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

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

— Washington.

Karosas netrukus
išvažiuos.

*
:-------- ;-------- •

IŠVAŽIAVIMAS NEBUS Į kalus ir jos šelpimą. Paims 
atskaitas visokių fondų. Ame
rikos lietuviai bus paduoti Lie
tuvos teisman.

Karosas Lietuvoje užtruks 
tiek, kiek būtinai reikės. At
likęs būtinai reikalingus daly
kus skubinsis’ su žiniomis A- 
merikon. Todėl Lietuvoje gal 
užtruks mėnesį, gal du, gal 
tris.

LDS. Centro Valdyba pie
nuoja atidėti Sąjungos seimą 
iki sugrįš iš Lietuvos Karo
sas.

Vienas svarbiųjų Karoso dai
ktų tai bus kuodaūgiausia ži» 
nių nuvežti nuo amerikiečių 
Lietuvon ir kuodaugiausia par
vežti jų iš Lietuvos. Todėl at
sidaro tikriausias būdas su
rasti gimines Lietuvoje ir ge
riausia amerikiečiams proga 
induoti paieškojimus. Jau už
vestos tam tikros knygos, ku
riose surašoma paieškojimai. 
Lietuvoje po visas parapijas 
bus paskleistos žinios apie at
vykimą delegato iš Amerikos 
ir bus tenykščių kunigų papra
šyta surinkti parapijose paieš
kojimus Amerike. O paieško
jimus, kuriuos vešis su savim 
iš Amerikos, Karosas daduos 
kam reikia prieinamiausiais 
būdais — krasa, pasiuntiniais 
ir tt.

Kam rūpi giminės Lietuvoje 
pasinaudokite proga.

ATIDĖTAS.
Jonas E. Karosas išvažiuos 

Lietuvon ankščiau, negu pie
navo. Svarbiausias daiktas 
yra gauti iš Suv. Valstijų val
džios pasportas. Aplikacijos 
tame reikale paduotos ir yra 
viltis, kad pasporto gavime 
trukdymų nebus. Yra viltis 
pasportas gauti už 10 dienų. 
Paskui reikės dasižinoti apie 
laivą. Bet tas tai lengviau
sias daiktas. 4

Tokiu būdu, jei viskas gerai 
klosis, tai apie gegužio 20 d- 
Karosas sės laivan.

Nuvež pirmą pašelpą.

Su savim ims tiek daiktų, 
kiek tik dabartiniu laiku regu- 
lecijos leis. Gal bus galima 
priliuoduoti keletą skrynių į- 
vairių daiktų ir pergabenti Lie
tuvon, kaipo pirmą dovaną 
nuo Amerikos lietuvių. Jei lei
dimas bus gauta imtis daug 
daiktų, tai bus atsišaukta į So. 
Bostono ir apielinkės susitvė
rusius L. Raudonojo Kryžiaus 
skyrius prigaminti skrynias 
drabužių, avalinių, vaistų, mui
lo, daktariškų instrumentų ir 
tt. ir tt
Amerikiečiai Lietuvos teisman.

Be to Karosas ims su savimi 
po pluoštą įvairių Amerikos 
lietuvių laikraščių ir parodys, 
kaip kurie svarsto Lietuvos rei-

Vokiečių delegatai įnteike
\ mandatus

• _____

PIRMAS ŽINGSNIS.

Gegužio 1 d. Versaliuose at
likta pirmas žingsnis į bendrą* 
taikos konferenciją. Tą die
ną Vokietijos taikos delegacija 
inteikė talkininkų įgalioti
niams savo mandatus. Vokie
čių delegacija susidėjo iš gra
fo Brockdorf-Rantzau, Land- 
bergio, prof. Schuecking ir 
dviejų sekretorių. Iš talki
ninkų pusės buvo Franeijos de
legatas Cambon, Amerikos de
legatas White, Anglijos lordas 
Hardinge ir Japonijos Matsui.

Vienų antriems mandatų in- 
teikimu ceremonijos pasibaigė.

Subatoj ar panedėlį bus iš
duotos taikos išlygos. Vokie
čiai, jas perskaitę, raštu rei- 
kaląus paaiškinimų, išdės savo 
pasipriešinimus, prašys paleng
vinimų, pakeitimų ir tt At
sakymus, paaiškinimus jie ir
gi gaus raštu. Šitokios dery
bos tęsis per gegužio mėnesį ir 
spėjama, kad per tiek laiko 
bus susitaikinta.

TAIKOS IŠLYGOS JAU 
WASHINGTONE.

Taikos išlygos su Vokietija 
jau atsiųstos į Washingtoną. 
Jos tam tikru laiku bus paduo
tos į laikraščius. Kada pa
duos, tai nežinia

TARIASI GRĮŽTI KON- 
FERENCIJON.

Italijos taikos delegacija 
Ryme svarstė apie grįžimą į 
taikos konferenciją. Turbūt 
greit sugrįš. Kadangi šiomis 
dienomis Amerikos valdžia su
teikė Italijai didelę paskolą, 
tai iš to aišku, kad jokio tikro 
skilimo nėra.

4
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Kapitalas
$2,000,000.00

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

» .t >
Jeigu Tamstai pasitai

kytų proga pirkti gerą ir 
pelningą biznį pigiai, tai Tamsta tos pro
gos nepraleistumei? Apie’tokią progą 
mes norime Tamistai pranešti, tink ne vi
są biznį siūlome, bet dalį.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS

dalį gali pirkti. Juo daugiau pinigų mo
kėsi, tuo didesnę dalį gausi.

Biznis pelningas. Per pirmus tris mė
nesius uždirbo 45 nuoš. ant indėto kapi
talo. Toliaus uždirbs beabejo daugiau.

Biznis yra geras. Dividendus jau išmokėjo ir mokės kas 
tris mėnesius gatavais pinigais be jokių keblumų. Uždarbiai 
nėra skirtsomi visokiems dalykams, bet visi eina vien tik šė
rininkams. Biznis nėra maišomas su politika ar .kokia kita 
propaganda.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 

yra didžiausia lietuvių Pramonės Įstaiga. Ji jau dirba 
sekančius darbus:

— - ■ —- _ --I *

1. Specializuoja pardavime visokių prekių.
2. Siunčia atstovą Į Lietuvą gauti tikrų žinių apie Lietu

vą ir jos gyventojus, atidaryti ofisus Lietuvoje ir nu
vežti žinių šėrininkų giminėms ir pažįstamiems.

3. Steigia pasažierinių laivų liniją tarpe Bostono ir Klai
pėdos.

4. Tuojaus pradės siųsti tavorus į Lietuvą.
5. Patarnaus siuntime pinigų į Lietuvą.
6. Patarnaus, visuose reikaluose važiuojantiems į tėvynę.
7. Steigia audimų išdirbystę.
8. Pardavinės Amerikos tavorus Lietuvoje ir Lietuvos ta

vorus pardavinės kur tiktai bus galima.

RAUDONŲJŲ VALDŽIA 
NUVERSTA.

Berlino laikraščiai rašo, kad 
Vengrijos raudonoji valdžia. 
nuversta. Vengrijos užsienio 
reikahj ministeris ir maisto 
komisaras su šeimynomis atvy
ko Vienon. Spėjama, kad jie 
pabėgo iš Budapešto.

APLEIDŽIA PETROGRADĄ.

Iš Helsingforso pranešama, 
būk Rusijos bolševikų valdi
ninkai bėga iš Petrogrado. 
Spėjama, kad dabar jau pra
džia bolševikų tironijos griuvi
mo. Iš įvairių pakraščių sti
prėja jėgos prieš bolševikus, o 
svarbiausia, tai sukilimai pa
čių rusų rengia kapus tiro
nams.

Vokietijoj Muniche bolševi
kų valdžia tapo nuversta.

S. Gompers, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, 
kurs pereitą nedėlią buvo sun
kiai sužeistas dabar sveiksta.

Suv. Valstijų valdžia sutei
kė Italijai naują paskolą $50.- 
000.000. Iš viso Italijai A- 
merika paskolino $1.571-500.- 
000. Išviso talkininkams pa
skolino $9-238.829.000. Kon- 
^gresas yra nutaręs alijantams 
paskolinti $10.000.000.000.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
daug nesigiria, bet daug veikia. Jos veikimas yra platus ir ji 
turi žmones, kurie tą visą darbą supranta ir pasekmingai ve
da. Jos valdyboje ir rėmėjų tarpe randasi tokie gerai žinomi 
žmonės, kaip Kun. K. Urbonavyčius, Tautos Fondo Pirminin
kas; Kun. P. Saurusaitis, Waterbury lietuvių parapijos kle
bonas; Jonas E. Karosas, L. D. S. Sekretorius; Antanas F. 
Kneižis, “Darbininko” Administratorius; Antanas Vaisiaus- 
kas, Cambridge, Mass. lietuvių kolonijos veikėjas; Kun. J. 
Švagždys, Norwood’o parapijos klebonas; A. S. Šliokaitis, 
rėmėjas visų gerų užmanymų; Kazys Šalis, specialistas-k'ont- 
raktorius budinkų statyme; J. J. Roman, studentas garsaus 
Harvardo Universiteto Pramonės ir Prekybos skyriuje; Pra
nas Virakas, LDS. Pirmininkas; Pranas Gudas, “Darbinin
ko” Redaktorius ir daugelis kitų sumanių ir apsukrių ypatų. 
Pelnas iš šios Bendrovės iki šiol buvo ir bęabejonės ant toliaus 
bus didis.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
reikalaus daug darbininkų ir specialistų prie visokių darbų. 
Tuos darbininkus ir specialistus samdys iš šėrininkų tarpo kur 
tiktai bus galima. Šėrininkai turi pilną kontrolę ant Bendro
vės. Jie renka ant susirinkimų savo direktorius, kurie turi 
išduoti atskaitą šėrininkams iš savo veikimo Bendrovėje.

