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Vokietijos valdžia uždraudė 
laikyti visokius susirinkimus. 
Tas įsakymas turbūt bus ga
lėję iki įvyks taika.

Nuo brželio 1 d. Finlandijoj 
Įvesta proliibicija.

Vokietijos valdžia prašė tą 
vokiečių, kurie gyvena tarpe 
lenką, nesikivirčyti su jais, 
kad neaštrinti santikią.

Amsterdame, Holandijoj, ke
tinama surengti ateinantį 
denį orlaivių parodą.

Vakarinė Livonija jau 
liuosuota nuo bolševiką. Lat- 
vią ir Estonų kariuomenės 
bando sudaryti vieną frontą.

Acceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Seetion 1103, Act of Oet. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

NEPASIRAŠYSIĄS.

Vokietijos taikos delegacijos 
perdėtinis išnaujo pasakė, jog 
nesirašys po alijantų taikos iš
lygomis, jei jos nebus žymiai 
perkeistos. Jei nebus per
keistos, tai Vokietijos valdžia 
turės naują taikos delegacijos 
perdėtinį paskirti.

Amerikos lakūnas Read, per- 
lėkusis orlaiviu per Atlantiką, 
su savo palydovais atvyko Pa
ryžiun.

už $1.50
” $1.75
” $2.50

Birželio 2 d. alijantai intei- 
kė Austrijai taikos išlygas. 
Reikalaujama, kad Austrija 
pripažintą neprigulmybę Ven
grijos, Čeko-Slovakijos, Rumu
nijos ir Jugo-Slavijos.

Atsisako nuo visokią koloni
jų. Turi pavesti alijantams 
prekinį ir karinį laivyną. Ne
turi turėti jokių karinių orlai
vių ir bevielio telegrafo stočių 
kariniams tikslams.

TAIKOS IŠLYGOS AUST- 
| RIJAI.

PALENGVĮS IŠLYGAS.

Alijantų konferencija rimtai 
svarsto palengvinti taikos iš
lygas Vokietijai. Tą darys ne 
tiek dėlto, kad vokiečiai reika
lauja, bet ypač dėlto, kad Ang
lijos ir Franci jos darbininką 
organizacijos ir kiti pažanges
nieji sluogsniai pasmerkė ašt
rias išlygas Vokietijai.

Dabar kalbama apie Vokie
tijos priėmimą į Tautą Lygą be 
ilgo atidėliojimo, kad kontri
bucijos išmokėjimo laiką pra
tęsti ir padaryti kitus paleng
vinimus.

Mes atspauzdiname 100 konvertų
200
500

Be to “Darbininko” Knygyne galima gauti laiškams ra
šyti popiero linijuoto ir be linijų ir užsisakant sykiu atspauz- 
dintus konvertus, parduosime pigiai.

100 lakštų popiero,
100 konvertų ir
100 atspauzdintų konvertų už $2.25.
Užsakymus siųsdami adresuokite:

“Darbininkas”
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 620
------------------------------------ - —

Kaina 3 centai.

Vokietijos apsaugos minis- 
terįs Noske aplankė Heligolan- 
dą ir apžiūrėjo tvirtove.

KETVERGAS, BIRŽELIO 5 D., 1919.
1
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“Entered as second-class matter 

Sept. 22, 1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
Tel. So. Boston 620__________

VOL. IV, No. 65 (545).

PLENUOJA UŽIMTI IR 
KOLONIZUOTI LIETUVĄ.

W a s h i n g t o n, D. C. 

birželio 3. — Ekzekutyvis Ko
mitetas šiandie gavo nuo Do- 
bužio kablegramą. Gegužio 
28 d. Lietuvos misija sugrįžo 
iš Varšavos į Kauną. Jokią 
geru pasekmių. Lenkai pa
siryžo tęsti ofensyvą prieš Lie
tuvą. Jie pienuoja užimti ir 
kolonizuoti Lietuvą. Lietuvos 
liaudies intužimas didžiausias. 
Pasiryžo ginti laisvę ir nepri
gulmybę savo šalies. Tikis ir 
laukia pagelbos nuo Amerikos 
lietuvių.

V i n i k a s, 
Žilius, 

Bielskis.

LIETUVIAI, LATVIAI, ES- 
TONAI LR UKRAINIEČIAI

SUDARĖ VIENA 
FRONTĄ.

du Amerikos lietuvių 
New York’o ir apygardos lie
tuviai susirinko į Camegie Hali 
Nedėlioję gegužės 25 d. Su
sirinkimą parengė Lietuvių 
Tarybų Informacijos Biuras, 
vedamas p. C. Byoir’o, kuris tū
lą laiką veikia platindamas lie
tuvišką propagandą tarp sve
timtaučių. Eidamas Penktą
ja gatve ties skerskeliais ma
tysi išlipytus ddielius plaka
tus, raginančius visuomenę 
atsilankyti į susirinkimą. Da
lyvauti susirinkime buvo už
kviesti Ukrainiečiai, Latviai ir 
Estai. Susirinkimą vedė bu- 
vusis Internal Rvenue Kolekto
rius p. M. Eisner, kuris aiški
no, kad atsilankymas Lietuvių 
ir jąją drangą, kurie remia 
virš 60 milijoną Europos gy
ventoją, dedančių visas pas
tangas prieš Bolševikus ir ki
tus priešus, ir kad šiosios tau
telės pripažįsta Suv. Valstiją 
ir Alijantų karės siekius. Ka
da p. Eisner perskaitė rezoliu
cijas, prašant liuosybės ir pri
pažinimo Lietuvos ir kitą tau
telių, didelis entuziazmas pa
sklydo po svetainę. Rezoliuci
ja seka:

‘ ‘ Mes, amerikiečiai draugai 
Lietuvos, Ukrainijos, Latvijos 
ir Estonijos laisvės, ir Ameri
kos piliečiai Lietuvių, Ukrai- 
nių, Latvių ir Estonų kilmės, 
pasiryžę atnaujinti draugišku
mo ryšius dėl viešojo labo ir re
prezentuojanti opiniją, ir sie
kius virš trijų milijonų Euro
pos gyventojų susirinkime Car- 
negie Hali, New York City, 
vienbalsiai pripažinome:

(a) Kad Lietuvos, Ukraini
jos, Latvijos ir Estonijos Res
publikos yra susiorganizavu
sios su pilnu pripažinimu prin
cipų ir siekių, paskelbtų Pre
zidento AVilsono ir Alijantų ir 
yra liuosoS ir turinčios pasiti
kėjimą lietuvių, ukrainiečių, 
latvių ir estų pripažintų teri
toriją su etniška čielybe, kuri 
yra nustatyta istorijoj priguli 
visiškai, kontrolei, pozicijoj ir 
administracijoj šventa teisybė 
lietuvių, latvių, ukrainiečių ir 
estą.

(b) Kad pagelbėjus Lietu
vai, Ukrainijai, Latvijai ir Es- 
tonijai atstatyti savo tėvynes, 
ir užstoti užpuolimus svetimų 
ir Bolševikų, ir kad jos galė-

| tų užimti vietas tarpe pasek
mingų, neprigulmingą Euro
pos valstybių, mes nužemintai 
prašome Suv. Valstijų valdžios 
ir Alijantų Valdžios pripažinti 
pilną neprigulmybę Lietuvos, 
Ukrainijos, Latvijos ir Esto
nijos Respublikų, ir taip-pat 

i remti jas morale ir materiale 
■ pagelba.”

Kaip buvo skaitoma prieš 
Lenkiją ir lenkų pastangas re- 

i zoliucija sekė ilgas rankų plo- 
j j imas.

(a) Kad užpuolimas Lenkų 
i armijos ant Lietuvos ir Ukrai
nijos (rytinės Galicijos ir kitų 
dalių) yra brutališkas peržen
gimas karės siekių, nustatytą 
Prezidento AVilsono ir Alijan- 
tą ir viešoj opinijoj, kuria vi
sas svietas pasmerkia kaipo i- 
sikišimą Į pačių tautų savį-val- 
dvbą.

(b) Kad Alijantai ir Sujung
tosios Tautos prispirtą Lenki
ją atšaukti savo armiją iš tai
ką mylinčių tautų teritoriją, 
ir kad visą pagelbą^sulaikytų 
Lenkijai, pakol neapleis užim
tas teritorijas.

(c) Kad būtų nuskirtos A- 
merikos arba interalijantų ko
misijos nustatyti rubežinius 
nesusipratimus tarp Lenkijos 
ir kaimynišką tautą, ir atly
ginti visą nuostolį iš priežas
ties neteisingo užpuolimo ant 
pastarųjų teritorijų.

(d) Kad Lietuva, Ukraini- 
ja, Latvija ir Estonija yra tik
rai demokratiškos tautos, drau
giškai susiprantant galės ge- 
riaus valdytis, negu aristokra
tiška įlenki ja ir užstoti Rusijos 
Bolševikams kelią, ir kad 
jiems suteiktą moralę ir mate
rialų pagelbą nuo Alijantų ir 
Sujungtu Tautų delei viršmi- 
nėtų reikalą.

