis žymiai pasitarnavome ir pasitarnausi
me Lietuvai, bet dabar privalome suteikti rimtesnę Lietuvos 
Valstybei paspirtį. Atėjo laikas ir yra proga išplatinti Lie
tuvos Valstybės bonus tarp Amerikos lietuvią.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės ministerija, pritariant 
visam Lietuvos Valstybės Kabinetui, pavedė Lietuvią Pre
kybos Bendrovei išparduoti Amerikos lietuviams Lietuvos 
Valstybės boną už $1.000.000. Lietuvią Prekybos Bendrovė 
apsiėmė Lietuvos Valstybės bonus pardavinėti Amerikos lie
tuviams be atlyginimo. Tai bus PIRMUTINĖ LIETUVOS 
VALSTYBĖS PASKOLA tarpte Amerikos lietuvią. Paskola 
užtraukiama dviem metam su 5į nuoš. Paskolos kampanija 
ir rašymasi paskolai prasidės nuo spalio 15 d. Bonai bus $50, 
$100, $500 ir $1.000.

Amerikos lietuviai! Kiekvienoje Valstybėje paskola yra 
nepaprastos reikšmės dalyku. Kiekvienoje valstybėje yra 
taip, kad kas už paskolą, tas už valdžią, kas prieš paskolą, 
tas prieš valdžią, tas prilygsta kareiviui, pabėgusiam iš ka
rės lauko. Kas prieš paskolą, tas neištikimas. Kas už Pir- 

tuvos Valstybę, kas prieš tą paskolą, tas prieš Lietuvą, tas 
prieš Tėvynę, prieš jos valdžią.

Amerikos lietuviai! Jau jums visiems žinoma kas tai y- 
ra valstybės paskola, kas tai yra bonai. Jūs atsimenate, 
kaip kultūringa, apšviesta, patriotinga Suv. Valstiją val
džia ir visuomenė vedė paskolą kampanijas ir kaip tas pasko
las visi rėmė. Retas lietuvis neturi Suvienytą Valstiją boną. 
Kiekvienoj kolonijoj buvo lietuvią platinimo komitetai. Jie 
veikė po vadovyste ir nurodymais patyrusią, gabią ameri
konu. Tad kiekvienoj kolonijoj yra lietuvią, žinančią kaip 
tas darbas pasekmingai vesti. Dabar reikia, kad tos pajėgos 
ir tie patyrimai būtą sunaudoti platinimui Lietuvos Valstybės 
boną.

Be atidėliojimo lai tveriasi visose kolonijose Lietuvos 
Valstybės Boną Platinimo komitetai. Pradėti tverti kviečia
mi visi uolieji lietuviai, tie, kuriems rūpi rimta paspirtis su
teikti Lietuvai ūmu laiku, tie, kurie veikė su Amerikos boną 
platinimo komitetais.

Kviečiame talkon laikraščius, veikėjus, didžiąją organi
zaciją, sąjungą, draugiją, kliubą, chorą viršininkus. Kvie
čiame koloniją uolesniuosius darbininkus. Lai kiekviena 
draugija, kuopa, kliubas savo artimiausiame susirinkime nu
taria pirkti Lietuvos Valstybės boną. Tenelieka nei vieno lie
tuvio be Lietuvos Valstybės boną.

Lietuvos Valstybės bonai bus kaipir gryni pinigai. Juos 
priims už pilną vertę visokios lietuvią bendrovės, visokie 
fondai už auką Lietuvos Valstybės bonu duos kreditą už tiek, 
kiek aukuojamas bonas vertas. Lietuvos Valstybės bonas 
pirktas Amerike bus geriausiu paliudijimu sugrįžusiems Lie
tuvoje. Lietuvos valdžia bonus mielai priims perkant žemės 
ar kitokios nuosavybės nuo valdžios.

Bostono National Shawmut Bank bus Lietuvos Valsty
bės Depositary ir pinigai už bonus surinkti bus sudėti tan 
bankan. Tasai bankas gavo reikalingas tame reikale infor
macijas iš Washingtono ir jokiu kliūčių Lietuvos Valstybės 
boną platinime iš Suv. Valstiją valdžios pusės nebus.

Tad visi darban!
Reikalingi paaiškinimai, nurodymai bus nuolatai skelbia

mi laikraščiuose. Reikale kreiptis adresu: Lithuanian Sales 
Corp., 120 Tremont St., Boston, Mass.

Lietuvos Valstybės Boną Pardavinėjimo Amerikoj Inga- 
liotiniai

ŽADA IŠSIKRAUSTYTI IŠ 
LIETUVOS.

mu, kad geruoju nepasibaigs. 
Rugsėjo 29 d. minkštąją ang
lių operatoriai griežtai atme
tė minėtus reikalavimus. Ang- 
lekasių unija statosi. Jų ats
tovas Lewis stačiai gręsia 
streiku 1 lapkr. Aiškina,-kad 
angliakasio dienos mokestis 
aplamai siekia $5.00, gi virti
nių darbininkas vidutiniškai 
uždirba po $8.00. Tai-gi pavo
jingas mainierio darbas ma
žiau vertinamas, kas visai ne
teisinga.

Kretingos, Viežaičių, Tel
šių ir Sedos apsk. veikia val
stybės ir Savivaldybos įstaigą 
tarnautojų sąjunga. Skatina 
narius lavintis visokiuose a- 
matuose, įvairiose mokslo ša
kose, dalyvauti lietuvių visuo
meniniame darbe ir tt.

Rugpj. 31 d. Kaune buvo su
rengta Kareivių Diena ir dobi
lo pardavinėjimas. Diena bu
vo puiki ir viskas puikiai pasi
sekė. 11 vai. iš ryto buvo pra
voslavų soboro pašventinimas. 
Žmonių buvo minių minios. 
Per parodą premjeras Btežerh 
čius pasakė karštą prakalbą, 
pabrėždamas, jog bolševikai 
jauišvyti iš Lietuvos, o dar li
ko išvyti vokiečius, kolčaki- 
ninkus ir lenkus. 'Vakare bu
vo kareivių kliubo įkurtuvės. 
Dalyvavo prezidentas Smeto
na, premieras Sleževičius, mi- 
nisteriai ir aibės svečių. Ka
reivių Kliubas yra Maironio g. 
num. 3.

Jonas Yčas buvęs švietimo 
ministeris išvažiavo užsienin 
rugpj. 31 d. Išvažiavo mokslo 
reikalais.

Kun. Dek. V. Mironas buvo 
lenkų okupantų suareštuotas 
Pivašiūnuose. Bet išsivadavo. 
Jis yra L. Valstybės Tarybos 
narys.

Iš Francūzų valdžios Lietu
va pirkosi 30 lokomotyvų ir 1.- 
000 vagonų.

Rusų socijalistų revoliucijo- 
nierių grupė su Kerenskiu 
priešakyje paskelbė manifestą 
pi rėš Rusijos pakraščiuose su
sikūrusias valstvbes.

išlaidų sumos 85.000.000 mar
kių ($21.250.000) išleista karei- - 
prieš bolševiku: Prez. AA’ilson buvo sušaukęs 

ant spalio 6 d. darbininkų kon
ferenciją, kad pagerinti santy
kius tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Bet vargu kas iš tos 
konferencijos išeis. Programo 
dėl prezidento ligos nepadary
ta. Be to dvi didžiulės darbi
ninkų organizacijos — mainie- 
rių ir geležinkelių atsisakė toj 
konferencijoj dalyvauti.

Tūluose Amerikos dienraš
čiuose tilpo copyriglit ’uota ko
respondencija iš Kauno su da
ta rugsėjo 29 d. Rašo Micliael 
Farbman. Rašo, jog lygiai 
prieš keturis mėnesius buvęs ' 
Kaune ir dabar Kaune radęs tą I 
atmainą, kad vokiečių nebesą. 
Geležinkeliai, telegrafai ir ki
tokios įstaigos esą lietuvių 

Į rankose. Korespondentas sa- 
■ ko, Dieve, padėk mažai Lietu
vai jos užsiimtame darbe.

. Toliau nurodo, kaip Lietuva 
džiaugiasi, kad Anglija pripa
žino neprigulmingą Lietuvą. 
Korespondentas sakosi, buvęs 
pas premierą Sleževičių ir fi
nansų ministerį Vileišį.

Vileišis nurodinėjo, kad An
glijos pripažinimas pagerins 
Lietuvos finansinį padėjimą. 
Pasidžiaugtinas dalykas, sakė 
Vileišis, kad Anglija pripaži
no Lietuvą, bet apgailėtina, 
kad tą padarė vien Anglija, o 
ne visi Alijantai. Nepaslaptis, 
sakė Vileišis, kad Francija nė
ra dar prisirengus pripažinti 
Lietuvą ir ginčuose tarp lenkų 
ir lietuvių Francija remia len
kus.

Toliau korespondentas rašo, 
kad prieš keturis mėnesius 
Lietuva matė sau didžiausią 
pavoją iš bolševikų pusės, o 
dabar iš lenką.

Korespondentas klausė Sle- 
ževičiaūs ar Lietuva imtą da- 
lyvumą kampanijoj prieš Pet-

BNGLIAKASIŲ REIKALAI.
Angliakasių kontraktas su 

kasyklų savininkais baigiasi 
kovo mėnesyje 1920 metais. 
Angliakasių unija jau rengia
si prie kontrakto atnaujinimo. 
Statoma sekančios sąlygos: še
šios valandos darbo į dieną; 
penkios darbo dienos į savaitę, 
60 nuoš. pakelti mokestį ir ki
tos smulkesnės. Jei šitos sąly
gos nebus priimtinos svarstyti 
per kasyklą kompanijas, tai 
rengiamasi jau 1 lapkr. šią 
metą išeiti streikam Jau žy-

Anglijoj geležinkeliii darbi
ninkų streikas pasibaigė. Ne
dalioj spalio 5 d. streikininkų 
atstovai ir premieras Lloyd 
George turėjo konferenciją, 
kur prieita prie sutarimo. 
Streikininkai grįš darban be 
jokio atidėliojimo.