Šerai parsiduoda po $5.00. Jų gali viena vpata pirkti ne
mažiau kaip penkis ir nedaugiau kaip tūkstantį. Jeigu Tams
tai nebūtų patogu įdėti savo pinigus į šėrus, tai gali duoti pas
kolą Bendrove i. Bendrovė už paskolas mokės 8 nuoš. į metus 
ir skolintus pinigus galėsi atsiimti bent kada ant pareikalavi
mo. Procentus ant skolintų pinigų Bendrovė išmokės kas tris 
mėnesius.

Buvo smarkių
susirėmimų

RAUDONOJI GEGUŽINĖ.

Gegužio 1 d- raudonieji įvai
rių šalių apvaikščioja, kaipo 
darbininkų dieną. Žinoma tai 
nėra ištikro darbininkų, o tik 
raudonųjų šventė.

Šiemet Amerike raudonieji 
pažymėjo tą dieną bombomis. 
Kaikuriems didžturčiams pač- 
ta buvo pasiųsta bombos, ku
rios buvo dailiai suviniotos ir 
kurios išpakuojant turėjo spro
gti. Bet kadangi Seattle ma
joras dar prieš gegužės 1 d. 
gavo tą raudonųjų dovaną, tai 
valdžia sujudo išanksto dau
giau ieškoti. Krasoje susekta 
17 pakietų, kur besą bombos.

Senatorius Hardwick gavo 
tokią bombą, bet ji sprogdama 
baisiai sužeidė tasjiaitę, niger- 
ką.

Raudonieji rengė įvairiuose 
miestuose apvaikščiojimus. Tie 
apvaikščiojimai šitaip sekėsi:

Cleveland — 1 žmogus už
muštas, 11 policmonų pašau
ta, 100 žmonių sužeista.

New York — Kareiviai ir ju
rininkai šturmavo Madison 
Sąuare Garden, kur raudonie
ji mitingavo. Buvo įsibriovę

į socijalistų dienraščio namus 
ir pridarė blėdies.

Indiana, Pa. — Dinamito 
expliozija pakratė visą mieste
lį. Demonstracija išvaikyta.

Detroit — Policija išvaikė 
raudonųjų parodavimą.

Lawrence — Riaušėse pašau
ta vienas žmogus. Į policiją 
mesta akmenai ir buvo šauja- 
ma.

Roxbury, Mass. — Suareš
tuota 114- Daug lengvai su
žeista.

Buvo triukšmingų atsitiki
mi} ir kitose šalyse, ypač Pa
ryžiuje buvo didelių susikirti
mi} ir net kraujo praliejimo.

Gegužio 1 d. sukako metai, 
kaip Detroite įvesta prohibici- 
ja. Miesto užrašai parodo,, jog 
per blaivybės metus pasimaži
no visokios nedorybės ir nelai
mingi atsitikimai.

Italijos laikraščiai pradėjo 
švelniau rašyti apie prez. Wil- 
soną.

Ispanijos telegrafistai buvo 
sustreikavę, bet valdžiai pa
reikalavus sugrįžo darban.

Mass—Mitingas
RENGIA

i

PENKTOSIOS LAISVĖS PASKOLOS LIETUVIŲ KOMITETAS

NEDELIOJE,

Gegužio-May 4 d., 1919
Nunicipal Building Salėje

Tarpe G ir H gatvių
• PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ.

So. Boston, Mass.
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ŽEGNOJAS PRIEŠ WILS0-
NO PAVEIKSĄ.

New Yorkan atvykęs iš Kon
stantinopolio Fowle sako, jog 
ten matęs graikus, kurie taip 
gerbia prez. AVilsoną, jog pri
ėję prie jo pavėikslo žegnojasi.

Sako, jog Europoje nei viena 
šalis neturi tiek pasitikėjimo, 
kaip Suvienytos Valstijos.

i
i
:

! I .J. luvjauo .1. v > .

! kai ir Lietuviškai važiuoti į Lietuvą ir atidaryti sandėlį “Trac- 
! torą” (traukėjų )Klaipėdoje. Pirm išvažiavimo turės va- 
| žinoti į Traetorių dirbtuvę pasimokinti. Gerą proga apsuk- 
| jriam vaikinui. Atsakančiam vyrui alga apie $2,000.00 ant me- 

j* tų. Norintieji užimti šią vietą praneškite laišku.

James M. Keyes
Advokatas

į 350 Broadway, So. Boston, Mass.
tel: SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

I JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

PRANEŠIMAI.
1. Jonas E. Karosas, Bendrovės Direktorius ir ingalioti- 

nis išvažiuoja su Bendrovės ir šėrininkų reikalais į Lietuvą a- 
pie 15 d. Gegužės. Norintieji susižinoti su žmonėmis Lietu
voje, praneškite p. Karosui arba Bendrovei.

2. Lithukrtian American Line, pasažierių ir prekių laivai
tuojaus po kelių atidarymo plauks tarpe Bostono ir Klaipėdos, 
ši pirmutinė lietuvių laivų linija yra šaka Lietuvių Prekybos 
Bendrovės. Laivai jau parūpinti. Tie kurie manote į Lie
tuvą grįžti meldžiame pranešti Bendrovei.- ,

3. Tuojaus Reikalingas smarkus vyras, mokantis Angliš-

Kalbės lietuviams gerai žinomas p. MAYNARD, So. Boston Trust Banko

prezidentas ir kiti žymūs amerikonai.

Iš lietuvių kalbės p. A. IVAŠKEVIČIUS, oficierius JONAS J. ROMAN,

A. F. KNEIZIS, Adv. F. J. BAGOČIUS ir kiti. Yra užkviesti chorai ir žy-

miausi solistai paįvairinimui programo.

Beto bus paskelbta pasekmės rinkimų parašų ir bus užrašinėjama PENK

TOSIOS LAISVĖS PASKOLOS BOND’SAI. -

Ateikite visi į šį taip svarbų susirinkimą.

Širdingai kviečia

LIETUVIŲ LAISVĖS PASKOLOS KOMITETAS.



2 DARBININKAS

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Katali- 
ką Iv. Juozapo Darbininką 8ą- 
jnn«a.

“DARBININKAS”

f

Ką parsivežti iš Amerikos Lietuvon.

n

Kas girdėti lietuvių kolonijose

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 

* riation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly............................................$3.00
Boston and suburbs .................4.00
6 months.........................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

ŠAUKSIĄ SUVAŽIAVIMĄ.
Kaikurie liberalą laikraščiai 

skelbia, kad Chicagos organi
zacijos šauksią seimą Žino
ma tai nebus visuotinas sei
mas, o bus tik vienos liberalų 
srovės suvažiavimas. Katali
kiškos dr-jos privalo neapsi- 
gauti ir žinoti kame čia daly
kas. Katalikiškos organiza
cijos ir abelnai katalikiškoji 
visuomenė turi klausyti, ką 
mūsų augščiausioji įstaiga — 
Amerikos Lietuvių Taryba nu
taria.

Jei mūsų Taryba nepaskelbs 
seimo ir jei liberalai vieni jį 
šauks, tai laisvamaniai, žino
ma, agituos, kad ir katalikiš
kos dr-jos rinktų delegatus į 
jų suvažiavimą. Iki šiol jų 
pasekėjai dažnai šelmiškai, ne
teisingai skelbė tūlų katalikiš
kų dr-jų neva rezoliucijas, sei
mo reikalaujančias. Šiame nu
meryje korespondencijoj iš 
Philadelphijos skaitytojai ras 
kaip apgaulingai jie elgiasi. 
Katalikai turi visur budėti ir 
pastoti kelią laisvamanių pa
kalikams.

Liberalai šaukia, kad dabar, 
kuomet lenkai Vilnių paėmė, 
tai būtinai reikią seimo. Skau
du buvo lietuviams išgirsti, 
kad Vilnių užėmė Rusijos bol
ševikai, ne geriau pasijutom, 
kai mūsų sostinę lenkai paėmė.