Kita rezoliucija, kuri buvo 
smarkiai pk jama buvo sekan
ti:

Kad mes visiškai atsisakome 
pritarti ar remti žydą skerdy
nes ir užpuolimus, nes netiki
me, kad tie užpuolimai rado 
paramos pas Lietuvos arba 
Ukrainijos gyventojus, bet kad 
atpenč Lietuvos ir Ukrainijos 
Respublikos duoda žydams ly
gias teises ir protekciją su vi
sais kitais piliečiais, ir mes 
prašome Suv. Valstiją valdžios 
daryti tam tikrus žygius, kad 
sulaikyti atsikartojimus minė
tą baisenybių ten, kur jos ras
tųsi.

APYGARDOS SEIMAS.

Birželio 1 d. Brooklyne Ka
ralienės Aniolą parapijos sa
lėj buvo apielinkės lietuvių 
veikėją susirinkimas. Nutar
ta šaukti New Yorko, New 
Jersey ir Conn. valstiją lietu
vių suvažiavimą Laikas nu
skirtas birželio 23 d. š. m. Bus 
bandoma gauti žymiausi Ame
rikos kalbėtojai — ex-prez. 
Taft, šen. Lodge ir k. Bus 
kviečiami ir žydai dalyvauti 
mas-mitinge.

Tai bus milžiniška demons
tracija prieš lenkus-ir prašoma 
alijantų pripažintf Lietuvos 
neprigulmybę.

pomit (No. 543) authorised by the Act oi Oetober 8, 1917, <m ffle ai the Poet Offioe ei Boeton, Kam
PRENUMERATOS KAINA: '

Tris kartus savaitėje ... .83.00 
Bostone ir apielinkėje ....4.80 
Užrubežyje metams...........4J5

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

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

— Washington.

Vokietijai išlygas 
palengvįs. ŠVEDŲ MISIJA.

Jau visa savaitė kai Kaune § •; 
vieši Švedų Misija, susidedam kart 
ti iš I
Arnvergerio, raitelio Hoegerio 
ir artilerininko — Dalveko.

Misijos tikslas — susipažin
ti su tomis aplinkybėmis, ku
riose tenka dirbti lietuviams 
valstybę įsikuriant. Taip-pat 
sužinot, kiek Skandinavų Val
stybės, ypač Švedai, galėtų 
padėti Lietuvai organizuoti 
krašto apsaugą.

Misija gal pasiliks Lietuvo
je keletą mėnesių.

Laukiama trumpu laiku at
važiuojant ir daugiau misijos 
narių.

NEBLOKUOS VOKIETIJĄ.
Šveicarija ir Norvegija ali- 

jantams atsakė, jog nesutiks 
dalyvauti Vokietijos užbloka- 
vime, jei alijantai tą norės da
ryti Vokietijai nepasirašius po 
taikos išlygomis.

Visi rašo laiškus, bet ne visi teisingai parašo savo adresą 
arba ne visi gali išskaityti. Neaiškiai arba klaidingai užadre- 
suotas laiškas nepasiekęs vietos grįžta arba žūna.

Laiškai į Lietuvą jau priimami ir kiekvienas iš mūsų sku- 
binsis rašyti ir taip-pat lauks kogreičiausio atsakymo, bet jei
gu laiškas iš Lietuvos bus užadresuotas klaidingai, tai praeis 
daug laiko iki gausi arba gali ir visiškai negauti.

Tą viską prašalink, gauk visus siunčiamus laiškus iš Lie
tuvos.

Mes pagelbėsime, jeigu tik Tamista to norėsi.
Atsispauzdink konvertų, kuriuos galėtum sykiu su laišku 

pasiųsti į Lietuvą.
Mes atspauzdiname tokius konvertus greit ir pigiai. 
Konvertų forma maždaug tokia:

Prašalink nesmagumus.

Nuo..............................................

MR. JONAS B. RIDIKAS,
52 B0WEN STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
U. S. A.

T A U RAGĖ.
Pradinės mokyklos Taura

gės miestelyje visai nėra, nors 
ji būti) labai reikalinga. Bu
vo dviejų klasių vokiečių mo- 
kykla, bet jiems išėjus, mo
kykla užsidarė, o tą namą 
užėmė savanoriai. Tikimės, 
kad mokyklų įgaliotinis suras 
mokyklai namą ir atidalys 
pradinę mokyklą. Vokiečių 
čionai maža, bet ir tie patys 
kur ir kaip gali daro visokią 
kliūčių mūsą organizacijoms, 
žmonės ją neapkenčia, bet žy
dai juos mėgsta ir su jais susi
tarę supirkinėja nuo žmonių 
maistą ir atiduoda vokiečiams. 
Vokiečiai kiek galėdami gabe
na Vokietijon visokiais būdais 
ir keliais valgomus daiktus.

Balandžio 2 d. buvo toks at
sitikimas : pavakariu keturi 
vokiečiu automobiliai, suka
binti nuo Skaudvilės per Tau
ragę važiavo į Prūsus.. Iš ša
lies rodėsi jie sugadinti ir juos 
veža pataisyti Vokion. Už 
Tauragės tilto sargybniai juos 
sulaikė ir norėjo kontroliuoti, 
bet vokiečiai nesidavė. Tuo 
kart buvo duota žinia, atvyko 
ginkluotų lietuvių kareivių ir 
pradėjo peržiūrinėti automo
bilius. Rasta daug kiaušinių, 
sviesto ir dar kitų produktą, 
o viename ir žydas, kuris sė
dėjo susirietęs, tur būt tą pro
duktą savininkas. Kadangi 
vokiečiai automobiliuose ras
tiems produktams vežti leidi
mo neturėjo, tai juos atėmė, o 
žydą suėmė. Automobilius su 
kareiviais paleido. Panašus 
atsitikimas neseniai ir-gi bu
vo, vežant supirktas karves. 
Lietuvių kareiviai nuo vokie
čių tas karves atėmė. Sužino
ję vokiečiai, kad nuo ją drau
gą lietuviai drįso atimti kar
ves, atbėgo apsiginklavę gra
natomis ir kitais ginklais rei
kalaudami grąžinti gyvulius. 
Bet tai jiems nepavyko.

ginklavę žmonės. Bet kur bol- ’ 
ševikai užeina, antru ar trečiu' 
—: — ten gyventi jau nega-j 

: duoną,. 
mėsą, grūdus, arklius. Bu
vo atsitikimų, kad jeigu kie
no gyvulių išvaryti nesuspėja, Į 
tai nors juos išpjauna. Tad’ 
ir nestebėtina, kad ramiausi 
ūkininkai, niekuomet ir ne
sapnavę kariauti, ima šautuvą,' 
sėda ant savo arklio, sudaro I 
būrelį ir puola ginti šalin bol
ševikus. Vietos raudonųjų dau
guma eina jau prieš bolševi
kus. Gaila, kad valdžia ne
atsiunčia čia prityrusių kari
ninkų, jie galėtą su vietos pa
jėgomis daug ką nuveikti.

Žmonių dvasia pakilusi, vi
si pasiryžę stoti prieš bolševi
kus. Žūt ar būt. “Visviena, 
sako, prie komunistų gyveni
mo nebus” ir eina.

S K U-0 D A S,
Sedos Apskr.

Šiemet bus sunkūs metai 
mūsą krašto ūkininkams. Pa
kankamai viso ko pasiturinčią 
nors gana plačią apylinkę pa
imsi, į rankos pirštus suskai
tysi: vienam to, kitam kito 
trūksta. Vienas jau išvežė 
malūnan paskutinius grūdus, 
nuo aruodo dugno, kartu su 
pelui išėdomis sukrapštęs. Ki
tas dar su grūdais šiaip taip 
stumiasi, bet apie savo trobe
sius nuolat bevaikščiodamas, 
žiūrėk, jau takus pramynė — 
čia, mat gyvuliai neėdą. Žiū
rinėja ir stengiasi atsiminti, 
kuomet kuris šiaudinio stogo 
baras denktas, nes pats nauja
sis prisieis jau nuardyti ir al
kanus gyvulius pašerti. Žie
ma tuo tarpu iš tų ūkininko 
sielvartą tarsi tyčiojasi ir nė 
nemano iš lauką ir mišką sau 
dangintis, nors jau ir labai 
metas būtų, nes ir kovo mė
nuo praėjo. Ketveriu metu 
karo letena skaudžią žymių pa
liko; gyvulių skaičius dikto- 
kai sumažėjo, jie daug men
kesni, nė kaip pirma buvo, o 
ir tą beveik nuo pusiaužiemio 
daugelis nebeturi kuo šerti. 
Sumažėjus gyvulių skaičiui, 
nebesant dirbtinų trąšą ir ja
vą našumas gal bus trečdalį su
mažėjęs, kurią ne mažą dalį 
dar vokiečiai pereitą rudenį 
spėjo surekvizuoti. Žemės 
našumui sumenkėjus ir iš da
lies dėl sausos vasaros, pernai 
pašarinės žolės ir šienas visai 
menkai beužaugo. Šiemet jau 
dabar galima numatyti, kad 
geroka ketvirtoji (jei ne dau
giau) ūkininką žemės dalis pa
siliks neužsėta.