Abi pusi nusileido. Valdžia 
buvo sutikus dabartines algas 
mokėti per šešis mėnesius. Da
bar valdžia sutiko mokėti per 
ištisus metus. Minimum alga 
nustatyta 51 šilingas savaitėje.

Apie susitaikinimą buvo tuoj 
paskelbta susirinkusiems prie 
konferencijos salės žmonėms. 
Džiaugsmas buvo labai didelis. 
Buvo prakalbos, dainavimai ir 
audringi džiaugsmo šauksmai.

Lietuvoje lenkų šnipai bei 
agentai paleido gandą būk pir
mojo Karo Mokyklos leidimo 
oficieriai esą žuvę. O po tei
sybei nei vienas iš tų oficierių 
dar nėra ?uvęs.

Šiuomi prisiunčia $
prisiųsti vėliavą No.........su ta išlyga, jei man
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigus.
Vardas-pav............ ..............................................
Adresas........................  • • .................................
Miestas.................................................... ...

LAI PLEVĖSUOJA VĖLIAVA
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE.

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą 
kaip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuris 
po tiek ilgi] metų vergijos vėl atgimė, liko liuo- 
sas.

Ilgą laiką mes abejojome kokia ištikrųjų yra 
Lietuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. 
Karosas ir Jonas J. Romanas grįždami iš Lietuvos 
parvežė tikrą Lietuvos vėliavą. Ta vėliava kuri 
dabar plevėsuoja po visas dalis Laisvos Lietuvos.

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk 
prisiųsdamas savo užsakymą su pinigais adresu:

No. 1. Celuloido veliavukė ant spilkutės............. 05
No. 2. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne    ...................................25
No. 3. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne ................................... $1.00
Už prisiuntnną mes užmokame. Taip-gi yra ir 

didesnių vėliavų kurios parsiduoda nuo $1.50 iki 
$50.00. Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko.

Kurie norėtumėt gauti didesnes meldžiame pa
rašyti atvirutę o mes kainas pristatysime.

Draugijoms, Komitetams, Krautuvėms ir A- 
gentams perkant daug, duodame nuošimtį.

Lithuanian Sales Corporation,

Laike mūšių tarp lietuvių ir 
lenkų Seinuose Bardauskas, 
tarnavęs lietuvių armijoj ofi- 
cieriu, perbėgo lenkų pusėn. 
Judošiaus tėvas ties Raseiniais 
turi dvarą.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadwav, 

South Boston, Mass.

■ rogradą. Premieras šitaip at- 
-i-sakė: *-

“Kaip mes galime imtis to
kio milžiniško darbo.’ Jau 10 
mėnesių, kaip mes kariaujame. 
75 nuoš. mūsų išgalių buvo nu
kreiptos karei prieš bolševi
kus. Pirmiausia, tai mes ne
turimo tiek spėkų, kad svajo
ti apie toki darbą. Toliau mes 
bijome, kad gilinantis į Rusiją 
nesusidemoralizuotų mūsų ka
riuomenė. Pagalios mes nega
lime žengti Rusijon, kuomet 
lenkai briaujasi mūsų žemėn. 
Kuomet Lietuvon veržėsi bol
ševikai. tai bolševikams buvo 
lengva kelią pastoti, nes Lie
tuvos sodiečiai žinojo, kad jie 
gina savo namus ir kad kariau
ja už neprigulmybę. Bet ar 
galėsime mes atsilaikyti prieš 
bolševikų propagandą, kuomet 
Lietuvos sodiečiai bus vedami 
Rusijon be supratimo kam tas 
daroma ir kaip mes galime sių
sti iš pietų ir pietų rytų Lietu
vos žygiuoti Petrogradan, kuo
met tilo tarpu lenkai briaujasi 
į jų sodžius ir lenkų kareiviai 
užpuldinėja žmones?’ i

Toliau korespondentas rašo, | 
jog kalbėjosi su įvairiais Lie- 
uvos valdininkais ir visi tvir

tinę, jog būtų pilniausias ne
nuoseklumas lietuviams remti 
reakcijonišką Rusiją, kuri at
sistotų vieton bolševikų val
džios. Lietuvos veikėjai, rašo 
korespondentas, įsitikinę kad 
gen. Denikin, adm. Kolčakas 
ir jiems panašūs rusų vadai y- 
ra vadai imperialistinių Rusi
jos sluogsnių su tikslu atstaty
ti prieškarinę Rusiją. Premie
ras Sleževičius sakė, kad kiek
vienas Lietuvos kareivis jau
čiąs, kad prigelbstant Kolča- 
kui ar Denikinui jis kastų duo
bę savo valstybei.

Paryžius, spalio 5. — Vokie
tijos valdžia pranešė gen Du- 
pontui, alijantų misijos virši
ninkui Berline, kad ji atšauk- 
kė von der Goldzą. Vokietijos 
kariuomenės vadą Lietuvoj ir 
Pabaltikoj ir suturėjo mokes- 
ties, reikmenų ir amunicijos 
siuntimą ten esantiems vokie
čių kareiviams. Toliau Vokie
tijos valdžia sako, darysianti 
viską ką galinti, kad atšaukti 
iš Pabaltiko Vokietijos karei
vius sulvg alijantų reikalavi
mo. Gen. Eberliard paskirtas 
vieton von der. Goltzo ir šis 
paskirtasis užsiims evakuaci
jos reikalais.
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“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at 

Bostoh, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

tų Iv. Juozapo Darbininkų 
Įup.

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
tw»r. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday bv St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
siation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly......................................$3.0C
Boston and suburbs.............. 4.00
KnreigD eountries yearly ....4.25

Eina ii So. Boston o utarmn- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei- 
dfi* Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

Sų-

Į bet reikia neužmiršti, jog tų 
darbų visuomet bus, o išvaži- 
nėjus visiems tiems, kurie tų 
darbų atlikti galėtų, į tėvynę, 
pas mus pajėgos, ypatingai 
raštiškos gerokai apmažės.

Tai svarbus dalykas, laik
raštija turėtų gerokai apsvars
tyti ir rimtai imtis už darbo, 
nes jau dabar būtų reikalinga, 
o kas bus po metų-kitų.

Sigma.
MERKINĖS GIMNAZIJA.

Mes lietuviai, pradėdami 
kilti ir reikalauti savo tautai 
teisių, greit pastebėsime, kad 
daug ko mums trūksta. Visų- 
pirmu stoka mums įvairių į- 
staigų: labdarybės namų, pra
dinių ir augštesnių mokvklų- 
-gimnazijų ir tt.

Pradinės mokyklos ruošian
čios prie augštesnių, Lietuvos 
parapijose, kaip gerb. kun. 
Laukaitis praneša, ačiū Die
vui, jau egzistuoja. Labai ap
gailėtina, kad visoje Lietuvoje 
visai mažai teturime augštes- 
nių mokyklų arba gimnazijų. 
Visi sutiksime, jogei mums bū
tinai yra reikalinga Lietuvoje 
įsteigti daugiaus katalikiškai- 
-tautiškų gimnazijų, kurios 
būtų prieinamos kiekvienam 
ūkininko vaikui norinčiam pa
siekti augštesnį laipsnį moks
lo. Iki šiam laikui mūsų jau
nuomenė, augštesnį mokslų 
einančioji, buvo išsiblaškius 
po įvairias Rosijos gimnazi
jas.

Kas-gi drįstų užginčyti, kad 
kiekviena gimnazija bei moks
lo įstaiga, savo mokinius sten
giasi padaryti tokiais, kokia ji 
pati yra. Kitaip ir būti nega
lima. Todėl iš Lietuvos jau
nuomenės, lankančios augštes- 
nes mokyklas, viena dalis ta
po rusifikacijos bangų par
blokšta, kita sudemoralizuota 
prisibloškė prie socialistų-bol- 
ševikų ir vos tik maža dalelė 
jųjų neša šiokių bei tokių 
naudų Lietuvai tėvynei, stovė
dama eilėse lietuvių krikščio
nių demokratų.

Atsižvelgiant į tų visų, ma
tome didį reikalų steigti kaip 
galima daugiausiai lietuviškai- 
-katalikiškų gimnazijų.

Dabartiniais laikais, kuomet 
mes pradėjome taip garsiai sa
vę reklamuoti ir nurodyti pa
sauliui, jog mes dar esame gy
vi ir gyventi norime, ypač 
reikalinga mums įsteigti Mer
kinės gimnazijų. Ne vienas gal 
užklaus, kodėl Merkinėje o ne 
kur kitur? Lengvas atsaky
mas, viena, -kad visoje buvu
sioje Vilniaus gubernijoje iki 
šiam laikui ir dabar buvo ir 
tebėra tik viena gimnazija pa
čiame Vilniaus mieste, kuomet 
Kauno ir Suvalkų gubernijo
se randasi nūnai po kelias. 
Antra, Merkinė tai ir yra tas 
Lietuvos pakraštis, kuriame 
būtinai reikia steigti augštes- 
nę mokyklų, kad apsaugojus 
tų kraštų nuo ištautėjimo, nes 
jei mes amerikiečiai nesuskub
sime aprūpinti to krašto, ap
rūpins jį kiti. Tenai lenkai sta
to savo gimnazijas, kaip pra
neša gerb. kun. Laukaitis, "Vi
lioja į jas lietuvių vaikus, 
stengiasi pažymėti Lietuvos 
būtas ir"nebūtas klaidas, gar
bina Lenkijų ir tokiu būdu pri
traukia jaunuomenės širdis 
prie savęs.