Mūsų žvilgsniu dėl to atsiti
kimo seimo nereikėtų šaukti- 
Juk gali atsitikti, kad seimui 
pasibaigus Rusijos bolševikai 
gali nuo lenkų atimti Vilnių. 
Ar tai vėl grįšime seiman po 
tokio atsitikimo?

Liberalai už seimą varosi ne 
kad Lietuvai pagelbėti, o kad 
savo srovę pakelti.

TĄ BANDO IR KITI.
Lietuva neišpasakytai lau

kia karinės paramos iš Ameri
kos lietuvių. Tokios paramos 
būt galima suteikti, jei Ame
rikos valdžia duotų leidimą ir 
pri gelbėtų pergabenime Ame
rikos lietuvią jaunimo.

Bet ne vien Amerikos lietu
viai nori pasiųsti savo kariuo
menės gimtinėn. Armėnai tuo 
pat rūpinasi. Ją tėvynė tebė
ra po turką žiauria valdžia- 
Nesesai Bostono Transcript už
tarė armėnus ir pasakė, kad 
Amerikos valdžia privalėtą ar
mėnams prigelbėti.

Ne mes vieni maldaujame 
Dėdės Šamo prigelbėti savo 
gimtinei karine pagelba-

RAŠYKITE.
Daugiau prityrusiąją, prak

tiškų vyrų ir moterių, specia
listų prašome rašyti šin sky
rium Iš to nemažai galės pa
sinaudoti grįšiantieji Lietu
von.

“Darb.” red

PINIGŲ, PINIGŲ, PINIGŲ.
Reikalingiausias daiktas, ko 

Amerikos lietuviai turi parsi
vežti Lietuvon, yra pinigai. 
Juk milžiniška lietuvią didžiu
ma aukso šalin — Amerikon 
važiavo tik tam, kad pasipini
gavus atgal grįžti. Jei prieš 
karę reikėjo pinigų, kad pa
gerinti ūkį, biznį ir tt., tai ką 
jau bešnekėti dabar. Dabar 
Lietuva išteriota, nubiednin- 
ta, žemė nualinta. Reikia trą
šą, visokių padargų, sėklų, gy
vulių. Reikia steigti įvairiau
sias pramones, dirbtuves, biz
nius. Visam tam pirmiausia 
ko reikia? Pinigų.

Tai-gi broliai ir sesers tau
pykime ir pasirūpihkime iš A- 
merikos Lietuvon parsivežti 
kuodaugiausia pinigų. Nepir
kime dabar nieko, be ko gali
me apseiti. Taupykime kiek
vieną centą.

So. Bostonietis.

PRAKTIKOS, PRAKTIKOS.
Mes turime iš Amerikos Lie

tuvon parsivežti daugiausia 
praktikos visokiose srityse. La
biausia turime prasilavinti a- 
matuose. Išmokime pridera
mai vartoti kaltą ablių, maši
nas varyti ir tt. Ką mes reikš- 
tume be amatninkų. Tauta be 
amatninkų, tai kariuomenė be 
-vadų. Čia turime prisižiūrė
ti į visokias išdirbystes, ku
rios Lietuvoje reikalingos. 
Reikia tikėtis, kad šimtai lie
tuvių grįš tokių, kurie lengvai 
mokės įsteigti naujaghdynes 
kriaučių ir šiaučių šapas, duo
nos kepyklas, bet reikia Lie
tuvoje didesnių išdirbysčių — 
verpimo, audimo, kailių apdir
bimo, plumberystės, visokios 

' staliorystės, mūrininkystės. 
Prie viso to tai reikia pinigų 
parsivežti. Tada tai mūsų ša
lis bus tokia, kaip Suvienytos 
Valstijos.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ skaitytojas.

REIKĖS DAUG MOKYTOJŲ.
Lietuvoje labai trūksta auk

lėtoji) jaunosios gentkartės. O 
jaunojoj gentkartėj mūsų tau
tos ateitis. Tai Amerikos lie
tuviai turės Lietuvai duoti mo
kytojų., Reikia, kad šimtai A- 
merikos jaunų vyrų ir mergi
nų prisirengtų prie mokytoja
vimo Lietuvoj,e. Gal būt šv. 
Kazimiero Akademija Chica- 
goje parūpins seserų-mokytojų 
Lietuvai. Jei ten jų tam la
vinama, tai Lietuva pasi
džiaugs iš jų. Jei to nedaro
ma, tai būt gerai, kad tas bū
tų daroma. Gal būt galima pri
ruošti keletą .šimtų tokių mo
kytojų. Bet Lietuvoje reikia 
tūkstančių mokytojų. Tai jau
nos merginos ir vaikinai turėtų 
lankyti čia taip vadinamas 
Normai schools, kur prie moky
tojavimo prirengia. Išmoktų 
Amerikos mokinimo ir auklėji
mo būdus. Lietuvoje reikės 
daug angliškos kalhps mokyto
jų. Tai čia augusieji, gerai 
angliškai kalbą bus lubai rei
kalingi Lietuvoje.

Todėl prasilavinusieji, moks
lus ėjusieji Amerikos lietuviai 
turėtų rengtis prie mokytojavi
mo Lietuvoje.

Kandidatė į mokytojas.

WESTFIELD, MĄSS.
Paaiškinimas.

D. L. K. Vytauto dr-ja turė
jo susirinkimą bal. 27 d. Bu
vo svarstyta apie koresponden- 
cią, kuri tilpo “Darb.” num. 
48, kur pasirašo Vytautukas. 
Ten paliečiama mūsų dr-ją ir 

visi nariai pripažino, kad Vy
tautukas’šmeižiančiai parašė ir 
protestuoja prieš koresponden
tą

Ten rašoma, kad dr-ja lais
vamaniška, kad ji eina prieš 
šv. Kazimiero dr-ją ir kad nau
josios dr-jos nekurie nariai 
gąsdiną suskaldymu galvų ne
kuriu šv. Kazimiero dr-jos na
rių. Tas viskas neteisybė. 
Naujoji D. L. K. Vytauto dr-ja 
yra grynai katalikiška, tą pa
liudija įstatai ir ji geruose san
tykiuose yra su Šv, Kazimiero 
dr-ja- O jei kįla kokie asme
niški tarpe narių nesutikimai; 
tai šu tuo dr-jos neturi nieko 
bendro.

D. L. K. Vytauto 
dr-jos prot. rašt.

Red. prierašas. Labai nege
rai daro tie korespondentai, 
kurie rašo nebūtus daiktus ir 
erzina dr-jas, šmeižia arba be 
pamato užsipuola ant asmenų. 
Mums tiesiog negalima susek
ti kas teisybę parašo ir kas be
reikalingus priekaištus daro 
arba prasimanymus parašo. 
Turime pasitikėti gera kores
pondentų valia. Jei pasitai
ko neteisybė, tai tas įvyksta 
prieš mūsų norą

X

Bažnyčia, Visuomene
ir

Dabartinis Krizis.

WORCESTER, MASS.
Indomu ir naudinga.

Gegužio 4 d. šios kolonijos 
lietuviai gaus šviežienos. LT)S- 
7 kuopa rengia nepaprastą pra
mogą pobažnytinėj salėj. Pra
sidės 6:30 vai. vak. Bus mok
sliška prelekcija su visokiais 
bandymais. Bus tas, kas dar 
niekuomet čia nebuvo. Malo
niai kviečia visus

Rengėjai.

ROCHESTER, N. Y.
Bal. 12, prasidėjo parašą rin

kimas po peticija, o užsibaigė 
20 bal. Surinkta išviso para
šą 10.050. Ypatingai pasižy
mėjo parašą rinkime p-lė Mi
kalina Lenikščiutė ir kareivis 
Adomas Balaišis. Pirmoji pri
rinko parašą ant 80 peticiją, o 
antrasai ant 50.

Komitetas.