Dar sunkiau kampininkams, 
trobelninkams ir visiems, ku
rie žemės ar amato neturi, ar
ba tiek maža žemės teturi, kad 
ir gerais metas neišminta, ki
tur neuždarbiavę; šiemet, kad 
ištiko nelaimė, tai jau ir spau
džia iš visų pusių: viskas bran
gu, o uždarbių nėra; žmone- 
liai nebeišmano kur dėtis; dau
gelis neturtingesnių jau seno-

BOMBISTAI ATNAUJINO 
ATAKAS.

Po nepasekmingu ataką bom
boms gegužio 1 d. raudonieji 
atnaujino savo veikimą birže
lio 2 d. '

Bombų ekspliozijos buvo 
Į Bostone, Neivtone, New Yorke, 

i Pililadelpliijoj, AVasliingtone, 
; Clevelande, Pittsburge ir Pa- 
tersone. i

Bostone evpliodavo bomba 
prie namų teisėjo Albert F. 
Hayden, kurs nuteisė pirmo
sios gegužės riaušininkus.

New Yorko mieste kėsinosi 
ant gvvasties teisėjo Charles 
C. Nett, Jr.

AVasliingtone kėsinosi ant- 
gyvasties generalio Suv. Vals
tijų advokato A. Mitcliell Pal- 
mer.

Clevelande bandė nudėti mar 
jorą H. L. Davis.

Patersone, N. J. norėjo nu
žudyti šilkų dirbtuvių savinin
ką Max Gold.

Pittsburge norėjo nugala
binti teisėją W. H. Tliompson 
ir immigracijos inspektorių W. 
W. Sibray.

Šitose bombinėse atakose na
mai buvo apgriauti, vienur 
mažiau, kitur daugiau, bet už
mušimų nebuvo. Užtad su- 
žeidmą buvo nemažai. Tik su
žeista ne tie, į kuriuos taiky
ta.

Po pirmosios gegužinės bom- 
binių ataką “darbininką užta
rytojai ’ ’ šaukė, jog bombos tai 
valdžios ir kapitalistą buvo 
siunčiamos, kad paskui apjuo
dinus raudonuosius.

Dabar turbūt nebus atsisa- 
kinėjimą nuo savo darbą, nes 
Bostone prie išdinamituotą na
rni] rasta proklemacija, kurioj 
nušviečiama kas tie bombistai. 
Išsipasakoja esą darbininkų 
užtarytojai, žmonės su klesos 
reikalą supratimu, tikrieji lais
vės šalininkai.

SUTRUMPINO DARBO VA
LANDAS.

Lawrence, Mass. — Mašini
nės dirbtuvės sutrumpino dar
bo valandas. Vietoj 54 įves
ta 48 valandos savaitėje.

VABALNINKAI
(Biržų apskr.)

Vabalnnkai jau kelintą kart 
patenka iš rankų į rankas. 
Jau kelintu kart bėga Vabal
ninku komunistai ir įsidrąsinę 
vėl grįžta. Kas ypač pažymė
tina, kad Vabalninkuose yra 
ne maža „“raudonųjų,” ir turi 
kulkosvaidžių ir net kanuolių kai ir juodos duonos skonį už- 
— ir juos sugeba sulaikyti ir miršo — minta tik sauja mil- 
net tolyn pavyti vietos apsi- tų pagardinta putra; valsčių

komitetai dar šiek-tiek šelpia 
tuos vargšus, bet ir ją ištek
liai baigiasi.

Kai kuriuose valsčiuose vo
kiečiai išeidami nespėjo ištuš
tinti surekvizuotų grūdą san
dėlių, iš čia tai vargšai ir šel
piami. Toks tai yra stovis tų 
kraštų, kurie negavo rusų bol
ševikų antplūdžio matyti — a- 
pie buvusius bolševikų užim
tus kraštus, vadinasi, jų da
bartinį padėjimą ir artimą w- 
teitį, jei nebus laiku pašalpos 
suteikta — nėra ką ir besaky
ti.

Dabar, Amerikos pagalbos 
komisijai Kaune atsilankius, 
alkanųjų žmonių ūpas kiek pa
kilo, visi pasitiki Lietuvos Vy
riausybe, kad ji sugebės laiku 
pasirūpinti gauti iš užsienių 
bent dalį to, kas jau Lenkijai 
pažadėta.

Damazas Treigys.
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Iš Varšavos pranešama, jog. 
Lenkijos valdžia uždraudė ka
riuomenei daryti priešžydiš- 
kas demonstracijas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
Eina ii So. Boston’o ntarmn- 

kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Kymo-Kat&li- 
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LIETUVĄ.

NEGRĮŠ ORU.
Amerikos lakūnas Read, 

kurs perlėkė orlaiviu per At- 
lantiką, negrįš atgal orlaiviu, 
bet laivu.

kų iv. Juozapo Darbininkų 
janga.

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-C. Asso- 
ciation of Labor.
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Tearly .... ............ $3.00
Boston and suburbs ...............4.00
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Visi Anglijos ministeriai at
vyko Paryžiun. Svarstys a- 
pie palengvinimą taikos išly
gų Vokietijai.

Kada-gi mes Amerikos lietu
viai pradėsime šelpti Lietuvą 
maistu, drabužiais ir kitomis 
reikmenomis? Įsprudo į A- 
meriką keletas laiškų iš Lietu
vos. Visuose vienoda giesmė. 
Laikraščiai iš Lietuvos atėju
sieji skelbia tą pat. Kas la
biausia gąsdina, tai baisi liga 
— dėmėtoji šiltinė. Tai labai 
limpanti liga ir iš laikraščių 
matosi, jog ji įvairiose Lietu
vos vietose apsireiškė. Toji 
galinga Giltinės talkininkė ski
na brangius Lietuvos žmones. 
Nuo jos jau mirė kun. J. Vizba
ras, Liepojaus klebonas, Dr. 
J. Vileišis, Dr. S. Balčikonis 
ir kiti. Numanu, ką ji daro 
tarp liaudies, kariuomenėje.

Visokios limpamos ligos kįla 
nuo nedavalgvmo, skurdo, ne
švarumo. Ir dėmėtoji šiltinė 
yra karės ir bado vaisius.

Influenza Lietuvoje, atsiėmė 
savo aukas, išnyko. Dabar 
dėmėtoji šiltinė yra nauja bė
da. * 'Ž

Paskubėkime su pašelpa. Da
bar vasarą šiaip taip žmonės 
gali verstis. Mažiau bėdos su 
maistu ir drabužiais. Bet jei 
nesujusime, tai ateis ruduo, 
žiema ir nebūsime nei kiek su
šelpę Lietuvos.

Pastauoju laiku per alasą dėl 
seimo visuomeniškas pozitivis 
darbas buvo sutrukdytas. Daug 
energijos ir patogaus veikimui 
laiko nuėjo niekais. Bet da
bar rėksniai įsitaisė skambalą. 
Jie jį dabar tampys ir žiopsos 
aplinkui sustoję. Visuome
nėje bus ramiau ir tikrieji tė
vynainiai galės stoti darbas.

Lietuviai katalikai darban. 
Varykime Raudonojo Kryžiaus 
darbą. “Žvaigždė” skelbia, 
jog tūla lietuvė Philadelpliijoj 
gavus laišką iš Kauno gub. 
Laiške prašo “nesiųsti pinigų, 
bet drabužių.” Reiškia ne 
pinigą ten reikia, o visokių 
reikmenų. Moterys ir mergi
nos, gaminkite drabužių, vy
rai dėkite aukas.

Kad užsidegtumėte prie dar
bo perskaitykite šią žinutę iš 
Kauniškės “Lietuvos”:

KAREIVIAI NEWARK’E 
ATBUNDA.

Didelis būrys Newarko jau
nikaičių susirinko Lietuvių 
Svetainėje ir sutvėrė skyrių 
Lietuvos Liuosybės Sargų. Pri
sirinko pilna svetainė vyrų, 
kurie tarnavo Suv. Valst., Ru
sijos ir Anglijos kariuomenėje. 
Taip-gi tarpe atsilankiusiųjų 
radosi keletas lietuvių oficierų, 
kurie pirmiau tarnavo Rusijos 
kariuomenėje. Vakaras tapo 
atidarytas iškilmingai su pa- 
dainavimu Amerikos ir Lietu
vos himnų. Atliko vietinis 
Vyčių Choras, susidedantis iš 
suvirš 50 balsų. Paskiaus V. 
Vaškevičia paaiškino vakaro 
tikslą ir ragino visus kareivius 
prisidėti prie Tėvynės gelbėji
mo.

Iš kareivių, kurie tarnavo 
Rusijoj,- radosi apsivedusių vy
rų, kurie šiandien turi po du 
ir po trejatą vaikų. Šie že- 
nočiai prisirašė į Neivarko Lie
tuvių Kareivių dr-ją ir gatavi 
keliauti savo tėvynę ginti kad 
ir šiandien.