Senovėje per mokyklas len
kai paviliojo visų Lietuvos po- 
nijų, dabar nori tais pačiais 
būdais patraukti ir likusių mūs 
tautos dalį. “Žiūr. “Drau
gas No. 222, 1919. Merkinės 
gimnazija taip yra reikalinga 
kaip žuvei vanduo, arba be
vystančiai žolelei rasos lašelis. 
Kaip mes pasauliiu pasirody
sime kad esame galingi, kad 
mokėsime save valdyti, jei ne 
per mokslų.

Tų suprato Worcesteriečiai 
ir So. Bostoniečiai ir jau pada
rė gražių pradžių, suaukuoda- 
mi net $366.15.

Merkinės gimnazijos fon
dam, kurio trostisstu ir užma- 
nytoju yra kun. J. Čaplikas, 41 
Providence St., Worcester, 
Mass. aukavusių vardai:

Po $100: Kun. J. Čaplikas, 
Kazimieras Staučiauskas (ža
da),

Po $10.00: Juozas Glavickas, 

Andai man prireikė kaž ’ko 
ieškoti po senesnius lietuviš
kus laikraščius. Turiu prisi
pažinti kad aš net nusistebė
jau kad juose tiek daug apie 
viskų randasi. Bet apie juos 
pačius, jų pačių istorijas, vi
sai mažai. O tečiaus mūsų 
laikraščių istorija būtų labai 
indomi. Juk ji tai yra gyvas 
paveikslas mūsų tautinio judė
jimo, nuo pp.t jo atgijimo iki 
šių laikų. Mes dabar įsibėgė
ję ginčijamės, politikuojame, 
pradedame išeiti į svietą kaipo 
atskiros tautos nariai. Tas at
sispindi mūsų laikraščiuose. 
Bet juk buvo laikai, kuomet 
mes vos-vos tik pradėjome gy
vuoti. Mes augome, kilome, o 
tas visas kilimas kaip dabar 
taip ir pirma buvo ankštai su
rištas su mūsų laikraštija. Re
daktoriai ir artimi redakcijai 
žmonės dažnai buvo vieninte
liais viso judėjimo vadais, tau
tiškojo judėjimo gaivintojais. 
Kiek iš jų darbų būtų galima 
pasimokinti, kaip jie būtų nau
dingi.

Taip. Laikraščiai buvo ir 
tebėra tautiškojo gyvenimo 
tikru veidrodžiu. Bet kur jie ? 
Man reikėjo aędai vieno senes
nių, dar tebegyvuojančių laik
raščių surasti. Netik visų di- 
džiausį knygynų išverčiau iki 
padugnių, bet ir visas redak
cijas išklausinėjau, o to leidi
mo nėra, 
nevertina, 
Pradėjau 
kad ir su 
pats.

Aišku, kad mes nemokame 
savo turto invertinti. Svetim
taučiams, žinoma tai nerūpi, o 
mes patįs arba neišgalime, ar
ba ant kitų pasitikime. Pra
eis keliolika metų, mes pradė
sime užmiršti net ir visai apie 
savo senesnę žurnalistikų. O 
gal tada jau ir labai norint, 
nebus galima visai niekų apie 
jų surasti. Laikraščiai bus re
tenybė, sandarbininhfti išmi
rę, po žeme ilsėsis ir mūsų troš
kimų negirdės.

Tai visa turint omenyje, ar 
nepravartu būtų kad kas nors 
iš dabartinių mūsų veikėjų su
tvarkytų nors ir neperplačiau- 
sių mūsų žurnalistikos istori
jų. Tų darbų atlikti, nors ir 
nelengva, tečiau dar būtų ga
lima. Dar yra daug senesnių 
veikėjų, kurie gerai atsimena 
mūsų laikraštijos pirmuosius 
žingsnius. Dar ir pačių laik
raščių būtų galima šiaip be 
taip surasti, o ir dabartiniai 
redaktoriai bei leidėjai užtik- 
ro nemaža prisidėtų dalykų nu
šviesti.

Tik klausimas kas tokį “mil
žiniškų” darbą apsiims su
tvarkyti? Kas pinigus duos 
jį išleisti? Leidimas įvairių 
agitatyvių veikalėlių šiaip taip 
apsimoka, bet ar apsimokės 
tvarkyti ir leisti į svietą veika
lą, kurs ištikrųjų daugiau bū
tų vertas, neg desėtkai įvai
rių brošiūrų, tai jau kitas klau
simas.

Taip ir lenda tokios mintįs 
galvon. Bet reikėtų kas nors 
daryti. Ir tai daryti grei
čiausiai. Tiesa dar yra daug 
įvairių kitų darbų, darbelių, Alfonsas Galčius, Klem. Alek- nes ir tėvai jo stovi. Jos vei-

sandravičius, Monika Klienavi- 
čiutė, N. N., V. Borisas, M. 
Dobrovolskienė, M. Stočkiutė,
M. Gelusėvičiutė.

Po $5.00: M. Kudliuskaitė,
N. N., A. Vasiliauskas, J. 
Vaitkus, J. Kašėta, E. Pra- 
kapiutė, O. Malevičiutė, N. N.,
M. Kviekšienė, M. Svikliutė, 
J. ‘Tautkus, Kaz. Tirlikas, F. 
Trunce.

Po $3.00: A. Listavičius, J. 
Vainalavičius.

Po $2.00: M. Bakšiutė, A. 
Slavinskienė, J. Bačys, A. Pal- 
tanavičia, R. Migauskienė, P. 
Kandratavičius, M.^Grigienė,
N. N-., J. Kirmitas, P. Tatulis, 
A. Stadalninkas, J. Griškiu- 
tė.

Po $1.00: V. Rimša, O. Kar- 
dokienė, J. Puciliauskas, J. 
Janušauskas, M. Vaitulevičie-

APIE SENUS KAVALIE
RIUS.

Štai pajūriu eina 
Būrelis vaikinų 
Ir jaunų ir senų 
Dagiij ir jurginų.

Vienokiai vėjalis 
Vandenėlį varo, 
Vaikinai, gulbinai 
Ne vienokiai daro.

Maži Ifriksmiai kliauga 
Jaunuoliai dainuoja, 
Bet seni ir žili
Liūdnai aimanuoja.

Jauni su mergelėms 
Linksmai vaikštinėja
Bet žili ir pliki 
Vieni dūlinėja.

Štai vienas žilplaukis 
Paskui jaunų seka, 
Jo širdis taip girdis, • 
Kaip su kūju plaka.

Antras ten vėl žengia 
Virš puskapio metų 
Bet galva atsukta 
Prie jaunų razetų.

Gi jaunos mergelės 
Supratimų turi 
Nei kreiva jos akim 

senus nežiūri. z

Mat jos nuo senelių 
Priežodį girdėjo, 
Kad senų vaikinų
Meilė išbyrėjo. 

Jūs seni didvyriai 
Klaidų pastebėkit, 
Kuo toliau, tuo rimčiau, 
Visi pažiūrėkit.

Jeigu jau pasenot 
Į senas žiūrėkit

* Prie jaunų merginij 
Minties neturėkit.

Nes jaunos merginos 
Dėl jūsų ne pora.
Turtinga varginga 
Ona ar Barbora.

U. Gudienė.

IŠLEISTUVĖS.
Tramta - tramta - tramta... 

būgno balsas ištolo girdžius. 
Arčiau einant pasigirsta ir trū- 
bų ir trimitų garsai.

Stotis pilna svieto, 
kimšte prikimšta.

Visi eina, stumia vienas*ki- 
tų, kad tik arčiau prisigrūsti, 
kad tik pamatyti išvažiuojan
čius naujai paimtus kareivius.

Stovi traukinys, lokomoty
vas sunkiai prieš kelionę alsuo
ja, rodos štai jau-jau jis pra
dės rėkti ir traukti visų eilę 
naujokais pripildytų vagonų.

Per vagonų langus tik gal
vok ir rankos naujokų tematy
ti. Nors jau rodos pilni jie 
prisikimšę, tečiau vis dar eina 
vidun lipa.

Štai paskutinis atsisveikini
mas su tėvu. Pabučiavo tėvas 
savo sūnų, kuris kuogreičiau- 
siai įspruko į vagonų.

Ten motutė su ašaromis sa
vo sūnelį glamonėja, bučiuoja 
ir laimina.

Ten sesutė siekia iš vagono 
iškištų bumų pabučiuoti. Visi 
rodos tik dėlto ir susirinkę, 
kad kuoilgiausia su savaisiais 
pabuvoti. Visi, nežiūrint 
tvarkdarių šauksmo, lenda 
prie langų, prie durių. Nežiū
ri nei aplinkui apvedžiotų vir
vių, visi tik eina, lenda.

O ne visi, ne. Štai viena mer
gaitė stovi prie stulpo prisi
glaudus, visai netoli manęs. 
Ji nesispraudžia prie vagono, 
tik ištolo žiūri, ir akis nuo va
gono nepaleidžia. Ji žiūri ir 
nedrįsta eiti artyn, kur gimi

nė, T. Migauskas, J. Skliutas, 
A. Pranaitienė, M. Baublis, P! 
Mičiulis, R. Jenulevičius, J. 
Bakanavičius, S. Kvedaravi- 
čius, P. neVardauskas, J. 
Struckus, K. Reinys, K. Jere- 
mičius, M. Daugininkas, 
Matlauskas, N. Stoškus, . 
Sabaliauskas, J. šrupša, 
Skliutas, K. Tamulevičius, 
Žiogaitė, A. Švenčiūnas.

So. Boston, Mass.
Po $10.00 :> T. Jankauskas, J. 

Šokas, M. Kilmoniutė.
Po $5.00: G. Žuromskienė, P. 

Akunevičius, G. Tupikienė.
Po $2.00: V. Lenčiauskienė, 

V. Savickas
Po $1.00: J. Mockevičius.
Visiems aukavusiems Merki

nės gimnazijos fondui širdin
gai ačiū. Kas daugiau!