(Tąsa)

Politiškoji bažnyčios intekmė, nors ir labai 
varžoma mūsų laikais, buvo betgi labai jaučia
ma visais amžiais ir visuose kraštuose. Kadan
gi Baltasis Krikščionijos Ganytojas nuo Tibe
rio krantų yra ir ingimtas ir Dievo duotas visą 
tautų taikintojas^, — tautos pripažino jį praei
tyje ir turi jį pripažinti dabartyje. Net Jonas 
Jokūbas Rousseau pripažino, kad “šių laikų 
valdžių pastovumą ir išvengimą pertankią revo
liucijų suteikia ne kas kitas, kaip krikščionys
tė ir kad, apšviesdama protus iri sušvelninda
ma žmonių būdus, krikščionystė sutaupė tau
toms okeanus kraujo.” . * ,

O kas suskaitys bažnyčios patarnavimus 
visuomenei? Lėlikė karią ir sukilimą, kurie 
niokojo Europą amžius po amžiaus •*— bažny
čia sudarė pylimą po pylimo apgynimui silp
nųjų ir prispaustąją; ji parūpino šventavietės 
teisę prispaustiesiems; ji išleido kanonus prieš 
liuosą naikinimą žmonių gyvybių; ji įsteigė 
“Dievo taiką” kuri sulaikydavo karės baisu
mus pabaigoje kiekvienos savaitės. Tokiu bū
du bažnyčia visuomet buvo vyriausia apgynėja 
silpnesniųjų tautų ir visuomenės narių; Ji sto
vėjo tarpe Rymo pono ir jojo vergo; tarpe bau
džiavos gadynės, pono ir jojo baudžiauninko; 
taip kaip ji dabar stovi tarpe kraunančio pel
nus kapitalisto ir išnaudojamo proletaro. Kiek
vienam žmogui bažnyčia visada buvo pasiun
tinys gailestingumo ir meilės. Nuo laiką di-

• - - .. ■ ... - .jė» .*1 . i <

ąaaaaaaaa————aįį 
mogą. Tą patį vakarą statė 
scenoje veikalą “Baltrus Tu- 
razeris.” Geriausiai atliko 
savo rolę E. Šulčiutė. ‘Pusėti
nai Butrimavičius, VI. Pikū- 
nas ir P. Andriejauskas. Kiti 
biskį silpniau. Publikos bu
vo pilna svetainė. Pelno liko 
gerokai.

Pastebėtina tėvams, kad jie 
neleistą savo vaikučių perdaug 
po svetainę bėginėti ir net rė
kauti.

Kalbėjo E. Šulčiutė per L. R. 
K. įyykusįjį balių bal. 22 d.

Girdėjau kalbant, kad mūsų 
katalikiškos dr-jos žada suren
gti milžinišką išvažiavimą L. 
R, K. naudai. Bravo už tai.

L. R. K. 9 skyrius šturmu 
rengiasi prie L. R. K. Savaitės 
apvaikščiojimo.

Lietuvos Sūnus.

LEWIST0N, ME.
Bal. 26 d., ALRK. Moterų 

Sąjungos 6kp. buvo parengus 
vakarą su mažu programėlių. 
Buvo sulošta 2-jų aktų komedi
ja “Sulig naujausios mados.” 
Lošė šios: Elena — J. Virvi- 
čaitė, Juozas — Br. Ivaškiu- 
tė, Nastė — A. Petrošaitė, O- 
na — A. Pesetskienė, Vladas 
— B. Mitkaitis, Marė — .K. 
Ramanauskienė, Teta — B. 
Simokaitienė, Tarnaitė — U. 
Malčienė.

Atliko puikiai, nors neku- 
rios tik pirmu kartu lošė, bet 
gerai atliko. Antras buvo su
loštas “Ne saldainiuose mei
lė.” Lošė: Adelė—A. .Pesets
kienė, Juozo — B. Mitkaitė, 
Petro — Br. Ivaškiutė. Dia
logą “Lygybė” pasakė M- 
Meškaitienė ir E. Petrošaitė. 
Atliko puikiai. P-ni U. Mal
čienė pasakė.labai puikias ei
les apie Lietuvą.

Vakarą vedė kuopos pirm, 
p-lė M. Dailydaitė. Užsibai
gus programui tęsės šokiai.

Tai-gi patarčiau moterims 
bei mergaitėms daugiau rašy- 
ties prie Mot. Są-gos. Dabar 
M. Sąjungos Centro Valdyba 
sumažino įstojimo mokestį nuo 
gegužio 11 d. iki 31 d.

• Bronė I—tė.

BRIGHTON, MASS.
27 d. balandžio buvo Lietu

vių Kooperacijos bertaininis 
susirinkimas. Per paskutines 
6 savaites likę pelno virš tūk
stančio dol. Visa tvarka esan
ti gera. Pas mus Brightone 
randasi pustuzinis bolševikų. 
Šie išanksto buvę sužinoję, kad 
B. Ajauskas negalės pribūti 
ant susirinkimo, tai išanksto 
suplenavo kaipo katalikų vei
kėją apšmeižti, mūsų socijalis- 
tams tas tik ir rūpi. Jie šmei
žė mūši] veikėją susiriezdami. 
Bet štai šmakšt Ajauskas pri
buvo, 
neduoti balso, 
klausys.
są melų atsakė vienu žodžiu ir 
nutildė juos.

Kooperacijos narys.

Draugučiai sumanė
Bet kas jų 

B. Ajauskas ant vi-

ROCHESTER, N. Y.
Bal. 27 d. Šv. Jurgio dr-ja 

apvaikščiojo savo globėjo šven
tę dalyvaudama bažnyčioje su 
ženklais. Gerb.' klebonas kun. 
J. Kasakaitis atlaikė mišias už 
dr-jos narius ir pasakė gražu 
tai dienai pritaikytą pamoks
lą. Minėtoji dr-ja yra atsižy
mėjusi savo gausiomis auko
mis tautos ir bažnyčios labui ir 
taip-gi surengimais gerų pra- už seimą.

ne-

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond).

Gerai gyvuoja.
Ši lietuvių kolonija nors

didelė, bet savo darbštumu ir 
duosnumu Lietuvos reikalams 
pasižymėjusi.

Nuo 7 d. sausio mėn. š. m. čia 
klebonauja kun. I. Zimblis, 
kurs lietuviams katalikams y- 
ra labai prielankus ir parapijo- 
nys yra užganėdinti savo nau
ju vadovu. Jis priminė porą 
sykių, kad būtinai reikalinga 
yra vaikams prie bažnyčios 
mokykla ir-paprašius aukų nei 
vienas neatsisako ir aukauja; 
kiti net po $50 ir po $100. Kai 
taip gražiai visi remia savo pri
tarimais ir gausiomis aukomis, 
manoma statyt naują bažnyčią, 
o senąją pertaisyt į mokyklą. 
Dabar parapijonų skaičius ir 
atsilankančiųjų į bažnyčią di
dėja, o bažnyčią turime nedi
delę. Nepoilgo bus pradėtas 
darbas statymo.

Taip-gi atvažiavo čionai ga
bus vargonininkas, prie kurio 
parapijinis choras “Rūta” į 
trumpą laiką du syk padidėjo 
ir pasižymi jau savo giesmelė
mis ir dainelėmis. Ir taip lie- 

j tuviškas - katalikiškas kūnas 
; čionai vienijasi, auga ir stip
rėja. Taip-gi nepamiršta tau
tos reikalų ir kloja nemažes
nes aukas. , -

Šelmystė.
Bet atsiranda žmonių, “laįs- 

! Vąją pažiūrų,” kurie savo ta- 
vorą kiša. Pirmiausiai jų vei- 

I kimas apsireiškė dr-stėj šv. 
•! Jurgio. Per kovo mėnesinį su- 
Isirinkimą “laisvieji” agitavo 

Pritarimo negavo.

bonas sekantį nedėldienį, ty. 
ant rytojaus po prakalbą at
šaukė savo įsišokimą, persi
prašė parapijoną, sakė nema
nęs nieko blogo ir prisipažino, 
kad jį apgavo, bet sako dau- 

kurie tos giau neapgaus — žinosiu su 
j kuom turiu reikalą. J. Mas
lauckas (parapijos komitetas 
ant šių metų) viską bažnyčioj 
išgirdęs ir su savo “rezoliuci
jomis” patalpino aukščiau mi
nėtame laikraštyje. Taip žmo
gau, dabar kiekvienas mato ta
vo katalikybę. Geriau atsi
trauk. šitas pranešimas til
po “Dirvoj” ir kituose libera
lu laikraščiuose. Tame pat 
“Dirvos” numeryje pasirodo 
straipsnis “Kas griauna Tau
tą ir Bažnyčias?”, tai užtylėt 
negaliu ir priverstas esu kaipo 
ypatiškai buvęs ant tų prakal
bų ir gerai tą visą “triubelį” 
perstatyt visuomenei (ypač vie
tinei) pilnoje šviesoje. 'Nie
kados nesitikėjau, kad “Dir
vos” redakcija, nežinodama 
aiškiai dalyko talpintų tokį ne
švari) straipsnį. Jie tyli apie 
žiauriausius bolševikų darbus, 
o tikrus tėvynainius teršia. Kur 
jų protas?

Ilgą laiką skaitau “Dirvą” 
ir tėmiju, bet nuo šio sykio 
prenumeratai užsibaigus neat
naujinsiu ir kitiems tą daryti 
patarsiu.

Vienok tuojaus po susirinkimo i 
spaudoje tilpo (žiūrėk “Vien. 
Liet.” iš kpvo 26) rezoliucija 
reikalaujanti seimo, vieno fon
do ir tt., po kuria padėti var
dai pirmininko ir raštininko 
dr-stės Šv. Jurgio, 
rezoliucijos nerašė.