Tai toks patrijotizmas pas 
tuos, kurie myli savo motiną 
Lietuvą.

Nevarko skyrius jau turi 30 
gerų tėvynainių ir dar dau- 
giaus prisidės kuomet išgirs, 
kad darbas pradėtas. Nutar
ta parengti dideles prakalbas 
neužilgo ir taip-gi kitokius va
karus, idant supažindint New- 
arkiečius su mūsų judėjimu. 
Valdyba išrinkta sekanti — 
pirm. V. Vaškevičia, vice-pirm. 
A. Pempė, ižd. A. Šiugžda, rašt. 
A. Trečiokas.

Neivarkiečiai, jau pradėjo ši
tą sunkų darbą, Ar nebūtų 
galima Elizabetho, Jersey City, 
Bayonne, Harrison ir Keamy 
tą patį darbą atlikt? Jeigu 
neturite ypatų, kad pradžią 
padarytų, tuomet galit kreip
tis prie Nevarkiečių. Jie vi
suomet duoda pagelbą tautiš
kuose darbuose.

Visi darban! —-
Newarko Kareivis.

dainos ir žaislės. Nustebino 
publiką New Haveniečiai savo 
gyvumu žaislėse ir gražiai su
dainuodami malonias daineles. 
Operetėje dalyvavo apie 40 y- 
patų ir tai vyras į vyrą, mergi
na į merginą, kaip kokia gvar
dija ir visi išlavyti puikiai. Mi
nėtu choru vadovauja vargoni
ninkas p. Sauris.

Ketvirtą aktą atliko Water- 
buriečiai, L. Vyčių choras po 
vadovyste vargonininko J. V. 
Kovo. Reikia pažymėt, kad 
Waterburio coliras ne visas da
lyvavo programe, nes kaipo 
vietinis Vyčių choras, turintis 
atimus ryšius su LDS. 5 kuopa 
ir kadangi LDS. narių daugelis 
priklauso prie Vyčių choro, to
dėl didžiuma choristų užėmė 
darbo vietas laike išvažiavimo. 
Nors ir ne visas choras, bet 
sudainavo labai gražiai sekan
čias daineles: “Per tamsią nak
telę,” “Aušt aušrelė,” “Oi ant 
kalno liepelė,” “Prašom pa
klausyti.”

Po tam buvo prakalbos. Kal
bėjo New Haveno klebonas 
kun. Karkauskas. Gražiai nu
piešė kaip yra naudinga prigu- 
lėt prie LDS. organizacijos ir 
kad skaitytų laikraštį “Darbi
ninką.” Su tuom užsibaigė 
programas. Šokiai tęsės iki 
vėlybai nakčiai. Viskas nusi
sekė gerai.

Dilgelės Lapopas.

įnirtimo paraudonavusius su 
kepurėmis ir jie atgal užsidėjo.

Tikimasi, kad po audrai vėl 
bus giedra. Kad Rocliesterie- 
čiai atgal įgys savo gerą var
dą, darbuodamiesi kaip ir pir- 
miaus prie senos valdybos. Ša
lin apuokai!

Buvo atsilankęs pas mus sve
čias kun. P. Saurusaitis iš Wa- 
terbury, Conn. birž 1 d. nedėl- 
dienyj. Pasakė grąžą pamoks
lą nupiešdamas alkoliaus kenk
smingumą.

GIRARDVILLE, PA.
Darbai pradeda gerėti. Gir

tuokliavimas sumažėjo, nes ma
žai dirbant nėra už ką pasiger
ti. Kaip kurie sako: “Nėra 
alaus, nėra darbo,” o prakti
koje kitaip: Nėra darbo, nėra 
alaus.

Klebonas surengė pasilinks
minimą prie bažnyčios ant pa
rapijos naudos. Viskas kloja
si puikiai, kasdien vis dau- 
giaus ant pasilinksminimo atei
na.

Bolševikai pradeda praeivius 
užkabinėti.

Vainiką dienoje buvo didelė 
paroda. Shenandoalio lietu
vių benas gal geriausia pasižy
mėjo.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kuopos Benas tu

rėjo balių 24 d. gegužio. Pui
kiai pavyko.

Newarko miesto buvo rengia
ma paroda. Buvo kviesti lie
tuviai ir keletas kitų tautų da
lyvauti su savo tautiškais šo
kiais. Lietuvių šokius atliko 
vyčiai ir vytės. Laimėjo gra
žią dovaną vertės apie $50.00.

1 dieną birželio statė “Auk
so Dievaičius.” Visi aktoriai 
savo roles gerai atliko. Tik 
gaila, kad nedaug publikos at
silankė.

FITCHBURG, MASS.

Čia buvo atsilankęs pliovo- 
tojas Mockus. šlykščiabur- 
niavo gegužio 29 d. Bet ge
gužio 31 d. dasižinojo policija 
ir uždarė susirinkimą. Apie 
tai buvo rašyta vietos angliš
kame dienraštyje.

Jonas Baltakis buvo užsisa
kęs pas siuvėją siūtą. Siūtas 
jam nepatiko ir ėjo ginčai dėl
to. Subatos vėlai vakare Bal
takis užpuolė kriaučių. Kriau
šius suareštydino užpuoliką ir 
birželio 12 d. bus teismas.

P-lė O. M Kašėtaitė, 
žymi veikėja ir kalbėtoja. 

Visi] idėjinių organizacijų narė.
Ji buvo Amorita Kliubo šo

kių ir drilių vedėja ir mokyto
ja, kurie buvo gegužio 24 d. 
Montello, Mass.

Gerą pavyzdį sekant.

Panemunės (palei Kauno) 
klebonas sužinojęs, kad sto
vintis ten dar besiorganizuo
jantis 2-asis pėstininkų pul
kas steigia savo ligoninę, 
tuojau pats pasiteiravo, kas 

. ligoninei reikalinga. Pasiro
dė — visko. Tatai ilgai ne
laukdamas, nusiuntė ligoni
nėn 2 savo pagalvi. Suži- 

, nojo apie tai aplinkinės mo
terys. Ėmė tatai gerą pavyz- 

; dį sekti. Kuri ką turėdama 
neša: paklodes, pagalves, iš
tisas drobinių stuomenes, tai 
plunksnų saujalę, tai dar ką 
sumanydamos ir ką turėda
mos. O viena pagalvę pa
duodama dar pridūrė:

— Tai kiek metų maniau 
sau: bus mąno Onytei, kaip 
tekės. Bet kad savo Jonu
ko saviškiems nepasigailė
jau, tai ką čia Onutės pagal
vėlės gailėtis. Kad tik pas 
mus ramu būtų — ne tiek 
Dievulis duos...

Apsigrįžo ir tyliai akis 
šluostydama, skarą užsimez- 
dama, išėjo.

CONN. L. D. S. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI.

Pasidėkojant gražiam orui ir 
mūsų visuomenės geram atjau
timui susirinko gana daug 
žmonių. Programas buvo įvai
rus ir gana platus. Išpildė 
keturi chorai. Programas bu
vo sekantis. Visųpirma Hart
fordo Šv. Cecilijos choras po 
vadovyste vargonininko Ka
mantausko sugiedojo tautišką 
giesmę, po tam sudainuota 
“Kur bėga Šešupė,” “Kas su
batos vakarėlį,” “Kad galė
čiau būt paukštyčiu,” “Rūte
lė,” dzūkiška daina apie dzvv- 
liką obuolėlių. Kvartetas vy
rų dainavo “Tolyn einu sau ta
ku” ir “Oi Broleli.” Minė
tas daineles gražiai sudainavo.

Antrą aktą atliko Ansonia, 
Conn. šv. Antano choras po va
dovyste vargonininko p. Pr. 
Dulkės. Sudainavo sekančias 
dainas: “Kas Tėvynės nemyl 
karštai,” “Ant kalno kark
lai”; po tam vieni vyrai “Oi 
skauda,” po tam žaisle — stak
leles žaidė būrys merginų dai
nuodamos. Žaisle puikiai at
likta ypatingai pastebėta iš 
publikos, kad išsiskirsčiusios 
merginos, o taip gražiai suta
rė dainuoti. Dar reikia pa
žymėti, kad Ansoniečiai turė
jo savo beną kuris laike žaislų 
grajino. Po tam mažų mer
gaičių choras žaidė “Melny- 
čia.” Ant pabaigos jaunuo
lių Gvardija sudainavo “Čir- 
vir-vir, rum-bum-bum. ” Ir jau
nuoliai gražiai sudainavo. Kas 
galėjo tikėt, kad Ansonijos te
kis jaunutis choras galėtų taip 
smarkiai pasirodyt. Yra vil
tis, kad šv. Antano Choras 
greitu laiku galės stot į eilę su 
didžiuliais Chorais jeigu visa
da taip darbuosis.

Trečią aktą atliko New Ha
veno šv. Kazimiero Choras. 
Pastatė operetę “Palangos 
Mergelė.” šis perstatymas 
buvo* sutrumpintas, nekurie 
perstatymai buvo pantomimo,

CLEVELAND, OHIO.