Kun. J. Čaplikas.

das rimtas, paakiai rausvi.
Lakomotyvas suūžė, trūbo- 

čiai tautiškų himnų užgriežė, 
traukinys pradėjo judėti.

Vienas naujokų iškišęs ran
kų iš lango pradėjo moti į ne
toli nuo manęs stovinčiųjų.

Ji atsakymui iškėlus nosinė- 
lį pradėjo mosuoti. Bet visas 
nosinei i s buvo šlapias, kaip 
mirkyte sumirkytas.

Traukinys pūkščia, ūžia ir 
jau paskutinis vagonas prade
da Pus apleisti. O ji vis dar 
akių nenuleidžia, ji lydi ir, ro
dos nieko kito nemato.

Vagono tojoj jau nematytis. 
Žmonės pradėjo skirstytis, ir 
ji lyg atsipeikėjus ko, galvų 
nuleidus pradėjo išlengva žigs- 
niuoti.

Kas pasakys kų ji tuomet 
manė, ką ji jautė? Kas išris 
tų taip paprastų gyvenimo 
mazgų?

Ar ilgai ji mųstis, ar ilgai 
širdyje ašaras lies? Ar išsipil
dys jos troškimai? jos lūkėsis, 
jos viltis, pasitikėjimas? Ar 
ilgai ji nuo svieto akių turės 
dangstytis?

GAL, KAD TOKS IŠĖJIMAS
— Mauški, kų tu darytum, 

jei tu taip vienas būtumei ant 
žemės, kaip pirmasai žmogus 
Adomas ?..

— Ui, maitele. Ir aš jieš- 
kočia Jievos.

J. V. K., .s.

PRANEŠIMAS.
Pilnųjų BĮ. Conn. apskričio su

važiavimas įvyks 12 spalio 1919 
Hartford, Conn. 53 Capital Aev.

Tai-gi kuopos malonėsite pri- 
susti delegatus kiek tik galima. 
Taip pat kurios da neprisidėjo 
prie apskričio. Kuodaugiau at
silankysime, tuo bus veikimas pa- 
sekmingesnis. Manau, kad visi, 
kurie pažįstam blaivybės idėjų. 
Pilnai tikim, kad yra viena iš rei
kalingiausių. Gerbiame mes tų 
organizaciją ir atjaučiame jai ir 
?al net trokštame, kad būtų skait- 
lingesnė už kitas, o pasirodo prie
šingai. Dar reikia daug vytis, 
kad kitas pagavus skaičiumi.

Tai-gi matom gerbiamieje, kad 
mum reikia darbo, pasišventimo. 
Todėl kviečiame kodaugiausia de
legatų bei delegačių, kad galėtu
me daug naudingo darbo Teįveik
ti dėl mus brangios organizacijos 
blaivybės.

apskr. pirm. M. Zailskienė.

WESTFIELD, MASS.

Kad padidinus šiek tiek para
pijos turtą, vietiniai lietuviai kar
tu su savo klebonu rengia didelius 
fėrus ir koncertą. Fėrai atsi
bus subatoje ir panedėlyje, spa
lio 11 ir 13 dienose. Subatoje 
prasidės 7 vai. vakare, o panedė
lyje prasidės tuoj po pietų ir tę
sis iki 12 balandai naktį. Kon
certas gi bus nedėlioję, spalio 12 
dienų. Viskas rengiama su di
džiausiu pasišventimu. Žmonės 
jau nuo senai darbuojasi fėrų 
reikalams. Choras ir kiti kon
certo programo išpildytojai ren
giasi kostropiausia. Tikimasi, 
kad viskas bus kuopuikiausiai ir 
maloninamai.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. susirinkimas 

buvo 12 d. rugsėjo, narių vos 
keletas tebuvo. Labai nesma
gu, kad taip darbininkai apsi
leidžia. Nesuprantama delko 
taip 14 kp. LDS. nariai mažai 
rūpinasi apie apšvietos daly
kus, kad neišranda valandžiu
kės laiko ateiti ant Darbinin
kų susirinkimų. Broliai ir se
sutės nemanykite, kad kas ki
tas rūpinsis apie jūsų paleng
vinimus, jūsų laimingesnį gy
venimų. Neišgalite savo mė- 
nesipių duokliij užsimokėti sa
vo valia, bet laukiate, kad kas 
kitas jus ragjntų arba badytų 
jums į pašonę. Keletas randa
si tokių, kurie labai užtęsę 
savo mokesnius. Žinote gerai, 
broliai, kad viskas brangu. 
Laikraštį negal riųsti dovanai 
arba ant išmokėjimo. Laik
raštis po seimo žymiai pasige
rino ir subatinis numeris dvi
gubas. Kviečiame visus narius 
širdingai ant ateinančio susi
rinkimo, kuris įvyks 10 spa
lio 7 vai. vakare Lietuvių sve
tainėje. Malonėsite visi kaip 
viens, kas tik skolingas ateiti 
ir užsimokėti. Jei kas nega
lėtų tą vakarų pribūti iš ko
kios priežasties, tai gali nuei
ti pas LDS. 14 kp. sekretorių 
A. Kazlas, 56 New York Avė. 
Kožnam su mielu noru jis pa
tarnaus. Galima jį rasti namie 
kožnų vakarų nuo .6 iki 10 vai. 
ir bus lengva kožnam nariui 
užsimokėti. Dabar kai paklau
si delko tamista nebuvai ant 
susirinkimo, nes jau esi už ke
letą mėnesių skolingas, tai sa
ko visai pamiršęs. Tai-gi, bro
li mielas vienų mėnesį pamir
šai ir antrų, bet trečių vis-gi 
gali ateiti ant susirinkimo ar
ba nueiti pas sekretorių į na
mus užsimokėti. Jei kas bus 
daugiau, kaip už 3 mėnesius 
skolingas spalio pabaigoj, tai 
bus visiems laikraštis “Darbi
ninkas” sulaikytas. Lai nei 
vienas nerūgoja, jei pats nesi
rūpina apie save.

Vyturėlis.

WORCESTER, MASS.
Jau sujudo darbininkai ir 

atsiekė savo tikslo. L. D. S. 
7 kp. snaudė ikšiol, savo vei
kimo neparodė per visų vasa
ros laikų. Atėjus rudeniui, 
tai L. D. S. 7-ta kp. padarė to
kį didelį ir tvirtų sumanymų 
ir tas sumanymas išsipildė 
pasekmingai. Tas sumanymas 
buvo, kad prašyt Dievo, kad 
Jis pagelbėt mūsų tėvynės 
priešus nugalėt. Tai mes L. D. 
S. 7-ta kp. užpirkom šventas 
mišias visose "VVorcesterio ka
talikiškose bažnyčiose ir Chi- 
cagos vienuolyne, kad Dievas 
duotų mūsų kareiviams Vytau
to dvasių išvvt priešų iš mūs 
brangios tėvynės. Prie to mūs 
sumanymo buvo kviestos visos 
tVorcesterio lietuvių katalikiš
kos dr-jos dalyvaut tose iškil
mingose šventose mišiose. Tai 
draugystės tą linksmai priėmė 
ir dalyvavo 28 rugsėjo, priėmė 
šventų komunijų per sumą. 
Dalyvavo su karūnomis Blai
vininkų kp., Marijos Vaikelių, 
Šv. Onos, Šv. Vardo Jėzaus 
pašelpinė ir Marijos Vardo pa- 
šelpinė dr-jos. Šventas mišias 
atlaikė gerb. klebonas kun. J. 
J. Jakaitis ir pasakė pritaikin
tų pamokslų ir per sumų daly
vavo benas. Visos iškilmės 
pasiliks mums ant amžių at- 
mintyj. Kaip užgiedojo cho
ras ir benas “Pulkim ant Ke
lių, tai žmonių akyse pasirodė 
ašaros lyg iš džiaugsmo lyg iš 
gailesčio. Tas viskas atrodė 
priminimas mūsų Tėvynės Lie
tuvos ir žėdnas dūsavo, meldė 
Dievo, kad apstabdytų šitą 
kruvinų karės verpetų ir duo
tų žmonijai laisvai gyvuoti ir 
Dievų garbinti pildant jo šven
tų valių. Toms visoms šven
toms iškilmėms užsibaigus va
kare buvo surengtas koncertas 
ir prakalbos. Tų koncertų iš
pildė šv. Kazimiero par. baž
nytinis choras'po vadovyste A. 
Vismino ir lietuvių beno po va
dovyste p. Bludžio ir tame 
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koncerte dalyvavo visos drau
gystės su karūnomis. Buvo 
išpuošta svetainė. Kalbėtojas 
buvo gerb. kun. A. Petraitis. 
Jisai apipiešė mums visų Lie
tuvos dabartinį padėjimų ir jos 
visų gamtų ir išrodinėjo jos 
atgaivinimų ir pagelbėjimą. 
Dar kalbėjo' mūsų gerb. kle
bonas kun. J. Jakaitis apie da
bartinį Lietuvos gelbėjimą. 
Trumpai kalbėjo J. Vaitkus, L. 
D. S. 7-tos kp. pirmininkas. 
Padeklemavo «L. Čepuli ūkė. 
Solo padainavo p-lė M. Jan
kauskaitė. Buvo kolekta dėl 
mūs brolių žūstančių gynime 
tėvynės. Aukų surinkta $22.- 
40. Prie šio .viso surengimo 
daugiausia pasidarbavo Vla
das Rimša, p. Mankus, p. Ta- 
tulis ir J. Vaitkus. Šio viso 
užmanymo veikėjai, kurie dir
ba nenuilstančiai Dievui ir Tė
vynei. Lai šį sumanymų pa
ima visos L. D. S. kuopos ir 
taip-pat darbuojasi savo tėvy
nei Lietuvai. Dar turiu pa- 
briežti, kad LDS. 7-ta kp. sa- 
vo susirinkime iš iždo paauka
vo $50.00 dėl Lietuvos moks
leivių, pasilikdama garbės na
re. Lai šis žingsnis pasirodo 
tarp visli LDS. kuopų.