Toliau kaip matome per ini- 
ciatvvą tą pačių ypatų, kurie 
sugalvojo ir į spaudą padavė 
minėtą rezoliuciją sumanė už
duot antrą smūgį katalikams. 
Kovo 29 d. ant greitąją “lais
vieji” nariai: Šv. Jurgio dr- 
stės, Gedimino Kliubo ir Mu- 
zikališkos Salės Bendrovės su
rengė prakalbas. Prisidengę 
nekaltais avinėliais, išdrnkavo 
plakatus taip gudriai, kad net 
kleboną apgavo. Nedėlioj prieš 
rengiamas prakalbas nunešė 
klebonui minėtų plakatų ir pra
šė pagarsinti bažnyčioje. Kle
bonas nieko blogo nematyda
mas ir nemanydamas, bažny
čioj pagarsino taip kaip ant 
plakatų buvo pažymėta, pri
dėdamas: “Nepamirškite, kad 
ateinančio j subatoj*bus prakal
bos Lietuvos reikalais, susirin
kite koskaitlingiausiai.” Vie
nok nevisada parapijonys savo 
klebono paklauso, žino kur eit 
ir žino kur neit. Atėjo pra
kalbti diena, ty. kovo 29 d. 
Susirinko apie 30 ypatų (vie
toje paprastai apie 300). Pa
sirodė vakaro vedėjas J. Mas- 
lauckas, kurs pranešė susirin
kimo tikslą (tada tik žmonės 
suprato) ir perstatė kalbėto
ją S. E. Vitaitį iš New Yorko. 
Jisai savo kalboje “nušvieė” 
šiandieninius Lietuvos ir lietu
vią klausimus ir atsakymus. 
Nepamiršo išniekinti kunigų, 
šako: “Kunigai yra netikę
veikt politikos klausimuose. 
Taikos Konferencija neatkrei
pia į mūsų reikalavimus ati
dos dėlto, kad mes lietuviai 
neturime mokslo vyrų, nepri- 
gulmybę gavę neįstengsime 
tvarkvties^ Ir lenkai Taikos 
K-ciją įtikrinėja, kad lietuviai 
mokytu žmonių neturi apart 
kunigą.” Tai Vitaičio žodžiai, 
ar ne?

Po prakalbos vakaro vedėjas 
paduoda keno tai sufabrikuo
tas rezoliucijas dėl nubalsavi- 
mo. Balsavimas kai tėmijau 
buvo' toks: kurie buvo prisiren
gę, žinojo pirmiau tikslą tų 
prakalbų ir turinį rezoliucijų, 
balsavo už; o kurie nieko pirm 
to nežinojo-negirdėjo, prisilai
kė nuo balsavimo. Reiškia 
rengėjai tų prakalbų per savo 
gudrybę arba teisingiau pasa
kius per apgavystę laimėjo. 
Niekas iš lietuvių-kataliką ją
ją tam laimėjimui nepavydėjo. 
Bet kur tau. Kiek tulžies iš
liejo vėliau ant katalikų ir kle- 

• bono p. J. Maslauckas (žiūr. 
“Lietuva” No. 84). Mat kle- naši rengėjams skylės nebuvo.
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Detektyvas.

WORCESTER, MASS-
Bal. 27 d. šv. Kazimiero po

bažnytinėj salėj buvo vakaras, 
kurio programą išpildė parapi
jinis choras ir vaikučiai. Žmo- 
nių buvo daug? Visi buvo už
ganėdinti. Kun. J- Čaplikas 
kalbėjo apie L. Raudonojo 
Kryžiaus darbą.

Galop buvo renkamos aukos 
Latvrence’o streikieriams. Au
kos bus nusiųstos streikieriams 
per LDS. streikierių fondą

Aukojo kun. J. J. Jakaitis 
$5.

Po $1.00: J. Skrinkas, K. 
Sąrėmis, P. Puišis, J• Langis, 
kun. J. Čaplikas, J. Bačinskas, 
T. Steibis, J. Vaitkus.

Viso surinkta $27.05.
Dainų Mylėtojas.

SPRINGFIELD, MASS.
Pataisymas.

“Darbininko” Redakcijai 
keli springfieldiečiai praneša, 
kad p. Tautininkas rašydamas 
“Darbininko” num. 50 apie 
“Tautų Lygos” koncertą, įvy
kusį balandžio 26 dieną Audi
torium svetainėje prasilenkė su 
teisybe.

Rengėjai jokių nuostolių ne
turėję. Petrauskui užmokėta 
tik už kelionę ir vargus, kita
taučiams dąlyvavusjem’s kon
certe nieko nemokėta. Vadi-

♦

jakonų apaštališkos bažnyčios ir iki šių dienų 
— viršiausia bažnyčios garbė buvo iš josios 
meilės ir auklėjimo darbų; josios bendrijos, 
josios gildijos (cechai), jos vienuolių kongre
gacijos, josios prieglaudos, ligonbučiai ir mo
kyklos.'

Visas pasaulis pripažįsta bažnyčios svarbią 
rolę minties ir dailės srityje. Josios vienuo
lynuose buvo užląikoma senojo pasaulio dailė, 
mokslas ir literatūra ir buvo tveriama dailė, 
mokslas ir raštija naujojo pasaulio; gi jos po-'laukti kantriai galutinės pergalės, 
piežiai ir vyskupai buvo nuolatiniai rėmėjai Nesenai mūsų kongresas prašė Prezidento 
apšvietos ir kultūros visuose jos laikotarpiuo- paskirti viešojo nusižeminimo, maldos ir pas

ninko dieną; tą dieną turėjo užlaikyti visa ša
lis su tikybinėmis iškilmėmis. Prezidentas ir 
buvo paskyręs Paminėjimo Dieną, gegužės tre
čią, kaipo dieną,' kurioje mes turėjome per
maldauti Augščiausią “pasninku, nusižemini
mu ir maldomis, kad Jisai atleistą mūsą nusi
dėjimus ir patobulintą mūsą širdis, kad mes 
norėtume tik to, kas sutinka su Jo šventa va
lia.” Juk tai buvo galingas visos tautos tikę-, 
jimo išpažinimas, neabejotinas tautos pripaži
nimas Bažnyčios veikimo visuomenėje. Jeigu 
tasai veikimas yra naudingas kritišku karės 
laiku, ar-gi jisai bus mažiau naudingu laike 
taikos — normaliu laiku?

Toji karė pamokino mus, jog pasaulis esti 
tankiai aklas suradime tikrosios pažangos ke
lio. Per pusę šimtmečio visas pasaulis — iš
skyrus tikruosius krikščionis — garbino vokiš
ką materijalizmą ir mokinosi mokyklose vokiš
kos minties ir metodos. Vokiečių filosofija ir 
auklėjimas buvo šiuose dalykuose paskutinis, 
nulemiantis žodis ir nei ginčą apie tai negalima 
buvo kelti.. Vokiškas laipsnis atidarydavo ke
lią į bile kokio Amerikos ar Britanijos univer
siteto profesoriaus vietą, nes “Germanis 
Docet” (Vokietija mokina) buvo tos gadynės 
priimtas žodis. Vokiečių filosofija ir vokie-

šventam reikalui žmoniškumo ir pasaulinės de
mokratijos- Per savo kapelionus ji pridavė 
drąsos ir religijos suraminimų jaunikaičiams 
prie fronto, taip kad jiems lengva buvo klau
syti ir saldu buvo mirti už savo kraštą. Na
mie ji meldėsi už pergalę ir už garbingą taiką; 
ji rėmė suvargusias rankas Prezidento ir jo pa
tarėjų; ji guodė žmonas ir motinas, kurios šio
je karėje daugiausiai pasišventė > ji pripildė 

i drąsa ir viltimi ją širdis, taip kad jos galėjo
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se.
Bet didžiausis pasitarnavimas bažnyčios 

visuomenei buvo tai milijonų-milionai jos vai
kų, teisią ir augštadvasių, teisingų ir tyrą su 
širdimis pilnomis artimo meilės. Pačių prakil
niąją iš ją relikvijas ji laiko ant savo altorių; 
šie yra apšaukti bažnyčios šventaisiais; jie su 
lygia teise galėtų būti pavadinti valstijos gero- 
jais (didvyriais).