Protestas prieš seimą.
Gegužio 28 d. 1919 m. laiky- 

t arti e Clevelando' Katalikų 
Draugijų Sąryšio susirinkime 
ouvo pakeltas klausimas, kad 
užprotestuoti Cliicagos liberalų 
seimui. Tame kilo diskusijos, 
du radosi už seimą. Bet iš
aiškinus kas tą “seimą” šau
kia, paleidus ant balsų, likosi 
vienbalsiai nutarta parašyti 
protestą ir pasiųsti Egzekuty- 
viam Komitetui į AVashington, 
D. C. Taip-gi Į redakcijas pa
siųsti. Protestas skamba se
kančiai:

Clevelando Lietuvių Katali- 
kųSąryšvs (piklauso 19 dr-jų 
su kuopoms) protestuoja prieš 
dabartinį Chicagos seimą. Tada 
tik Clevelando katalikų dr-jos 
pritars seimui, kad Ekzekuty- 
vis Komitetas ir abi Tarybos 
šauks.

Pasiliko valdyba ingaliota 
parašyt šį protestą.

Pirm. Antanas Ribinskas. 
Vice-Pirm. Jurgis Kuzas. 
Sekr. Kazys Žilinskas.

WESTFIELD, MASS.

Protestas.

Šv. Cecilijos dr-ja Westfield, 
Mass. savo susirinkime birže
lio 1 d. 1919 m., apsvarsčius 
Cliicagoje liberalų šaukiamąjį 
seimą — išnešė vienbalsiai se
kantį nutarimą:

Kadangi šiame laike nėra ga
nėtinų priežasčių 
Seimą šaukti...

Kadangi to seimo 
yra tiktai kaikurių 
nių sauvališkumas, 
seimo reikšmės pažeminimas, 
galingo įrankio kovai už Lie
tuvos neprigulmybę išplėšimas 
ir didelis Lietuvos laisvės rei
kalams pakenkimas...

Todėl šv. Cecilijos draugija 
griežtai protestuoja prieš tokį 
seimą, pasmerkia laisvamanių 
ardytojų sauvališkumą ir jų 
pražūtingus Lietuvai žingsnius. 

R. N. Barsis, pirm.
Izabelė Petkiutė, sekr.

ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 30 d. T. Fondo skyr. 
nariai ant lauko nusitraukė pa
veikslus. Visų narių ūpas bu
vo pakilęs. Skambėjo tautos 
dainos ir ant veidų matėsi šyp
sos. Manyta buvo, kad ir pa
ti diena praslinks ramiai. Bet 
virto kitaip. Tuoj po nusiėmi- 
mo paveikslų, pasirodė lape
liai. Kilo netvarka* kuri pri
ėjo prie to, kad net pasigirdus 
L. Himnui, tai kurie ir buvo 
nusiėmę kepures, bet pamatę iš

ROCHESTER, N. Y.
Pas mus L. Vyčių 93 kp. su

rengė paslinksminimą gegužio 
25 d. vakare Raudonojo Kry
žiaus naudai, kas neblogiausia 
nusisekė, matyti ir pelno buvo. 
R. Kr. Rochesteryj dirba smar
kiai ir darbas gana gerai sekas, 
nors darbininkai sutinka ir ne
smagumų, bet nepaiso. Prie
šakyj mūsų, mylimas klebonas 
kun. J. Kasakaitis, pertai ir 
viskas gerai sekas, nepaisant 
užsipuldinėjimų socijalistų ir 
tautininkų agitacijų. Yra nuo 
L. Vyčių 93 kp. ingalioti suor
ganizuoti Lietuvos Liuosybės 
Sargus. Buvo susirinkimas 
gegužio 29 d. Susirinko' be
veik vieni Vyčiai, kalbėjo, 
svarstė ir pasirodo, kad tie, ku
rie bijo L. Vyčio vado, tai tie 
abejoja ar prisidėti prie lietu
viškos kaiuomenės ar ne.

Kareivis.

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 1 d. Y. M. C. A. sa

lėje vietos laisvamanėliai buvo 
sušaukę, kaip jie plakatuose 
pagarsino “mass-mitingą.” To 
susirinkimo vieninteliu tikslu 
buvo, kad apsvarsčius ir nu
balsavus ar visi pritaria dabar
tiniam liberalų seimui Chicago j 
ar ne. Susirinkimą vedė “tau
tininkas” Sidabras.

“Tautininkų” šalininkai pa
duoda, kad reikia tam “sei
mui pritarti, girdi reikią su
vienyti fondus, užprotestuoti 
prieš lenkus ir t. p. Katalikai 
nurodė, kad apie fondų vieni
jimą negali būti nei kalbos, nes 
su tais suvienytais fondais dar 
galėtų kartais taip atsitikti, 
kaip atsitiko ir su Lietuvių 
Dienos pinigais. O kai dėl len
kų, tai tą kur kas atsakančiau 
galima atlikti kožnoje koloni
joje per mass-mitingus išne
šant protestus. Toliaus iš li
beralų pusės pradėjo rūgoti ant 
katalikų kam girdi ir patys ne
pritarę seimui ir kitus dar norį 
nuo to atitraukti. Tai katali
kai išparodė, kad jie seimo ša
lininkų visai nekliudo, tegul 
jie nors ir visi tėn važiuoja, bet 
jie neturi teisės kalbėti vardu 
visų lietuvių, o vien liberalų 
partijos vardu.

Buvo svarstyta ar tas seimas 
gali vadinties visuotinu lietu
vių seimu ar ne. Didžiuma bu
vo tam priešinga. Sakė kitaip 
negali vadinties kaip tik libe
ralų partijėlės mitingu arba 
“Don Kišotų seimu.”

Ant galo po visų išsikarščia- 
vimų buvo eita prie balsavi
mo. Ir didžiumos nubalsuo
ta, kad tada seimui pritars, 
kada jį šauks mūsų užlaikomos 
Tarybos, o ne kas kitas. Lais
vamanėliai pamatę, kad jie 
pralošė, norėjo dar kartą bal
suoti, bet visi pamatė, kad iš 
to jų sušaukto susirinkimo yra 
tik monkių biznis daromas, vi
si sukilo ir išėjo iš salės lauk.

Katalikas-Tautininkas.

L0WELL, MASS.

25 d. gegužio, nedėlios va
kare, šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioj buvo iškilmingas pa
šventinimas naujų vargonų ir 
bažnytinis koncertas. Šioje iš
kilmėje dalyvavo daug svečių 
iš apielinkių kolonijų. Visų
pirma tapo pagiedota “Veni 
Creator. Giedojo sujungtos 
spėkos triji] chorų, vietos šv. 
Juozapo choras, šv. Jurgio pa
rapijos choras iš Haverhillio ir 
keli svečiai iš Lawrenco, na
riai šv. Cecilijos choro, diri
gavo vietinis varg. R. Ainoris, 
programas atliktas gerai. Pas
kiaus, gerb. kun. K. Urbana
vičius iš So. Bostono lietu viii 
šv. Petro parapijos klebonas, 
pasakė puikų pamokslą, nu
piešdamas Lietuvos bažnyčias 
ir jose didžius vargonus ir pri
lygino prie šios iškilmės. Taip 
kad kiekvienas klausytojas 
jautės savyje — beesąs Lietu
voje. Toliaus buvo pašventi
nimas vargonų. Paskui užgra- 
jino ant vargonų ponas A. 
Govronski iš Boston, Mass. 
Toliaus programą atliko p-lė 
J. Kriviutė iš Lawrence, Mass., 
pagiedojo solo Avė Maria, Avė 
Verum p-lė M. Arlauskiutė iš 
Haverhillio. Toliaus sugie
dojo Salėtus kvartetas iš 
Norvood, Mass. po vadovyste 
varg. p. V. Stasevičiaus, Be- 
nedietus duetas p-lė M. Arlaus
kiutė ir p-lė Avaliukiavičiutė 
iš Haverhillio. Paskiaus tę
sės mišparai, po mišparų, pa
giedojo “O saliutaris” trio, 
p-lė M. Arbauskiutė, p. A. 
Šaukimas ir p. J. Budrevičius 
iš Haverhillio, paskiaus tęsės 
litanija Panos Marijos. To
liau sugiedota Tantum Ergo 
duetas p-lė M. Arlauskiutė ir 
p. A. Šaukimas, sugiedota su 
sujungtomis spėkomis trijų 
chorų—keletas lietuviškų gies
mių. Visas to vakaro giedo
jimas pavyko geriausiai, nes 
vietinis vargonininkas p. R. 
Ainoris prisidėjo su didžiu 
darbu, prirengdamas chorus 
prie šios iškilmės, taip-gi so
listai, duetai ir trio pasirodė 
kopuikiausiai. žodžiu sakant, 
viskas pavyko kopuikiausiai, 
Žmonių prisirinkę buvo pilna 
bažnyčia ir pelno arba aukų 
surinkta tą vakarą dėl apmo
kėjimo skolų už naujus var
gonus $300.00.

MONTELLO, MASS.