J. Svirskas, Kcresp.

WORCESTER, MASS.
Pmaldos už Lietuvą.

Rugsėjo 27 d. rūpesniu LDS. 
7 kp. buvo surengtos iškilmin
gos pamaldos šv. Kazimiero R. 
K lietuvių bažnyčioj. Var
pams gaudžiant prasidėjo dr- 
jų maršavimas, kurios gražio
je tvarkoje ėjo iš svetainės į 
bažnyčių. Priešakyje nešė 
kiekviena savo vėliavų. Prasi
dėjo šv. mišios, kurias giedojo 
vietinis kleb. gerb. kun. J. Ja
kaitis asistuojant gerb. kun. J. 
Čaplikui ir kun. svečiui, kurio 
pavardės nesužinojau. Vargo
nams sugaudus, sekė choras 
vedamas p. A. Vismino, jiems 
pirtarė orkestrą, kurios muzi
ka suliejo viskų vienon krū
von, — žavėjo klausytojus ir 
nešė jų karštas maldas už tė
vynę Lietuvų prie Augščiau- 
siojo. Tie liūdni muzikos to
nai ne vienam išspaudė ašaras. 
Teko matyti keletas ir tokių, 
kurių širdyse jau senai užge
sus tikėjimo ir tėvynės meilės 
kibirkštėlė, matyt atėjo su tik
slu, kad pasityčioti, bet varg
šai apsivylė. Kuomet išgirdo 
tų visų, priminė jiems jų ra
mias praeities valandas, kada 
ir jie rasdavo suraminimų ir 
varge paguodų, dabar jaučiasi 
ne savo vietoj, nes sąžinės bal
sas šaukia, neduodamas ramu
mo.

Gražų iškilmėms pritaikintų 
pamokslų pasakė gerb. kun. J. 
Jakaitis. Pamaldoms pasibai
gus žmonės pradėjo eiti iš baž
nyčios. Štai vėl sugaudė var
gonai, liūdnai pravirko smui- 
kos; choras užgiedojo: “Su
žadink jausmus kiekvieno su
tvėrimo.” Žmonės susilaikė, 
negalėjo išeit kol galutinai ne
nutilo giedojimas.

Vakare 8 vai. pobažnytinėj 
salėj prasidėjo programas. 
Pasirodė ant estrados p. J. 
Vaitkus, vakaro vedėjas, pla
čiai paaiškino vakaro tikslų, 
perstatė bažnytinį chorų, kuris 
vedamas gabaus ir darbštaus 
vargonininko p. A. Vismino 
sudainavo “Lietuva tėvynė 
mūsų,” “Darbininkų himnų,” 
“Lėk sakalėli” ir “Mūsų Dir
va,” orkestrai palydint. Dai
nos išėjo gana gerai. Po dai
nų sekė kalba gerb. kun. A. 
Petraičio, Atholio lietuvių kle
bono. Jo turininga kalba į 
klausytojus padarė malonų į- 
spudį.

P-lė M. Jankauskaitė sudai
navo solo: “Kur Bakūžė sa
manota.” Dar buvo pora dek - 
lemacijų, kurias sakė mergai
tė ir berniukas. Trumpai kal
bėjo vietinis kleb. kun. J. Ja
kaitis, ragino susirinkusius, 
kad kodaugiausiai rašytų laiš
kų į Lietuvą. Po jo trumpai 
kalbėjo kun. J. Čaplikas reika
le įsteigimo gimnazijos.

Nemalonų įspūdį padarė ke- 

lėtas nenuoramų, kurie ardė 
tvarkų ir nedavė galutinai už
baigti programų. Tokiem po
neliam Worcesterio susipratę 
lietuviai manau kitų kartų pa
darys kų reikia, jei neužsilai
kys kaip žmonės.

Prie šio sumanymo prisidėjo 
paremdamos finansiškai šios 
dr-jos: LDS. 7 kp. — $10.00,
L. Vyčių 26 kp. — $9.00, Susiv. 
L. R. K. A. 5 kp. — $5.00, Šv. 
Vardo Marijos — $15.00, Tre
tininkai — $6.75, Blaivininkų 
25 kp. — $10.00, Šv. Onos — 
$5.00, Mot. Sų-gos 5 kp. — $5. 
Pavienės ypatos: Pr. Monkus 
— $10.00, Jonas Vaitkus — 
$5.00, VI. Rimša — $5, Kirmi- 
lienė — $5, nuo miesto farmos 
pridavė J. Galevičius—$12.15. 

Žiogas.

ALBANY, N. Y. 
t

Lietuviai pradėjo rodyti sa
vo patrijotizmų ir šalintis nuo 
lenkų. Keturi metai atgal lie
tuviai su lenkais “broliškai” 
gyveno. Sykiu į vienų bažny
čią eidavo ir sykiu balius ir 
piknikus darydavo ir beveik 
sykiu į dr-jas prigulėdavo. 
Pilnai visi išvieno gyvendavo 
ir draugaudavo. Lietuviai len
kų dr-jose pirmininkaudavo ir 
raštininkaudavo. Dar keli ir 
dabar jiems tebtamauja. Bet 
progai pasitaikius nori prigu
lėti lietuvių susivienijinųiose. 
Lenkų bažnyčiose trustistai ir 
kolektoriais yra lietuviai.

Lietuvis klebonas, lietuvis 
zakristijonas, beveik lietuviai 
visus lenkus iki šiol valdė kaip 
piemuo avis arba višta vištv- 
čius. Bet matydami lietuviai, 
kad lenkai iš jų didelę naudų 
turi ir vien tik svetimų tautų 
lietuviai remia, tai sumanė 
nuo jųjų atsisakyti. Sušaukė 
Visuotiną susirinkimų ir nuta
rė sutverti lietuvių parapiją. 
Išsirinko komitetų ir stojo 
darban. Tuojaus užpirko lo
tus, apmokėjo skolų ir pradė
jo statyti bažnyčią. Su Dievo 
pagelba ir žmonių triūsu pa
statė labai dailių bažnyčių ir 
kleboniją. Susitvėrė lietuviij 
šv. Jurgio dr-ją. Laikui bėgant 
susitvėrė SLRKA. kuopa ir 
pristojo nemažas skaitlius lie
tuvių. Palaukus keletą mėne
sių ir visiems darbuojanties, 
pasirodė reikalinga dar viena 
draugija ir tuojau buvo su
tverta LDS. kuopa. Taip-pat 
prisirašė nemažas skaitlius 
žmonių ir pasekmingai dar
buojasi.

Dar tapo sutverta Tautos 
Fondo skyrius ir labai dailiai 
veikiant visiems išvieno surin
ko gana skaitlingų sumų pini
gų. Per 1917 ir 1918 m. labai 
dailiai pasidarbavo Tautos 
Fondas dėl šelpimo brangios 
tėvynės Lietuvos aukomis. O 
per 1919 m. nenuilstančiai dar
buojasi apšvietos ir išgavimo 
laisvės ir neprigulmybės Lietu
vai.

Kaip tas senai miestas stovi 
dar nebuvo tokių lietuvių atsi- 
žymėjimų kaip dabar per šiuos 
metus. Rengimas prakalbų la
bai inėjo madon ir žmonės la
bai jomis esti užganėdinti. Ka
da kokis kalbėtojas Albanv, N. 
Y. lankė, tai dar nei vienas 
nebuvo žmonių paniekintas ar 
papeiktas ir kad sakytų baikas 
kalbėjo ir tt. Bet visi sako: kal
bėjo labai rimtai, labai gerai 
nušneka, labai gerai nurodinė
ja apie mūsų brangių tėvynę 
Lietuvų.

Labai dailiai pasidarbavo 
parašų rinkime ant peticijų. 
Plačiai buvo išplatinta tarp 
svetimtaučių.

Pora mėnesių atgal buvo 
gauta iš Washington, D. C. 
Informacijos Biuro daug rezo
liucijų ir buvo patalpinta ang
liškuose laikraščiuose ir pa
siųsta į S. V. valdžių pluoštas 
rezoliucijų.

Pamatę lenkai laikraščiuose, 
maniau, kad jie išeis iš proto. 
Ir šen bėga ir ten bėga, gata
vi kas-žin kų daryti. Nubėgo 
į redakciją klausti kas padavė. 
Ten jiems pasakė, kad gauna 
iš Europos telegramas ir talpi
na.

Rūgs. 11 d. 1919 m. kalbėjo 
Albany, N. Y. Dr. J. J. Biels
kis iš Washington, D. C. Po 
jo labai rimto ir atsakanči^^^



KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO ĮSIGYTI

ANTANO SMETONOS

O. KašSčiutS,

M. Markuniutė,

BOSTON, MASS120 TREMONT ST

Aš šiuomi užsirašau

LIETUVIŲ SPAUDOS BEN
DROVĖ.

Gydytojas pavydale saldainiu.
Iš daugybės užsitarnavusių 

laiškų, patalpinsime vienų iš

J. M. Partosa!
Jau nuo senai rengiaus pa

girti Jus už Jūsų pažymėtinų 
pagelbą Partola, kuri mane iš
gydė. Aš jau suvartojau 5 
skrynutes. Rekomenduoju vi
siems savo draugams. Su šiuo
mi pridedu 2 dol. ir prašau pri
siųsti dar 2 skry nutes Parto- 
los.

Su pagarba,
Dm. Kavaliauskas, 

Chicago, III.
Gydytojas pavydale saldai

nių apsireiškia geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimyno
je turėtų rastis Partola. Par
tola rekomenduojasi ir parsi
duoda didelėse skrynutėse, 
kainuoja tik 1 dolerį. Kiek
vienos užtektinai dėl palaiky
mo sveikatos visoje šeimyno
je ant 3 mėnesių. Užsisakykit 
šiandiena.

BVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Zioba,
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 susirinkiTnns kas 

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

POINT BREEZE, PA
Rugsėjo 19 d. atsitiko didelė ne

laimė. Atlantic Refining Kom
panijos Alyvos išdirbystės dirbtu
vėje žuvo Jonas Zubkauskas ir 
Liudvinavičia. Abu nusileido į 
garo kubilus ir užtroško.

Velioniai buvo abu jauni. Pa*

Mūsų knygyne galima gauti 
puikių maldaknygių “Pulkim 
ant kelių,” beto galima gauti laik
raščių ir tik ką atvežtu iš Lietu
vos paveikslų ir atviručių.

Mūsų knygyne galėsite pasiskai
tyti laikraščių veltui. Parduoda
me šėrus Lietuvių Prekybos ir 
Lietuvių Pramonės Bendrovių, 
užeikite, rašykite, pirkite, o mes 
kiekvienam mielai patarnausime.

Mūsų adresas:
Lietuvių Spaudos Bendrovė 

LITHUANIAN PRINTING CO. 
6400 Superior Avė. Cleveland, 
Ohio. (10 —10)

-dailaus kalbėjimo buvo skaity
ta rezoliucija prieš lenkus. 
Tuojaus vienbalsiai buvo pri
imta ir išrinkta komitetas iš 
sekančių ypatų: Mikas K. Mar
cinkus, chairman, Justinas 
Šaučiunas, secretary. Tuojaus 
buvo patalpinta angliškuose 
laikraščiuose. Viskas puikiai 
apgarsinta net kelias dienas 
rytas vakaras skambėjo. Kaip 
greit lenkai pamatė rezoliucijų 
taip greit jie sušaukė visuoti
nų susirinkimų ir sako, mes 
juos pamokysiu^ ir atsidarė 
susirinkimas. Lenkai net do
vanas žadėjo, jei kas atkeršy
tų pasirašiusiems po rezoliuci
ja. Paskui ir daugiaus tokių 
atsirado ir pasipylė šauksmai: 
“sumušt, sumušt.” Bet to da 
negana, šaukia antrų ir trečių 
ir daugiau susirinkimų.

Šaukė advokatus, šaukė sū- 
džias ir kitus miesto valdinin
kus, kų turį daryti kaip jiems 
tokių visuotinų gėdų daro.

Tokis lenkų dabar užsirūsti- 
nimas ant visų lietuvių, kad 
sumanytų, tai tuojaus šaukšte 
vandens nuskandytų, kas dar 
lenkų nematė ir nežinojo, kad 
juos kvailais vadina, tai jau 
patys rodosi, visas miestas jau 
žino kų lenkai mano man at
keršyti už rezoliucijas. Bet 
kaip airiai vadino kvailys len
kas, tai dabar dar labiau pra
dėjo šaukti Goodbay Pooland. 

‘ M. K. M.

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 15 d. gerb. kun. J. Lau

kaitis svečias iš Lietuvos lankėsi 
su prakalbomis. Plačiai kalbėjo 
apie Lietuvos padėjimą ir jos vi
sus priešus ir vargus. Publikos 
buvo pilna svetainė. Daugelis 
grįžo atgal negalima buvo jokiu 
būdu įeitie į svetainę.

Aukų surinko apie $700.00.
Čionai 12 rūgs, kalbėjo L. A. B. 

Karuža iš Lietuvos sugrįžęs. Jis 
kalbėjo, kad Lietuvai nereikalin
ga pašelpa, o pinigus mieruoją 
bačkomis — ar tik jis neperdeda.

Vyturėlis.

W ATE RBU RIEČIAI 
T® MYKITE!

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

S. M. Danaitis ir
J. žemaitis. .

PATERSON, N. J.
LDS. 18 kp. susirinkimas bu

vo 14 d. rūgs. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje. Susirin
kimų atidarė pirm. B. Obuolis.

Antanas Alubickas išdavė 
raportų iš suvažiavimo Lin- 
dene, N. J. apskričio 28 d. lie
pos. Raportas vienbalsiai pri
imtas ir užgirtas.

Sulošt teatrų ingaliota ko
misija iš penkių ypatų išrinkt 
veikalų ir surengt visų progra
mų. Kada bus lošta pagarsin- 
sim vėliaus.

Nutarta pasiųst knygų Lie
tuvon, kurios randasi dar dar
bininkų kuopoj ir nutarta at- 
sišaukt į visuomenę, kad ku
rie galėtų paaukuotų knygų 
dėl Lietuvos. Paskui tapo in- 
galiotas agentas J. Sprainaitis 
kuris platins darbininkų lite
ratūrų.

Nutarta susirinkimus laikyt 
kas pirmas mėnesio panedėlis. 
Mokesčius užsimokėjo ir su 
tuomi susirinkimas užbaigta.

J. Kulikaitis.

Atspauzdintas ant geros popieros ir kiekvienas gali įsidėti į puikins 
rėmus ir turėti jį kaipo brangių 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.

HARRISON ir KEARNEY, N. J.
Rengiama didelė paroda Šv. 

Vardo draugijos, kuri įvyks 12 d. 
spalio 1919. Pradžia parodos 
1:3U- vai. po pietų. Visi Harri- 
sono ir Kearney, N. J. lietuviai 
stengkimės dalyvauti šioje paro
doje, nes turėsim progą pasirodyt 
kas tai esame lietuviai ir pakeisi
me savo šalies vardą. Šioje pa
rodoje dalyvaus labai žymių vyrų, 
turėsime progą susipažinti su jais. 
Nepasilikime neivienas namie, ale 
visi iš vien imkime dalyvavimą, 
kad galėtume pasirodyt dideliu 
būreliu. Grais vien&s iš didžiau- 
sių šios apielinkės Lietuvos Vy
čių benas. Draugijos arba kuo
pos stengkimės visos dalyvauti. 
Apie šią parodą, tai kreipkitės į 
rengėjus šios parodos J. Bauru- 
šaitis ir S. Baurušaitis, tai gausi
te visas informacijas. Paroda 
prasidės nuo lietuviškos bažny
čios, nuo kampo Davig St. Penk
tos gatvės.

Atminkime broliai, kad mes 
dar neturėjome tokios progos ka
rei pasibaigus, kaip dabar kad yra 
rengiama.

Rengimo parodos komitetas.
Juzapas Baurušaitis .. 
Stanislovas Baurušaitis.

PHILADELPHLA, PA.
Rugsėjo 28 d. pietinėj dalvj 

miesto tautiškoj svetainėj buvo 
prakalbos laisvės kliubo sureng
tos prakalbų tikslais buvo grynai 
tautiškas, kas link Lietuvos pa
dėjimo ir jos likimo. Laisvės 
kliube kaip rodos didesnis skait
lius priklauso eieilikėlių, žemiško
jo rojaus tvėrėjų, kada pirmiau 
buvo rengiamos prakalbos su tiks
lu kaip greičiau sutverti žemišką 
pasaulinį rojų, kaip sugriauti baž
nyčias ir išnaikinti kunigus, bet 
šituo tarpu visai kas kitas buvo. 
Dabartinis tikslas prakalbi} buvo, 
kaslink Lietuvos padėjimo ir jos 
likimo. Kalbėjo Dr. A. P. Dam
brauskas. Jo kalba buvo labai 
rami, prakilni ir žingeidi.

Po tam kalbėjo antras Dr. E. 
G. Klimas. Jo kalba buvo kas
link Lietuvos valdžios ir Lietuvos 
keblaus pdėjimo. Ragino visus 
lietuvius gelbėti Lietuvą visokiais 
būdais, kas tik kuo išgali, taip-gi 
užmetė ant tų papeikimą, kurie 
dar visai neaukavo dėl tėvynės 
labo ir ragino daugiau atjausti. 
Priminė, kad katalikai jau sudė
jo kelioliką tūkstančių dolerių, 
bet kur ir kiek jus tautiečiai su
dėjot.. Ragino remti šį Raudo
nąjį Kryžių, kad gelbėjus savo 
brolius Lietuvoj, nusiuintus jiems 
drabužių, maisto ir kitokių reik
menų. Šitų viršminėtų kalbėto
jų buvo kalbos rimtos ir didelei 
svarbios, bet dar vienas išėjo kal
bėtojas p. J. V. Grinius, kus nu
kalbėjo nei šiap nei taip.

Jonas N-kas.

BIDDEFORD IR SACO, MAINE
Šitie du miestą stovi šešiolika 

mylių nuo Portland. Be ameri
konų gyvena čia francūzų ir gre- 
kų. Čionais yra didžiausios au
deklinės (cotton mills) visoj 
Maine valstijoj. Yra mašinų ir 
čevervkų dirbtuvė ir kitokių dar
bų. Uždarbei geri, darbą galima 
lengvai gauti. Šitie miestai la
bai gražus ir švariai užlaikyti. 
Už 4 mylių yra Old Orchard 
Beach, labai gražus vandenynas, 
žmonės tenais daugiausia važio- 
ja praleist vasarą, žodžių sakant 
labai graži vieta apylinkė, tik gai
la, kad lietuvių mažai tegyvena. 
Biddeford’e gyvena tik trys šei
mynos ir apie tiek pavienių. Ne
toli nuo Biddeford,o gyvena vie
nas lietuvis ūkininkas. Bet geis
tina, kad daugiau lietuvių atva
žiuotu čia apsigyventi.

Svečias Juzukas.

PATERSON, N. J.
Mus prašo atitaisyti “Darbinin

ko” 170 num. tilpusį aprašymą, 
buk Patersono jaunimas neper- 
daugiausia veikiąs ir piknikus da
rąs su rudžio bačkutėmis. Ra
šytojas pripažįsta, kad bačkutės 
piknike buvę, bet tai buvę iš eko
nomiškų priežaščių, kad sustiprint 
beno iždą, o jaunimas esąs gana 
veiklus ir kaskart daugiaus išsi
judinąs į veikimą. Tai yra labai 
gerai bet “bačkutės’! tai jau kaip 
sau norite, padėkite į kvailiausą 
arhyvą— į “dumpas” su jų pa- 
gelba nieko gero neatsieksite.