DABARTINIS KRIZIS (PERSVARA).
Bet ką gali suteikti bažnyčia visuomenei 

šiandien? Gi tą ką ji visuomet darė. Kada 
žmonių geiduliai augštai iškįla ir prasižengimai 
esti beveik naturališkai — bažnyčia išnaujo pri
mena ir pabrėžia teises ir priedermes piliečio 
ir valstijos. Ji augštai iškelia principus pat- 
rijotizmo, dėl kurio žmonės nori gyventi ir mir
ti už savo kraštą, dėl kurio jie pasiruošę yra 
kentėti ir pasišvęsti už tai, kas yra gera, ir tei
singa. Delei tą principą ji kartais laimina ir 
karę, nes ši be ^palyginimo yra geresnė, kaip 
pažeminanti ir skriaudžianti taika

Bet geriausias atsakymas apie bažnyčios 
pasitamavimą visuomenei galima rasti josios 
darbuose, kurie garsiau kalbą negu žodžiai. 
Šiandieną ji duoda savo pripažinimą ir paramą

čių “kultūra” pajuokė viešpatavimą Dievo ir 
intekmę bažnyčios, nes jų pasisekime jiems ro
dėsi, kad mokslas yra jų Dievas, o pasisekimas 
jų religija. Bet tai privedė prie ištvirkimo; 
pagaliaus karė atidarė mūsų akis ir mes pama
tėme, kad jų mokslas buvo klaidingas ir jų pa
sisekimas buvo tuščias. Kertinis akmuo teuto
nų “kultūros” yra išlikimas tinkamiausio — 
toji vyriausioji taisyklė kiekvieno viršžmogio 
ir virštautos — ir išnaikinimas mažųjų ir sil
pnųjų asmenų ar tautų. Bet juk toji taisyklė 
yra griežtai priešinga krikščionių įstatymui ir 
prakštikai, pagal kurios nusižeminęs bus iš- 
augštintas, pasipūtėlis bus nustumtas žemyn, 
o ramus valdys žemę.

Karė taip-pat privertė mus perkratinėti 
mūsų pačių širdis ir mūsų kiltadvasiai prana
šai mato jau rašomus baisius žodžius ant mūro; 
jie persergi mus, kad mūsų ekonominiame ir 
socijaliame gyvenime daug kas yra priešinga 
krikščioniškai dorai. Pasaulinės persvaros ba
lansas deda mus dabar ant svarstyklių ir mes 
pasirodysime perlengvūs, jeigu nepataisysime 
savo pasielgimą. Kaipo •tauta”) mes turime 
pagimdyti naują tautinę sąžinę, pagal kurios 
bendrieji visuomenės reikalai visuomet aug- 
ščiau būtą statomi, negu bile kieno asmeninis 
reikalas. Amerika visą-pirma — mes turime 
padėti prrmojon vieton mūšą mintyse ir mūsą 
darbuose; josios idealus teisingumo ir lygybės 
mes turime pastatyti viršiau visa ko kita; aug- 
ščiau politikos ir diplomatijos, augščiaū kapi
talo ir darbo, augščiau čiagimio ir • ateivio, 
augščiau baltojo žmogaus ir nigerio.

•) Tėvas Fr. Siedenburgas yra uolus Amerikos 
patrijotas ir visur, kar čia kalbama apie tautą — 
turima omenyje Amerikos tautą — Vertėja*. 

Vertė E. K.
(Toliaus bos)
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Aš Marija Pauliukevičiukė pa
ieškai! brolių Jono ir Mato Babu- 
sų ir pusseserės Onos Margeliutės, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto. 
Jeigu kas žinote apie virsminėtas 
ypatas meldžiu pranešti, nes aš e- 
su sunkiame padėjime.

Marija Paulukevičiukė,
Esh A 13 Kolin St. 59, Luxemberg

Augustas Vilimaitis,
Eshs A 13 Kolin St. 59 

Lusemberg.

i •■ / - v- ’

Bent kokioje Bankoje — Už gatavus pinigus ar ant 
išmokesčio. N 

Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

Šis Apgarsini
mas yra Skiria

mas 
Naujosios 

Anglijos Nar
siems Karei
viams ir Jū

reiviams.

Tie, kurie kenčia baisius gėlimus 
reumatizmo, tai turi liūdnų gyvenimą 
be jokių Unksmių valandų. Nekuriuose 
atsitikimuose paprastai yra amžinas 
nuodijimasi vaistais ir amžinos kan
čios.

Kam taip kentėti, kuomet galite tu
rėti palengvinimą vartojant garsių vais
tų

Romatin ir Portapain
kurie palengvino ir palinksmino tūks
tančiams žmonių, kurie kentėjo nuo 
reumatizmo.

Užsisakykite šiandie tų dviejų ste
buklingos rūšies vaistų ir vartokite 
taip, kaip ant jų yra nurodoma.

Abu kartu kainuoja tik $2.00. Mes 
galime jums išsiųsti prideramai supa
kavę ant mūsų iškaščių.

Neatidėliokite, atsiųskite savo už
sakymus tuoj, o mes išsiųsime jums tą 
pačią dieną, kurioje gausime užsaky
mų.

Adresuokite visus laiškus tiesiog Į

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., Dept L. 3.

New York City. (R. 299}

šis apgarsinimas yra užtvirtintas ir apmokėtas per CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,Prezidentas JUOZAS KOWALIAUSKAS 

32-34 Cross St., Boston; kaipo jų dalis prisidėjimo prie “užbaigimo darbo” finansavime karės.
K . •

Kreipkitės šiuo adresu:

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
(Lithuanian Development Corporation) 

320 nrra avė., new york, n. y.

Paieškojimai ir 
^Reikalavimai.

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

■ Už vieną sykį, 
tris sykius

VARGONININKUI gera vie
ta. Reikia tik vidutiniškai ži
noti bažnytinę muziką ir turė
ti ndrą Amerikos zakristijono 
darbą atlikti. Kreipkitės į 
“Darbininko” Administraciją 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. * ’

Paieškau brolių Jurgio ir Anta
no Bužų Kauno gub., Raseinių 
pav., Aleksandravo valšeiaus, 
Naumiesčio par., Žiopų kaimo. 
Pirmia.us gyveno Pittsburgh, Pa., 

o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Kas apie jį žinote ar
ba jis pats, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Petronėlė Mišeikienė,
165 Ferry St., Newark, N. J. 

(5—3)

TUOJAUS REIKALINGAS 
RANKINIS ZECERIS.

Darbas prie ‘‘VANAGO’’ 
spaustuvės. Rašykite tuojaus 
adresuodami:

“VANAGAS,” '
6307 Superior Avė., N. E., 

Cleveland, Ohio.

Dede Šamas! Vyriausis
I

Pristok prie YD
“Vankin Finansinės Divizijos’ ’ pirkdamas kitą, jūs kurie jau 
kartą užsirašėte. Gaukite Y D ženklą ir nešiok jį feu savo 

Laisvės paskolos ženkleliu.

Patrijotiškai taupyk dėl Pasekmingos Taikos 

Nepaliauk tą daręs.

Pirk Kita Šiandiena

Brolis Jaunųjų Tautų!
būti padrąsinti su patarimais be paliepimų pastaty
ti savo valdžios tvirtovę ant pamatų žmonijos paty
rimų, žmonijos tvarkos, žmonijos laisvės ir žmoni

jos teisių.

Mūsų pagelba, mūsų patarimas ir mūsų pavyzdis 

turi apsaugoti naujai užgimusias (bet senesnes) tau

tas nuo prapulties šiandieninėse bangose. Jie turi

t

Aš Augustas Vilimaitis paieš
kau sesers Marijos Vilimaičiukės 
ir dviejų pusbrolių: Adolfo ir An
tano Vilimaičių; visi iš Kauno g., 
Naumiesčio pav., Sudergiu par., 
Zurių kaimo. Jeigu kas žinote ar
ba jie patįs atsišaukite šiuo adre
su:

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius,išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS,
12 Rock- St., Pittston, Pa.

“Pergales” Laisves Paskola
per perviršinimą reikalingos sumos, parodys, kad mes turime pasitikėjimą laisvoje

žmonių valdžioje.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Kampelis,

DARBININKAS

BROOKLYN, H. Y,
L. Vyčių 44 kp. artistai sta

to scenoje du veikalu: .“Pa
baigtuvės” ir “Nieko be prie
žasties,” o ant galo bus šokiai. 
Grieš puiki muzika.

Ateikite ir susipažinkite su lietuviais 
nariais YD Divizijos.

ŠOKIAI
kurie atsibus

SUBATOS VAKARE GEGUŽIO (MAY) 3,1919 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

(Dahlgren Hali)
Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.

Bus geriausia proga susipažinimui. 
Komitetas.

Bus Subatoje, Gegužio 3 d., 
1919, McCaddin Hali, Beny St. 
tarpe So. Antros ir Trečios gat
vės, Brooklyn, N. Y.

Širdingai kviečiame koskait- 
lingiausia ateiti. Rengėjai. KENčENTIEJI I 

NUO J 
REUMATIZMO. Į

Kuomet vartojate 
-oprej jį tnpsumg 
pain, tai būtų įsa- 
kytina, kad užlai
kytumėte kraujų ir 
vidurius čystai.

Užsisakykite ge
rai žinomo kraujo 
ir vidurių valytojų 
Partolos ’kehdžių. 
Kainuoja bonka tik 
$1.00, 6 bonkos $5.

LAWRENCE, MASS.

Prakalbos.
Rengia Lietuvių Darbininkų 

Są-gos 70 kp. utarninko vaka
re, 6 gegužio.