Amorita Kliubas, kuris ta
po sutvertas prieš porą mėne
sių ir prie kurio priklauso mer
ginos ir vaikinai, surengė gra
žią pramogą geg. 24 Lietuvių 
Name. Tą pramogą užvardin
ta Mavpole. Žmonių buvo la
bai daug, nes kiekvienas no
rėjo pamatyti tą, ko jis ne
buvo matęs. Ir išties, iš to 
programo gražumo, taip kiek
vienas jautės užžavėtas, tyla 
viešpatavo per visą programą. 
Kuomet mažas vaikiukas Al
bertas Abračinskas pasirodė 
ant estrados ir su dūdele už- 
triūbino pranešant, kad Gegu
žės Karalaitė atvažiuoja, nuo 
to laiko prasidėjo to vakaro ce
remonijos. Ona Ramanaus
kaitė, kuri buvo Gegužės Ka
ralaitė, žavėte žavėjo visus su 
savo gražiu nudavimu, kuri 
buvo vežama gražioj rožių ka
rietoj ir tą karietą traukė 6 ma
žos mergaitė pavydale mažų 
arkliukų. Prieš karietą mė
lynai apsirėdę 6 mažos mergai
tės su lankais aprėdytais rožė
mis, pritaikant muzikai, gra
žiai šoko, gi 4 mažesnės mer
gaitės, apsirengę baltai, nešė 
gėlių bukietą ir gėles metė prieš 
karalaitę. P-lė F. Jarmalavi- 
čiutė vedė visą procesiją apsi- 
rėdžius, kaip peteliškė, nešda
ma gėlę ir gražiai ja mostvkuo- 
dama. Šalę karalaitės, ėjo 6 
vaikai kaipo karališki karei
viai, gi po to ėjo dvi karalai
tės didžtamaitės — p-lės P. Ab- 
račinskaitė ir O. Grigiutė. P-lė 
B. Antanavičiūtė sekė paskiau, 
nešdama karalaitė vainiką ant 
baltos šilkinės paduškėlės. 3 
metų vaikas Jonas švedas bu
vo vežėjas karietos. Jis gra
žiai mokėjo kėravot arkliukus. 
Kuomet karalaitė buvo privež
ta prie sosto, kuris buvo prie 
scenos viduryje svetainės gra
žiai išpuošta, karalaitė tapo 
apkarūnavota P. Abračinskai- 
tės, gi p-lė O. Grigiutė suteikė 
Jos Mylistai valdymo lazdelę. 
Karalaitė gražiai padėkavojo ir 
prižadėjo suteikt žmonėms 
daug laimės ir linksmybės per 
šią vasarą. Po to prasidėjo į- 
vairūs šokiai, kurie buvo atlik
ti viduryje svetainės. Šokių 
buvo visokių. Mažos p-lės J. 
Grakiniutū ir Flor. Kašėtaite 
užžavėjo visus “Fox trot.” Bu
vo atšauktos po kelis kartus. 
P-lė P. Kašėtaitė taip-gi gavo 
daug aplodismentų už pašoki
mą “Tangle Foot.” Ispaniš
ką šokį atliko labai, labai gerai 
p-lė B. Antanavičiūtė. 12 mer
gaičių gražiai pašoko Maypole 
Dance, kurios šoko apie stul
pą laikydamos įvairios spalvos 
kaspinius. Ypatingiausia to 
programo dalis, tai buvo Exhi- 
bitin šokis, kurį šoko 2 sve
timtautės.

Po to buvo įvairių įvairiausi 
šokiai, kuriuos gerai atliko ma
žos mergaitės. Programą už
baigė Karalaitė su Princu, ku
riuo buvo p-lė N. Moncevičiu- 
tė princiškai apsirėdžius ,su 
Grand March kuriame dalyva
vo visos šokikės. Buvo pui-

kiai atlikta. Po Grand Mareli 
Karalaitė jsodyta Į karietą bu
vo išvežta iš' svetainės. Tada 
prasidėjo šokiai svečių.

Vakaras iš visų atžvilgių pa
sisekė gerai.

P-lė O. Kašėtaitė dirigavo 
šokius ir programą. P-as J. Gri
gas buvo vakaro vedėjas.

Francylia.

> WESTFIELD, MASS.

L Antroje gegužio mėųesio sa
vaitėje atsibuvo pas mus misi
jos, kurias davė Tėvas Alfon-

I sas Pasijonistas. Pirmą kar
tą savo gyvenime mačiau ir da
lyvavau misijose. Gražiais pa-

, mokinimais, puikiais misijo- 
nieriaus norais negalima buvo 
atsigerėti. Tiktai po tokių mi
sijų kiekvienas žmogus turėjo 
tapti doru ir prakilniu savo gy
venime. Ir ištikrųją žmonės 
taisė savo gyvenimo takus. Di
džiausio nemalonumo čia buvo 
pritirta iš naujai susitvėrusios 
L. D. K. Vytauto draugijos, ku
ri savo konstitucijoje kalbėda
ma apie velykinę išpažintį ne
judėjo bausmės už neatlikimą 
ir kaikurie nariai varėsi už tai, 
kad nereikia bausmės, nes jei
gu jis nenori Katalikų tikėjimo 
pildyti gali prigulėti ir turi 
liuosa būti kiekvieno plauko 
žmogui šioje draugijoje. To
kia draugijos pakraipa kaiku- 
riems geriems katalikams ne
patiko ir kilo nesusipratimai. 
Todelei Tėvas Misijonierius 
matydamas pavojų katalikys
tei toje draugijoje sušaukė vi
sų tos draugijos narių susirin
kimą. Ką ten kalbėjosi neži
nau, tik girdėjau kad būk kai
kurie labai bijojosi išpažinties, 
bet visgi visi vienbalsiai nutarė 
į konstituciją intraukti velyki
nės išpažinties atlikimą po bau
sme. Bravo vvtautiečiams už 
gerą žingsnį, kad nors kada pa
rodė viešai savo tikėjimo nesi- 
biję ir uždarė vartus įvairiems 
kurstytojams ir atsimetėliams. 
Tai svarbi misijų pasekmė. 
Dabar jau viskas gerai. Ro
dos visas darbas atliktas. Taip 
tai ir mūsų klebonas manė, nes 
po misijų tik džiaugiasi ir gi
ria savo parapijonus už dievo
tumą ir gerą misijomis naudo
jimąsi. Ypatingai kuomet po 
misijų vieną kartą po gardžių 
pietų prigulė pasilsėtų ir gražų 
sapną sapnavo; o aš kaipo sap
nų žinovas ir jaučiu, kad mūsų 
klebonas sapnuoja būk su vi
sais savo parapijonais į dangų 
nuėjo ir prieš Dievo sostą visi 
didžiu balsu užgiedojo “Garbė 
Dievui”... Taip smarkiai rik
telėjo kad iš miegų pašoko. 
Vienok sapnas jam suteikė tą 
malonumą kad ištikrųjų pa
manė būk visi parapijonai taip 
geri, kad be skirtumo jiems 
vieta tik danguje. Bet ne vi
sai taip yra. Nors ir misijos 
buvo ir didelę naudą jos atne
šė, vis-gi velniukas nesnaudė, 
o sau tarniukų vis gaudė. Jau 
tuo po misijų poras žmonių 
raukėsi, kad Vytauto draugiją 
pastatė ant tikrai katalikiškų 
pamatų. Išgirdo apie Chica- ■ 
gos triukšmadarių seimą kad J
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tai laisvamanių, kad tai iš to 
išeis gera skriauda Lietuvai, 
mūsų kriaučiški Joanai, žėkoniš- 
ki Jonai, cariški Nikalojai, 
Muravjovai, Šamai ir tiems 
panašūs užmiršo apie misijas, 
apie savo gerus norus ir tuoj 
pradėjo išsijuosę agituoti už tą 
seimą, raginti draugijas prie 
to prisidėti, nes tai laisvama
niška, nes tai bus velniukui 
nauda. Prie tamsių kataliką 
jiems tas darbas pasisekė, nes 
Vytauto draugija pašlijo prie 
laisvamanių seimo, o gal dar ir 
kitose draugijose pasiseks 
jiems armydelį sukelti. Kiek
vienam gali būti šiandien aiš
ku, kad Chicagos seimas tai 
tikri nuodai Lietuvos reika
lams, prie jo prisidėjimas tai 
aiškus Lietuvai kenkimas ir 
savęs priskaitymas prie laisva- 
maniij - triukšmadarių. Ar-gi 
negėda mūsų kolionijos katali
kams, kad jie taip akli, ne
mato to blogo ir duodasi ne
nuoramoms už nosies vadžioti? 
Ar-gi jau mes prie to priėjome, 
kad du ar trįs parsidavėliai, iš
gamos vestų kur tik norėtų vi
sus katalikus, kurie net viešai 
per misijas prisiekė tvirtai lai
kytis savo tikėjimo principų, o 
šiandien prisiegą laužo? To- 
delei pakol laikas mes katali
kai atbuskime, nusikratvkime 
vilkų avies kailyje. Pirmiau
siai mūsij klebonas turėtų ne
snausti ir nesapnuoti kad pa- 
rapijonai po misijų yra visi 
šventi, bet griežtai pasiprie
šinti parsidavėliams, o mes vi
si katalikai stosime kartu su 
savo klebonu prieš tuos ardy
tojus. užkirsime jiems kelią 
vedantį draugijas ir žmones 
prie laisvamanvbės, privesime 
vėl prie tvarkos, vienybės ir 
broliško gyvenimo. Dar kar
tą turiu paklausti: ar-gi mes 
katalikai toki esame neišmanė
liai, kad nesuprantame laisva
maniški! kilpų, nepažįstame jų 
vadų suktybių ir todelei jų vi
sus rėksmus užgiri ame? Ar
gi jau mes toki nerangūs esa
me. kad duosimės ant visados 
save prie gėdos stulpo prikal
ti? Ne. To negali būti. Tad 
į darbą visi. Garbė bus tam 
kas pimutinis pradės kovą 
prieš tuos klaidintojus. Garbė 
bus visiems katalikams kuo
met apsigįs nuo vilkų avies kai
lyje. Mes negalėtume vadytis 
katalikais, jeigu laisvamanių 
bernai mumis vadovautų.