WAETRBURY, CONN.
Svarbus pranešimas

Šiomi pranešame mūsų draugi
joms ir kuopoms, 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- 
riečių dar nežino—paduodame jų 
adresą

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

PHILADELPHIA, PA.
“Darbininko” num. 101 buvo 

rašyta apie Lietuvių muzikalikoj 
svetainėj įvykusias prakalbas, ku
rios buvo surengtos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus rėmėjų ir kur 
kalbėjo gerb. kun. Petraitis. 
Stambesnės aukos tose prakalbo
se dėjo šie:

V. Mitra.......................... $50.00
Po $25.00 J. Ruplis, K. Rarau- 

ko, K Daugėlienė, Dom. Gri
cienė, Emil. Gudaitė, J. Gudai
tis, Izob. Irkainiutė (ta su viena 
ranka) J. Sabas ir Anast. Kle- 
saitė.

Kun. I. Zimblis .. .. $15.00.
Po $10.00 Valerija Kaledaitė, 

K Skobara, Adelia Jukužiutė, 
Valerijai Bajoriunienė, Ona Ka-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

FIN. RAŠT.
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. - 
12 Lark Str.

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

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

Puikūs paveikslai “Pir-. 
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

miausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių 
išdirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalės pralobti.

“Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo 
Bendrovė išsiuntė 10 tonų maisto (ryžių, riebalų ir cukro), kurs ateis apie

• 1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos Ministerijai. Sū tuo siun-7 
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 šėrininkams.

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

ŽINIŲ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.
APIE

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos “Lietuvos” No. 184, 

Rugpj. 23 d.:
“ Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži

nių, 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 išvažirfoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po’ 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- 
tt. Kada 
medžiagai

REIKALINGI AGENTAI

Rinkimui apgarsinimą ir antrašų. 
Atsišaukite tik tokie, kurie galėte duo
ti paliudymų kur dirbate už agentą 
kitokiems nėra atsakymo.

STRUPAS IR CO.
92 Warvick St.

(10 - 7) N e teark, N. J.

BOSTONE.
Jeigu norite tinkamas ir at

sakančias drapanas, tai užsi
sakykite pas lietuvius kriau- 
čius:

Norintieji gerų atsakančių 
drapanų užsisakykite pas

sugedusio pilvo kenkia visam 
organizmui, prasideda negeros 
pasekmės, vėmimas, užkietė
jimas, negeras kvapas iš ger
klės. ir tt.

Desėtkai tūkstančių lietu
vių jau žino, kad dėl sugady- 
to virškinimo geriausioji pa- 
gelba nuo to

liko dideliame nuliudime moteris 'risokaitė (Krulis), Mikolas Sipa- 
ir vaikelius. Žukauskas paliko ’ vičia ir St. Borkauskaa.
5 vaikus, o Liudvinavičia 4 vai- Į Po $5.00 Alės. Rukis, Adelė 
kelius. Lukoševičiutė ir Jonas Abromai-

M. tis. Kiti aukavo po mažiau.
--------------- Iš viso aukų* sudėta .. $518.00

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.................................................  1919

I , .. AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. Į |
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,* [ 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-f i 
nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-! j 

sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių.J >

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,H 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-d 

MrĘfojteįgŽį.jĮMKa tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas^
- S SŽBSS&19SSmJS išsivals, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši-^ j
» Žaįjpfe mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras^ )

Biteria, ir po 3 meni, savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp!’ 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-( J 
kavoju Salutaras myiistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-^ 
žįstamiems sų tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-o 
titras z j r

1707 Š. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof.
j SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI.

Prisųsk savo antrašą, Amerikos Lie
tuvių antrašų knygai.

šita knyga bus išsiuntinėta j 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.

STRUPAS IR CO.
92 W artelėk St. 

(10-7) ' Netcark, N. J.

• •*
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DARBININKAS

SVEČIAI. PAIEŠKOJIMAI IRVIETINĖS ŽINIOS.
TĖMYKITE VISI!REIKALAVIMAI.

VISKAS LIETUVAI.

A

Boz 772

d.

Gražios,

i

I
I

Betnal

pirm.

AL. POŽELLO CO.
Dar

SUSIRINKITE.

5

i

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

%

■

.50c.
$1.00

Utarninke spalio 7 d. bus su
sirinkimą? Ivaškevičiaus ofise 
Nuteriotos Lietuvos Draugi) 
Komiteto.

i 
I

■

■ •'i A »

Nedčliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 
nuo 7 iki 9 vakare.

Antano Melaknos 
ir švogerio Ūrano 
Abudu yra Kau- 

valščius.

Tą pat vakarą pobažnytinėj 
salėj bus Moterį) Sąjungos 13 
kp. ir ten pat L. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėją susirinki
mai.

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

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galimu susikalbėti ir Itetuvissiai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 va!.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Paješkau Prano ir Stasio Bujanausku, 
Gudeliu kaimo, Barbieriškio gmino, 
Marijampolės apskr., Suvalkų redybos. 
Pirmiaus gyveno Waukegan, meldžiu 
atsišaukti nes gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbu reikalą. Atsišaukite;

MARIJONA JOSI KILTU.
43

■ , - — 1 - ------- ;------------------------------

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

I

Pundcrson Gdns.
Green Road London, E. 2

England. (10 - 10)

Paješkau brolio 
Bajoriškiu kaimo, 
Jūžintu miestelio,
no gub. Novoaleksandro 
Girdėjau, kad gyveno apie Chicago, III. 
Kas žinote arba patys atsišaukite 
K. šE.JEVKIENk po tėvų VINGELAI- 
Ti: 129 Granite St.
(10 - 19) Scranton, Pa.

Prašau atsiliepti mano seserų Onos 
ir Petronėlės Bildušaičių, gyveno 
pradžioje karo Elezabeth’e, šiaurinėje 
Amerikoje. Mes visi namiškiai tebe- 
esame sveiki. Prašau rašyti taip pat 
draugų. Mano antrašas:

JONAS BILDUšAS 
Tauragės apskričio komiteto

Tauragė, Lietuva.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
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 pasirodytų 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.

Bpll Phone Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1219 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
NedaKemis iki 4 oo pilta. «

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikrašti “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

JUOZAS MARGEI IS.
544 Myrtle St., Grand Rapids. Mich.

Paješkau brolių Kosto ir Vitoldo 
Bajoraičių iš Pakuono. Jie prieš ka
rę gyveno Cleveland, Ohio. Aš Vla
das esu už žandarą Rumšiškyje

Mano adresas:
Stotis Proveniškės i Rumšiškės mi

liciją perd. K. Petr. Kauno apskr. 
Kaunas Vladas Bajoraitis.

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

425 Broadicay, So. Boston, Mass. {
Tel. So. Boston, 27 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte
1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.

Nedčliomis 1

Paješkau savo žmonos ir sunaus 
Jakuboičių. Kauno apskr., Telšių 
valsčiaus, Garždinu parapijos, Kveiti- 
nu kaimo. Jei kas žinote arba pa
tys tuojau atsišaukyte:

V. JOKŪBAITIS
Box 587 Thomas W. Va. (10 - T)

Prisiuskite savo adresą, tai gausite 
megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose 

“MEGIJOS”
Waterbury, Conn.

~ ------- ■ ■ -I

F. J. KALINAUSKAS j

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. \

Teleįon : So. Boston 253-JI. Į 
Gyvenimo vieta: 256 IV. 3-rd S t. *

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vaiandot:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

4-įr----- -------------

•ii
♦i
♦
I)

i
- 3 P. M. |

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

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

’ iki S vai. vakare
■ i

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skaros arba ko-j 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- į 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje I 
pasitark su manim.

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

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 tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
TOashington St., arti Boylston St., pirmos durys nno Gaety 

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

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, 

DETROĮT, MICH.

JUS GALITE SULAIKYTIPLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafuar* sulaiką plinka slinki

mą prasalir.a pleiskanas, niežėjimą
odos galvos, ausrina plaukus priduoda
ma Jems reikalinga maistą.

Dermafnza padarys kad Justi plau
kai bus tankus Švelnus ir skaistus.
ą Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis

4

So. Bostone pradėtas didžiu
lis darbas dėl Lietuvos pilna
me įsisiūbavime. Visi darbai, 
viis veikimai daromi dėl Lie
tuvos. Pelnas nuo pramogą, 
vakarą eina Lietuvai. Taip bus 
per visų šį spalio mėnesį.

Ex-kareiviai turėjo šokius, 
pelno turėjo $70 su viršum. 
Pelnų atidavė bendro “Nute
riotos Lietuvos Draugų” ko
miteto iždininkui.

Pereitą, nedėlią Bostone lan
kėsi Belgijos karalius ir Belgi
jos kardinolas Mercier. Kara
lius atvyko iš ryto ir nuo sto
ties tiesiog nuvažiavo į kated
rą išklausyti mišią. Ten buvo 
taip-gi kardinolas Mercier. 
Buvo katedroj majoras ir kiti 
miesto ir valstijos augšti valdi
ninkai.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

EXT R AI
Reikalinga prityrusią darbi

ninką prie vargonų. Užmokes
tis gera, darbas nuolatinis. 
Pirma proga lietuviams. 
Kreiptis į
ANTANO RADZEVIČIAUS

Vargonų Dirbtuvę
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

MASMITINGAS NUSI
SEKĖ.

Pereitą nedėlią spalio 5 
Lietuvią Salėj buvo masmitin- 
gas ir prakalbos, surengtos 
bendro “Nuteriotos Lietuvos 
Draugi)” komiteto,
rimtos publikos buvo pilna sa
lė. ...