Bus Šv. Franciškaus para
pijos svetainėje, 94 Bradford

Darbas Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės eina pirmyn.

Čionai, Amerikoje, Lietu
vos Atstatymo Bendrovė vis 
kįla. Europoje darbas eina 
pirmyn ir labai žymią reikšmę 
Lietuvos gyvenime Liet. Atst. 
B-vei lemta sulošti.

Kelią į Lietuvą praskina.

Lietuva atskirta nuo pasau
lio — jokių kelių jūrėmis ne
buvo- Sausžemiu iš visų pusių 
priešai apsiautę. Lietuvos At
statymo Bendrovės atstovas R. 
Karuža , jau padarė sutartį su 
Danijos laivų statymo kompa
nija ant dviejų laivų, kurie va
žinės tarpe Lietuvos portų 
Klaipėdos ir Liepojaus ir Šve
dijos. Kitus laivus Nemunu 
plaukioti ir-gi užsakoma. Tai
gi tuojau Švedų-Skandinavų 
linija bus sujungta su Lietuva 
ir galima bus atplaukti ligi 
Kauno. Tuomet ir pačta'ir pi
nigai pasieks Lietuvą.
Telegramos gali nueiti Kaunan

Jau atėjo žinios, kad su Kau
nu ir keliais kitais miestais 
galima susinešti telegramomis. 
Už žodį 43 centai. .

Valdžiai paskola.

Lietuvos Atstatymo Bend
rovė perka Lietuvos Valstybės 
Banko bond’ų už 1,000,000 
markių. Tai gera parama Lie
tuvos valdžios-

R. Karužą jau Lietuvoje.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės pirm. Romanas Karuža pir
mų gegužės bus Kaune. Jis iš
važiavo iš Francijos balandžio 
15 d. per Angliją, Daniją, Šve
diją į Lietuvą. Sustodamas pa
minėtose vietose atliks pirkly- 
binės reikšmės investigacijas - - .
ir sutartis; Anglijoje steigsrai vienai ypatai. Už pinigus 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė mokama nemažiau 4 nuošun- 
savo skyrių. čiai. Apsauga kuotikriausia.

Kalbėtojas bus iš So. Bosto
no. Tokių prakalbij retai bū
na šioj kolonijoj, dėlto kvie
čiame koskaitlingiausia susi
rinkti.

Darbininkai ir darbininkės į 
prakalbas. f

Širdingai užkviečia
Rengėjų Komisija.

Pinigu siuntimas į Lietuvą.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė jau Įrengė siuntimo pinigų 
skyrių ir tuojau pradės, kaip 
tik bus komunikacija tarpe 
Lietuvos ir Amerikos užvesta, 
siuntinėti pinigus ir prekes.
Broliai stokite prie Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės.

Dabar, kaip prasidėjo dar
bas Lietuvoje, jau visiems pri
sieina be abejojimų stoti į Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę.

Lietuvos Atstatymo Bendro- . 
vė atlieka tikrai išganingų Lie
tuvai darbų ir begalo didelį; 
uždeda pirmoji kelius tarpe 
Lietuvos ir pasaulio, pirmoji 
suteikia piniginę pagelbų Lie
tuvai ir kitus didelius darbus 
atlikti yra pasirengus.

Valdemaras apie Liet. Atstaty
mo Bendrovę ir jo žodis į 

narius Bendrovės.
Valdemaras išreiškęs kuošir- 

dingiausių padėkų už pasvei
kinimų Lietuvos Atstatymo 
B-vės įgaliotinių susivažiavi
mui toliau sako:

“Lietuva šioje kritiškoje va
landoje atsikreipia į Ameriką 
ir į visus Lietuvos Atstatymo 
B-vės narius, prašydama jų, 
kad pagelbėtų ekonomiškai at- 
budavoti Motiną-šalį.”

Prie darbo!
Lietuvos atbudavojimui rei

kalingi pinigai ir tuojau gana 
didelė suma.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė nori sukelti tuojau vieną mi
lijoną dolerių -atbudavojimui 
Lietuvos.

Stokime Į Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę!

Šeras $10.00, bet parduoda
ma nemažiau, kaip penki šė-

11 M
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Vietines žinios.
MOTERŲ SĄJUNGOS 

SAVAITE.
Nuo gegužio 4 iki gegužio 11 

š. m., So. Bostono Moterų 
Sąjungos 13 kuopa rengiasi iš
kilmingai apvaikščioti Moterų 
Sąjungos Savaitę. Bus su
rengta visa eilė vakarų su pra
kalbomis, dainomis, lošimais 
ir- kitais įvairumais.

Laike Moterų Sąjungos Sa
vaitės bus naujos narės pri
imamos papiginta kaina. Tai 
labai gera proga lietuvaitėms 
prisidėti prie labai gražios ir 
labai moterims naudingos or
ganizacijos.

So. Bostono lietuvaitės visu 
smarkumu dėkitės prie Mote
rų Sąjungos, kur surasite bū
dus ir nurodymus, kaip apsi
šviesti, prasilavinti ir nelaimė
je apsidrausti.

Gyvas reikalas ir milžiniška 
. svarba visoms lietuvaitėms su
siorganizuoti ir moterų klausi
mą sutvarkyti krikščionių de
mokratų pamatais.

Padaryti tą galima po Mote
rų Sąjungos vėliava. Stokite 
visos prie jos.

Štai Moterų Sąjungos vaka
rai, kuiruose galite prie Są
jungos prisirašyti ir daug nau
dingo patirti.

Nedėlioję, gegužio 4 dieną 
Šv. Petro parapijos svetainėje, 
7 vai. vakare bus smagus teat
ras. Moterų Sąjungos 13 kuo
pos artistės los: “Daina be ga
lo” ir “Dangus Brangus.”

Ketverge, gegužio 8 dieną 
. Šv. Petro parapijos svetainėje 
7:30 vai. vakare įvyks prakal
bos. Kalbės p-ni V. Liutkie- 
nė iš Worcester, Mass. ir kiti. 
Dainuos p-nios V. Shea ir'E. 
Račkienė iš Worcesterio. Šv. 
Petro parapijos choras ir-gi da
lyvaus su savo vedėju p. M. 
Karbausku.

Nedėlioję, • gegužio 11 d. to
je pat svetainėje ir tuo pat lai- •

ku Montello, Mass. Moterų 
Sąjungos 15 kuopos pagarsė
ję artistės loš “Genovaitę.”

Nepraleiskite nei vieno va
karo, o ypač “Genovaitės” 
pasižiūrėt} sueikit visi.

< ■ ■ ■ r —

IŠ L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
VEIKIMO.

Balandžio 27 d. LDS. 1-mos 
kuopos susirinkime apsvarsty
ta daug svarbių kuopos reika
lų. Po to perskaityta iš Liet. 
Raud. Kryžiaus skyriaus laiš
kas, kuris priimta. Daugu
ma narių prie Liet. Raud. Kry
žiaus skyriaus prisirašė ir už
simokėjo po $L00 metinės mo- 
kesties. Iš . kuopos iždo pa
skirta $5.00.

Vaikų vasarinės mokykols 
reikalams sutvarkyti išrinkta 3 
atstovai ir nutarta finansiškai 
prisidėti prie mokyklos užlai
kymo.

Knygų peržiūrėtojai išdavė- 
raportą iš kuopos materijalio 
stovio. Raportas priimtas ran
ki} plojimu, nes pamatyta, kad 
kuopa stipriai stovi.

Bravo, mūsų gabiai valdy
bai.

Teatrališka komisija prane
šė, kad gegužio 18 dieną bus 
perstatyta scenoje penkių veik
smų drama “Gyvenimo verpe
te.”

Tai tiek šiuo laiku iš LDS- 
1-mos kuopos veikimo.

Kuopos Jonukas. 
___________ * * x

PUIKŪS ŠOKIAI.
Liet. Vyčių 17 kuopa rengia 

puikiausius šokius gegužio 17 
d. 1919 Lietuvių Svetainėje 
kamp. E ir Silver Sts., So. Bos
ton, Mass. Prašome visų So.- 
Bostoniečii} ir aplinkinių kad 
tą dieną nieko nerengtų, o pa
sistengtų ateiti ant šokių. Mes 
tikimės, visi bus patenkinti, nes 
žadame turėti geriausią orkes
trą. Daug jaunimo iš kiti} mies
tų privažiuos.

Kaip susinešti su Lietuva- i n ■■• ■■■ ■■■•

Brolau Lietuvi!
Ar tu nori su Lietuva susi

žinoti, ar tu įnori apie saviš
kius teisingų žinių kogreičiau- 
sia susilaukti? Aš žinau, kad 
nori, o jeigu nori, tai skaityk 
šitą straipsnelį ir tėmvk.

“Lietuvon Grįžimo Biuras” 
rūpinasi tais visais reikalais. 
Kelios dienos atgal per “Dar
bininką” paskelbė projektą 
jau iš seniai sugalvotą apie 
siuntimą Lietuvon atstovo- 
Kaip bematant tuoj pluokštai 
laiški} iš visų kampų plačios 
Amerikos pradėjo plaukti su į- 
vairiais užklausimais ir patari
mais, tik spėk juos skaityti 
ir atsakinėti.

. To dar negana, balandžio 25 
d. susivažiuoja į Bostoną apie- 
linkės katalikų srovės veikėjų 
būrelis, daugiausia rėmėjai 
“Lietuvos Prekybos Bendro
vės,” kurią veda p. J. J. Ro
man, ir besvarstydami tos Ben
drovės reikalus, prieina prie 
tos išvados, kad jų pareiga v- 
ra paremti “Lietuvon Grįžimo 
Biuro” sumanymą kas-link 
siuntimo delegato stačiai į Lie
tuvą. Žodis po žodžio ir nuta
ria, ir nubalsuoja atstovą siųs
ti. visiems Amerikos lietu
viams gerai žinomą p. J. E. Ka
rosą vieną iš “Darbininko” 
redaktorių, dabartinį L. D. S. 
Centro sekretorių.

Bravo! tam darbui tinka
mesnio žmogaus mes nei netu
rime.

Juomi visa krikščionių de
mokratų visuomenė pasitikės, 
nes jisai yra žinomas visose 
mūsų idėjinėse organizaiejose 
kaipo vienas iš veiklesnių na
rių, ir prie tų organizacijų au
ginimo ir tobulinimo šiokiuo 
ar kitokiuo būdu yra prisidė-

P-as J. E. Karosas į Lietuvą 
išvažiuos taip greit, kaip tik 
bus gautas iš valdžios leidimas 
— kur aplikacijos jau yra pa
duotos.

Kas tik norite, kad p. J. E. 
Karosas nuvažiavęs į Lietuvą 
tamstų reikalus aprūpintų, 
tuojaus rašykite laiškus, kad 
jisai galėtų tą dalyką susitvar
kyt kol dar neišvažiavo.

Jo adresas: Jonas E. Karo
sas, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Jam išvažiavus į Lietuvą, 
taip-pat kas turėsite kokius 
reikalus su Lietuva, tai galėsi
te laiškus rašyti tuomi pačiu 
adresu, o čia jie bus sortuoja- 
mi palei jų turinio, ir skirsto

mi šitaip: Laiškai darbinin
kiškais, organizatyviais, Lie
tuvon grįžimo ir susižinojimo 
reikalais bus perduodami į Lie
tuvą ir atsakinėjami “Lietu
von Grįžimo Biuro,” o laiškai 
įvairiais biznio ir pinigų per
siuntimo kaip lygiai šifkorčių 
parūpinimo reikalais, išgavi
mo iš valdžios leidimo išva
žiuoti į Lietuvą ir kitokiais 
tiems panašiais reikalais laiš
kai bus perduodami į “Liet. 
Prekybos Bendrovės” rankas, 
nes tai yra jų specijališkumas 
ir jie tą dalyką geriausia suge
bės aprūpinti ir aprūpins.

Dėlto dabar visi, kam tik 
rūpi šioki ar kitoki reikalai 
Lietuvoje, tuojaus sėskite ir 
rašykite laiškus, nes kas pir- 
miaus parašys, to reikalai bus 
pirmiaus sutvarkyti ir aprū
pinti.

Rašydami laiškus su užklau
simais indėkite atsakymui 
štampes.

LDS. Lietuvon Grįžimo Biu
ro vedėjas

Lituvių Statymo 
Bendrove

Lithuanian Building Corporation Į
Šerai parsiduoda dabar ir tik lietuviams. Ar pirkai?

Kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė turėti} nusipirkti šėrų virš 
minėtos Bendrovės, kurie dabar parsiduoda po $25.00 ir ma
žiaus neparduodame kaip du šėru už $50.00 ir nedaugiaus 
kaip J00 šėrų vienai ypatai.

Nusipirkę serus šios Bendrovės būkite užtikrinti, kad į- 
dėti pinigai atneš daugiaus negu 4 nūoš. ir kaskart kils aug- 
štyn. Su nuošimčiais kils ir šėrų kaina. Priguėldamas prie 
šios'Bendrovės, dirbsi sau, o ne svetimtaučiams.

- L. S. Bendrovė stato namus,' priima ir išmokina darbinin
kus amato ir kad išlavinus nuvažiavę į Lietuvą galėtų prisi
dėti prie atstatymo nuteriotos tėvynės Lietuvos.

Lietuvių Statymo Bendrovė ruošiasi prie didelio darbo, 
atbudavojimo Lietuvėje bakužių. Dėkime pinigų į krūvą, 
kad pakėo’s pramoniją Lietuvoje.

Pirk šėrą šiandiena. Už Šerus priimam ir Liberty Bond’suš 
už pilną vertę.

A
Klausdami platesnių žinių rašykite adresuodami:

Lietuvių Statymo Bendrove 
(Lithuanian Building Corporation) 

6307 SUPERIOR AVĖ., N. E. CLEVELAND, OHIO.

Rengėjai. F. Virak’s.

Siutai
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Sergantieji vyrai ir moterys!
•

Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 
jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI- 
SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtų, Skrybėlių, Čeve- 
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo S 4 iki S10.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

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

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

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

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

D R. M0R0NEY i
Washington 8t., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos • Nedėldieniais ir šventėmis

Siutai

i

ANT PARDAVIMO
Stuba su 9 kambariais, naujau

siais įtaisymai: gasais, maudynė
mis ir ant ramios gatvės. Visai pi
giai parduosiu, jeigu pirkst šią sa
vaitę. Atsišaukite pas:

J. Štokas,
542 6-th St-, So. Boston, Mass-

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandoe:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

»3W K0A.DWA.YCor.* STSO. BOSTON.
Trims. B.

DR. F. MATULAITIS j;
Išvažiavo ant studijų į j į 

Chicagą. Sugrįš Birželio j į 
mėnesyje į Bostoną. j f

Kad būt gražiu..
padarys veidą 
BALTA. Pra-

Vartok tą mostį, ji 
TYRU, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakas ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląit 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Box 772, Waterbury, Ct. 
o®®®©®®®ee®e®®®®®®e®e»ewi

I Lietuvis Dantistas i
DR. M. V. CASPER j 

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

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

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

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambrldge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų liffV- 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

S. H. HARRISON CO.
662'672 Washington St. Boston, Mass. <;

Kampas Beach St

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.:

V .lando. NadSUomla*
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. Iki 4 vai. vakare.

Tel.So.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Ga/ima susikalbėti ir lietumssbai 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietŲ 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

SVARfcttš pfcAfflBMMAs;
Balandžio 3 d. mirė a. a. An

tanas Sinkevičius Suvalkų gu
bernijos, Balbieriškio kaimo. 
Palaidotas ant Šv. Petro kapi
nių su bažnytinėmis apeigomis. 
Jis paliko seseris Lietuvoje. 
Beto jis paliko 2 tūkstančiu 

, dolarių bankoje ir atsišauku
sios gaus pinigus.

Jeigu kas norėtų plačiaus su
žinoti apie a. a. Antaną Sinke- 
vičių, kreipkitės šiuo adresu: 

V. Navickas,
532 So. Railway St., 
Medicine Hat, Atla.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,1 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkštą, nervą Ir abelnas spė
kų nustojfmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, Jtad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rublių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervą tona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas1 
iSsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši-' 
mui visų ligų. Bėgtu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. 
Blteria, Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp' 

įos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-<! 
oju Salutaras myllstų geradėjuį ir linkiu visiems savodraugams ir pa-j! 
nmiėms su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Sala-'!

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Ganai 6417. Chicago, UI. 1

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. ■

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
•*11 RYT* NCW*NK. N. J.
2-4 PO meru Telefonas 0'
e-e vasanc Markei

Bell Phone Dicktaean 3S95 M

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BroadSt.,PHadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Na* 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo S iki 9 P. M 

Neriafisoris iki 4 no pitto. •

iv
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j JUS GALITE SULAIKYTI 
! PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermaftm ralaika plinka slinki- 
> ma. praialina pleiskana., niežėjimą 
h odos galvos, angina plaukus priduoda 
[ ma Jėms reikalinga maista.
! Dermataga p sdarys kad Jn*S plae- 
| kai bus tankus Ivetaus Ir skaistus.
L Oda Jusi galvoje bus tyra, pleis- 

kanoa iinyks ant visados ir plaukai 
į> neslinka d augiausi ’ *
I , Reikalaujant prisiusime <um paS- 
f ta suvis dykai išbandymui aampala.

Prisinsklte M c. stampomis peninti 
| timo lėžu, gausi išbandymui dežiute 
į, Dermafuros ir brožiura. •

ARGI L SPECIALTIES C6.
5 »OX 87. PHtLADELPHIA. RA.