A. Ivaškevičius komiteto pir
mininkas, aiškino pradžioj a- 
pie sumanymą surinkti per 
spalio mėnesį $100.000 ir pa- 
siąsti Lietuvon laivą su viso
kiomis reikmenomis.

Pirmu kalbėtoju buvo Pr. 
Gudas. Išparodinėjo, kad ne
gali būti abejonės, kad Lietu
va bus nepriklausominga.

Antru kalbėtoju buvo adv. 
F. J. Bagočius. Advokato pra
kalba buvo entuziastiška, ex- 
tra gerai pritaikinta masmi- 
tingo tikslui. Trumpai labai 
taktingai papasakojo Ameri
kos lietuvią darbavimąsi dėl 
Lietuvos, paskui įtikinančią 
argumentą pasakė už nepri- 
klausomingą Lietuvą ir paga
lios nurodė, kad yra didelė A- 
merikos lietuvią pareiga prisi
dėti galimais būdais prie iško
vojimo nepriklausomybės Lie
tuvai.

Advokato prakalbą sekė au
ką rinkimas. Grynais ant vie
tos surinkta arti $300. Pasi
žadėjimą buvo daug. A. Ivaš
kevičius pranešė, jog turtin- 
giausysis So. Bostono lietuvis 
pasižadėjo $500.

Po auką rinkimo kalbėjo Dr. 
Jakimavičius. Gražiai kalbė
damas pasakė, jog turėdamas 
daug santikią su amerikonais, 
visur pabriežiąs esąs lietuviu 
ir tuomi nei kiek neatstumiąs 
amerikoną draugiškumo. At- 
penč, amerikonams, sakė Dr. 
Jakimavičius, nepatinką, jei 
čia augę lietuviai sarmatijasi 
savo lietuviškos kilmės. Pa
galios Dr. Jakimavičius paža
dėjo* aukuoti $100.

Toliau kalbėjo Dr. Jonikai- 
tis apie tėvynės meilę, 
kalbėjo K. Norkus.

Masmitingą gražiai apvaini
kavo Karosas. Nors prakal
bos buvo labai užsitęsę — nuo 
2:30 vai. iki 6:30 vai. vak. — 
bet visai mažai kas išėjo be 
laiko ir visi godžiai klausė 
Karoso pasakojimą apie Lie
tuvos stovį ir ką jis matė 
dažinojo ten būdamas.

CAMBRIDGE, MASS.
Rugsėjo 28 d. nedėlios vakare 

bažnytinėje salėje Lietuvos Vyčiai 
18 kp. buvo surengusi vakarą, su
lošta tris nors neilgi teatrai, Šlu
bis su Viržiu, Piktoji Gudrybė ir 
Mamos Nedasuptas. Lošimas 
kaip jau žinoma, kad Vyčiai vi
suomet atlieka savo roles ko ge- 
riausei, tai ir šį kartą niekurie 
artistai atliko savo užduotis visai 
artistiškai. Geistina, kad minė- 
nėta kuopa Lietuvos Vyčią atvė
sus laikui tankiaus surengtu to
kius linksmus vakarėlius. Taip
gi tarpuose dąinavo bažnytinis 
choras po vadovyste gerb. vargo
nininko p. J. A. Rakaičio. Dai
nos gal būti) nusiseki gal geriaus 
jeigu butų dainavę visi daininin
kai, daugelio iš choristų nebuvo. 
Iš priežasties mažai garsinimo 
publikos buvo nedaugiausia, bet 
pelno tikisi kiek turėti. Kaip 
jau girdėjau, tai visas pelnas šio 
vakaro yra paskirtas dėl, įsteigi
mo aukso kardo dėl Generolo Žu
kausko. Kaip matosi iš L. Vy
čių veikimo jie neliaidžia laiko 
už nieką neaikvoja savo spėkų 
tuštiems niekams, bet turi sau 
tikslą ir dirba dėl jo. Todėl lin
kėtina Lietuvos Vyčiams geriau- 
sių pasekmių atsiekti jų idėjos.

Jaunas Vytis.

GERA PRAMOGA.
Spalio 5 d. Šv. Petro pobažnvti- 

nėje svetainėje L. Vyčių 17 kp. 
vaidino dramą “Išmeilės.” Su. 
lošė labai puikiai, žmonių buvo 
pilna salė ir visi užganėdinti išsi
skirstė. Apie patį veikalą ir jo 
atlošimą sekančiame “Darb.” 
num. parašysime plačiaus.

F. V.

ŠV.KAZIMIERO R. K. DRAUGI
JOS VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas Pov. Petrauskas,
230 5-th St., So. Boston, Mass. 

Pagelbininkas Ant. Rinitas,
284 5-th St., So. Boston, Mass. 

Protokolų rašt. V. J. Jakštas
25 Story St., So. Boston, Mass. 

Finansų rašt. Jul. Savickas.
262 4-th St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas Juz. Andriuliunas,
313 4-th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Pov. Lauekas,
61 Story St., So. Boston, Mass. 

Gerbiamieji nariai malonėkit 
atsilankyti ant susirinkimo dr-tės 
Šv. Kazimiero R. K. ,kuris bus 
12 d. spalio 1919 m. 2 vai po pietų 
pobažnytijėje svetainėje 5-th gat. 
vės So. Boston, Mass. Kadangi 
bus bertaininis susirinkimas to
dėl gerbiami nariai prašomi atsi
lankyti. Turime daug svarbiu 
dalykų apkalbėti kas link dr-tės 
labo. Aš manau, kad žiemos lai
ke mes galėsime parengti prakal-

ir has kurias mes jau nutarėme 
rengti. Tad visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių.

Prot. rašt. V. J. Jakštas.

Sekančiame numeryje bus tą
są Karoso aprašymą apie Lie
tuvą.

REIKALINGAS vyras So. 
Bostone dėl surinkimo užsaky
mą ant skalbimą į Wet-"VVash 
Laundry. Atsišaukite.

PENINSULA FAMILY 
LAUNDRY, 

Andrew Sąuare, 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA gražus dvie
jų žmonių važiuojamas karas 
Studabaker tiktai už $150.00. 
Atsišaukite greitai.

Felix Tonchus,
8 Jay St., So. Boston, Mass.

(Tarpe I ir K. ir 4-th St.)

REIKALINGA mergina ar 
moteris prižiūrėti kūdikį. Trys 
šeimynoje, $12.00 į savaitę val
gis ir kambarys. Skalbti ne
reikia. Šaukti S. B. 649. Po 
pietą liuosa.

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
dą skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St., Morcester, Mass.

Parsiduoda medinis trijų šeimy
nų namas. Gerai intaisytas, ga- 
zai, trys toiletai, trylika kamba
rių. Randos atneša metams $372. i 
Parsiduoda tiktai už $2.200. Ir 
labai lengvoms išlygoms. Ne- j 
daug reikia inešti. Savininkas 
nori išvažiuoti į kitą miestą. Ma-. 
tyt galit bile kada. Diena ar va
kare, po num. 220 Athens St. So.. 
Boston, Mass.

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo> 
nais; turite nežėjimų galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiuskite už du centų štempių ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošalį tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingų specialų. . .

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

Rašykite ant adreso —

THE AVESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)
Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 

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

1908 W. DIVISION ST., 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, kad mū

są So. Bostono ofisas randasi 
po No. 244 W. Broadvav, So. 
Boston, Mass.

Ofiso managerium yra p. Jo
nas E. Karosas. Pas jį kreip
kitės su visais Bendrovės rei
kalais. Ten bus galima gauti 
visokią informacijų apie Lie
tuvą, apie grįžimą Lietuvon ir 
daug kitų dalyką. Ofisas yra 
atdaras kiekvieną dieną nuo 
9-12 ir 4-9 vai.

Lietuvių Prekybos B-vė.

Eikime ant

I
i

LINKSMŲ DIDŽIAUSIŲ ŠOKIŲ
L. J. V. KLIUB0 INKORP.

Subatoje, Spalio - October 11 dieną, 1919 m.
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston^Mass.
šokiai prasidės nuo 7:30 iki 11:30 vai. vakare.

GRIEi KOVAR'S JA7.7. ORKESTRĄ \

Įžanga merginoms — 30c., — »— vyrams — 55c.
Priskaitant Karės Taksas.

t

Šiuomi pranešame mūsą gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvią Mechaniką ir Mašinistą Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančią dolerią ir jau parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir ją ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerią. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siąs 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 “Garadžią” su skyriu
mi taisymo kaip automobiliu taip ir visokios rū
šies mašineriją, įrankią ir padarą. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvią, 
mokančią visokio amato ir turinčią visokią paten
tuotą išradimą, kaip tai puikiausią užraktą, maši
ną padirbimui sutvirtinančią kampą (Anglies), drė- 
kimo skrynelią, įvairią mašineriją ir Lietuvoje rei
kalingą ūkio išdirbimui padargų — mašiną — įran
kią. Tarpe mūsą išradėją yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitą.

Mums reikia daugel ne tik amatninką bet ir 
paprastą darbininką, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštą gerų, pelnų šė
rininkams o podraug ir naudų visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsą bendrovės.

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

Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Jatul's

Jatul’s

Jatul’s

?.

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

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

Jatul’s dough 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 “Monev Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

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

DR. J. JONIKAITIS
Į Chirurgas ir Gydytojas.
495 E. Broadway, S. Boston.

DANTISTAS
Dantis - ištraukiami ir pri- 

: pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nSli- 

i ją išradimų.
■ Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

r.Trr.—

I

(dakš- 
centus

*

kanos iinyks ant visados ir plaukai
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiuskite 10c. stampomis persian
timo lėšų Brausi Išbandymui dožiute
Dermafuros ir brošiūra.

APG’L S^EC’ALTIES CO.

CO 
Berea, Ohio.

ir gvarantuoja
Norinčios gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiame kreiptis pac

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