Nikalajuška.

kompanuojant p. Baniui. Ge- 1 
rai sulošė “Ir aš nepaisau.” : 
Ant galo kalbėjo p. J. O. Sirvy
das. Gaila, kad mažai žmo- 
nią atsilankė.

Ant rytojaus buvo New 
Yorke didžioje Carnegie Hali 
inass-mitingas ir koncertas ke- 
turią tautų, tai yra: lietuvių, 
ukrainiečių, latvių ir estonų.

Šis mass-mitingas labai di
delį įspūdį padarė į ameriko
nus. O mums žinoma tas ant 
naudos.

Lietuviai pasirodė šauniai. 
Kalbėjo Vinikas ir lietuvią di
džiulis choras, kurį dirigavo p. 
K. Strumskis beabejo užėmė 
pirmą vietą. Antrą ukrainie
čių. Trečią latvių. O esto-

nai negalėjo pastatyi savo cho
ro, todėl jie negalėjo nei savo 
tautos himno sudainuoti. Tik 
vienas dalykas labai nemalonus 
buvo tai tas, kad Marius iš ko
kios tai priežasties neatnešė lie
tuviškos vėliavos. Tai tikra 
liurbystė.

Pirm išnešimo rezoliuciją bu
vo svarstyta telegramai nuo 
Cornell Universiteto profeso
riaus, Columbijos Universite
to Prezidento, New Yorko 
miesto' majoro J. Hylan ir kitą, 
kurie linkėjo Lietuvai nepri
gulmybės bei pripažinimo jos 
valdžios.

Žmoniij buvo prisikimšus di
džiulė salė.

Matušia Mykolas.

CAMBRIDGE, MASS.

VAKARAS.
Margas vakaras bus birželio 8 

d., nedėlios vakare Bažnytinėje 
Salėje. Bus suloštas labai puikus 
teatras “Tarp Dilgėlių Rožės.” 
Atlos pačios Sąjungietės. Visi tu
rėtų ant šio vakaro atsilankyti, 
nes šis vakarėlis bus vienas iš gra
žiausių kiek kada buvo šioje kolo
nijoje.

Įžanga visai maža.
Visus širdingai prašo atsilanky

ti ant viršminėtų vakarų
LRK. Mot. Sąj. 22 Kuopa.

’S

BLOGAS VIRŠKI
NIMAS ir nečystas 
kraujas yra prežas- 
timi daugelio ligų, 
kurios kyla delei blo
go vidurių virškini
mo.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
kę” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį........... 50c.
” tris sykius..........$LQQ

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktu išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivą kompanijomis persiuntimui įvairią prekių, 
mašiną ir įrankią į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriką, liną ir vilną 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi kęli Bendrovės 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčiij ir pinigą 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminią, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališką raštą kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimą afidavitą, konsulio paliudijimą, etc.

7) Jungiama trys Bendrovės: Lietuvią Statymo (Cleve
land, O.), Lietuvią Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerą galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrašykime ką daugiausiai galima dabar ir siąskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.,
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.

Ipl
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“Vanago” Spaustuve j
ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Ohio ir apielinkią lietuviai paveskite spaudos darbus mūsą; 
spaustuvei. Atliekam gražiai ir pigiai.

VANAGAS PUB. CO.,

6307 Superior Avė., N. E., Cleveland, Ohio.

GIRARDVILLE, PA.
Remia L. R. Kryžių.
g. 26 d. dėka vietos 

bono kun. J. Valaičio tapo su
tvertas Raudonojo . Kryžiaus 
skyrius. Susirašė nors ma
žas būrelis veikėjų, vienok vi
si energijos pilni, ypač tarpe 
mūsų mergaičių randasi gra
žių minčių ir pasišventimo. 
Pažymėtina, kad gerb. kleb. 
aukavo $5 ant pradžios, o kiti 
po dolerį.

Katalikų veikimas didinas, 
ne toj, tai kitoj dr-joj. Tau- 
tininkų-liberalų nesigirdi. Tur
būt visai jų nėra. Socijalis- 
tų-bolševikų tai randasi, iš jų 
yra kurie nemoka nei rašyti, 
nei skaityti, bet ginčytis visi 
moka (kaip jie sako) kad ir a- 
pie astronomiją ar pasaulio 
pradžią ir dabartį. Užklausk 
ka iš geografijos, atsakys ne
mirktelėjęs, bet visai ne taip 
kaip reik. Paklausk, kas tai 
yra geografija, atsakys: “Mat 
vyras dar to klausia, juk aš 
ten ir pats buvau ne tik ką.” 
Matant tokį jų tamsumą, gai
la darosi ir rodos patartum nuo 
širdies kaip tai brangus daik
tas apšvieta, bet tokis puikuo
lis vis-gi nesiduos, verčiau per 
burną duotūm, negu jam pa
tarimą. Iš tokio neTeik tiku
tis gero.

kle-

Skrajūnėlis.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 24 d. Apr. Panelės 

Šve. salėje ALRKM. Sąjungos 
29 kuopa surengė prakalbas ir 
teatrą “Ir aš nepaisau.” Va
karą vedė p-lė Miliuniutė. Kal
bėjo tos pačios kuopos narė po
ni Širvydienė apie svarbą Mot. 
Sąjungos. Paskui dvi mergai
tės ir p. Viršulis gražiai sudai
navo lietuviškas daineles a-

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

Parsiduos pigiai. Norintieji tu
rėti gerą pelningą biznį, atsišauki
te tuojaus.

Jokūbas Eidukas,
189 C St., So. Boston, Mass.

Prityrę žmonės ži
no, kad beveik kiek
vienos ligos galima 
išsisaugoti, jeigu sa
vo laiku panaudosite 
reikalingas priemo
nes. Toji priemone 
šiame atsitikime yra

Partola saldainės. Prieš einant gulti vartokite 3 saldainius, 
o persitikrinsite, kad Partola gelbsti tikrai ir ūmai. Vienas 
pakelis Partola kainuoja tiktai 1 doleris, o 6 pakeliai, kad 
patarnavus publikai parsiduoda už 5 dolerius.

Partola gavo auksinius me
dalius šešiose pasaulio' paro
dose už savo geras ypatybes. 
Kiekviename name privalo* 
rastis Partola.

(196)

PIRK VAKACIJOMS

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Jų kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Graži ir naudinga dovana 
kiekvienam prisiuntusiam or
derį ir pinigus kartu su šiuo- 
mi apgarsinimu.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dept. L. 3.

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.

PRANEŠIMAS.
Mašina, kuri padarys jums pinigus. 

Nepirk JUDAM*Jj PAVEIKSL* ma
šinos už $200, bet pasistatyk pats už 
keletu dolerių. Aš esu patyręs opera
torius dar iš Lietuvos. Dirbau teatruo
se Kaune, Vilniuje ir kituose miestuo
se. Visi pienai, instrukcijos ir pata
rimai 50 centų. Adresuok:

GENERAL REPAIR SHOP,

2500 E. Somerset St., Philadelphia, Pa.

Ar nori pirkt 
spaustuvę?

Parsiduoda spaustuvė už labai 
mažą kainą. Atsišaukite tuojaus.

C. J. MATUTIS,
18 Intervale St., Montello, Mass.

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Kearney, N. J. 

•••••••
AS, ADOMAS A. KARALIAU S KAS, SEKANČIAI RAŠAU, i

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

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

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago, DL
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♦♦♦ ' STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau-

giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvią būvio pagerinimo.
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$1,000,000. 
šių.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant 
Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė-

Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
1) PRAMONĘ, ,2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka 
laivus dėl Lietuvos valstijos.

Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty-
mui.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jdu įsteigė:
1) avalų (slioe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir užtvirti- 
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Euro
poje.

’tX X X X X X X TX tX t tX f 
i
t❖ ♦t

L. A. Bendrovės šefai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pi
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš.

Investinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

?

GRAŽUS VAKARAS!!

Istorišką Lietuvių Operatę

“BIRUTĘ”
STATO SCENOJE

L. D. D. DRAUGIJA “AUŠRELĖ” 
Po vadovyste komp. MIKO PETRAUSKO 

NEDĖLIOJĘ, 8 DIENĄ BIRŽELIO (JUNE) 1919

Polis Theatre-Worcester, Mass.
8-tą valandą vakare.

TIKIETŲ KAINOS: 35c., 50c., 75c. ir $1.00. 
Tikietai iškalno gaunami “Aušreles” kamb. 45 Millbury St.

Kviečia VALDYBA.

fcĮĮIHLJEJ

PARSIDUODA RAKANDAI 
(FORNIČIAI)

dėl 5 kambarių. Visai mažai var
toti ir parsiduos pigiai. Galima 
matyti kasdiena ir bite laike.
250 W. 4-th St., So. Boston, Mass.

(Ant antrą lubų.)

3?
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Įsteigta 1919 metais — Vienatinė Lietuvią Avalą Dirbtuvė. 

ĮSTEIGTA 1919 METAIS

VIENATINE AVALŲ DIRBTUVE |
PROGRESS SHOE MFG: CO. |

BROCKTON, MASS.

Paieškau brolio Petro Verbilo, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Gražiškių par., Karpiejų kaimo. 
Apie 20 metų kaip išvažiavo į A- 
meriką ir ligšiol apie jį nieko ne
žinau. Taip gi ir daugiaus gimi
nių yra apie kuriuos norėčiau su
žinoti.
Agota Virbiliutė (Miliauckienė)

6 Waddells Land, Belshell,
Seotland.

95 SPARE STREET,

ATIDAI VISŲ LIETUVIŠKŲ KRAUTUVNINKŲ!!!

Progress Shoe Mfg. Co. išdirba “Bal,” “Blucher,” “Fox 
“Oxford” stilių avalus dėl vyrą. Ši Bendrovė specializuoja

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtą prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan- 

I ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas Gedžius,
2 Billerica St., Boston, Mass.

A

PARSIDUODA automobilius vi
sai pigiai. Dėl 7 sėdynių, 6 selin- 
derių, 1918 metų, mažai važinėtas, 
nesunkus ir mažai kaštuoja užlai
kymas. Tinka prie biznio arba 
šiaip pasivažinėjimui. Atsišaukite 
tuojaus laišku arba ypatiškai.

K. Urbon,
26 Gatės St., So. Boston, Mass.

4.

FAKTAI APIE PROGRESS SHOE MFG. CO. ,

1. Suorganizuota iš Brocktono Lietuvių per pastangas Lietu-l 
vos Atstatymo B-vės atstovo Inž. P. J. Žiuris, 1919 mete. Į 
Įkorporuota ant 100.000 dolerių.

3. Išdirbama trijų greidų vyriškus, ožkos ir veršio skūrą “sidej 
leather” avalus.
Dieninis pagaminimas 250 poru.

5. Parduodama krautuvninkams.
6. Ant visą mūsų avalų padą yra primušta štempė su Lietuvos]

žirgvaikiu. i

1
7. Visi šėrininkai yra Lietuviai.
8. Visi darbininkai yra ščrininkais.

9. Jos valdyba susideda vien tik iš lietuvią: a) Vedėjas Inž.Į 
P. J. Žiuris, b) Pirmininkas A. Čižauskas, c) Kasierius P .s 
K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Milčius, e) Kiti Direk
toriai : P. Tamulevičius, A. Kasparas ir J. Vaičiūnas.

10. Mūsą obalsis: “Pilna vertė, geras stilius, tvirtumas ir aug-j 
štos kliasos išdirbimas.

11. Mūsą fabrikas yra 4000 ketvirtainią pėdą. Jame yra nau-l 
jausios prietaisos ir per tai išgalim pagaminti gerus ava-| 
los. x

12. Duodame geriausias išlygas krautuvninkams ir vertę nešio
tojams mūsą avalų.

13. Perkame skūras nno geriausių išdirbę jų.
14. Mūsą bendrovė susideda vien tik iš lietuvių. Joje priguli 

270 šėrininkų, kurią didžiuma yra valą išdirbėjai turintį 
daug metą patyrimo.
Na Lietuviai, jau didelis'darbas pradėtas!
Kas rems savą kylančią industriją?

Paieškau vyro Miko Bogušio 
Suvalkų gub., Seinų pav., Leipū- 
nų pačto, Aukštojo dvaro. Jis y- 
ra apie 60 metų amžiaus, plaukai 
tamsiai gelsvi, ant kairės rankos 
turi ženklą, neturi priekinių dan
tų. 18 m. atgal gyveno Waterbu- 
ry Conn., o dabar nežinau kur. 
Prašau atsišaukti arba kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Ona Bogušienė,
46 N. Leonard St., Waterbury, Ct.

I
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Paieškau savo pačios Mary Strze- 
gauskienė 28 metų senumo, aug- 
ščio 5 pėdų 4 colių, plaukai tam
siai gelsvi, nosis smaili. Drabu
žius nešioja mėlynus, margus dry
žuotus skersai. Skrybėlė šiaudinė 
mėlynas ribinas. Ji išsivežė 3 vai
kus. Vyriausia 11 metų - vardas 
Juozas, antras vaikas Stanislovas 
9 metų, trečias Pranas 9 metų. 
Jeigu patėmysite tokią vpatą, mel
džiu duoti žinią. Pirmiau davu
siam žinią duosiu $5.00 dovanų. 
Arba lai pati atsišaukia, viską do
vanosiu.

J. Strezegausky,
955 Sherman St., Akron, Ohio. Aj

TODĖL
DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-! 

KON^ PIRKITE ŠERUS, DEKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARI 

MES PRISIRENGĘ?
“Monev orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-l 

jnimais kam ir kokiam tikslui siunčiate.

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)

BOSTON, MASS.CR0S8 STR.,

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privati šką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėju ir esu patyręs tame dar
be. Kalbu lietuviškai,- lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.

JflOSM JsakMSlDM,
62 Hudson St., Loveli, Mass. 
■fetSinl



4 DARBININKAS

Vietinės žinios.

ŠV. JONO BLAIVININKŲ 
DRAUGIJOS PRAKAL

BOS.
Nedėlios vakare šv. Petro 

parapijos lietuvių salėje So. 
Bostone įvyko prakalbos, ku
rias nepaminėjus laikraštyje
— būtų prasižengimu.

Pirmiausia sudainavo pa
rapijos choras p. Karbauskui 
vadovaujant “Lietuva tėvynė 
mūsų” ir dar keletą puikių 
dainelių. Toliaus sekė pra
kalba gerb. klebono K. Urba
navičiaus, kurs trumpai ir aiš
kiai apibriežė tos draugijos 
naudingumų, gerumą ir prie 
jos prigulėti reikalingumą. 
Išrodinėjo, kad toji draugija 
yra grynai katalikiška ir veda
ma katalikiškoje dvasioje dėl
to, kad jos valdyboje yra žmo
nės karšti katalikai ir kad i sa
vo tarpą toji draugija sulais- 
vamanėjusių neįsileidžia, o iš- 
klystančius nuo katalikystės 
tuojau iš dr-jos prašalina. Lin
kėjo tai dr-jai augt ir bujot.

Toliaus dainavo ir deklema- 
vo mažas 5 meti} Bronius Skri- 
ckis, jis taip publiką užžavėjo, 
kad aplodismentai sudrebino 
visą salę. Pijanu paskambi
no p-lė Zaleckiutė ir buvo net 
antru kartu iššaukta atkarto
ti.

Po to sekė prakalba gerb. 
Norwoodo klebono kun. Švag- 
ždžio. Tai buvo svarbiausia 
ir indomiausia programo dalis. 
Jis gana linksmutę prakalbėlę 
pasakė apie “mierelę,” kuria 
mes viską mieruojame, pa
aiškino kaip mieruoja katali
kai viską su viena mierele, o 
laisvamaniai su socijalistais 
savas miereles kiša. Sakė 
daug maž taip: Pasaulis su
sideda iš žemės arba akmeni- 
jos, iš augmenų arba augme
nijos.. . ir visas tas “ijas” mes 
vūnijos, iš žmoniii arba žmo
nijos.. . ir visos tos “ijas” mes 
galime pamieruoti viena mie
rele. Žemę mes skaitome ge
ra tą, ant kurios kas nors au
ga, ar iš kurios galima kokią 
nors naudą ištraukti, o bloga
— tą, kuri niekam jokios nau
dos neduoda. Katalikai, lais
vamaniai, cicilikai visi šituose 
klausimuose vienodai kalba.

Augmenijoj skaitome tuos 
augmenis gerais, iš kurių yra 
bent kokia nauda gyvulėliams 
arba žmogui, ar tai iš ji} pa
šaras, ar maistas, ar gyduo
lės, arba bent kraikas gyvulių 
mėšlynui paklot. O tokį aug- 
menį, kurs visiškai niekam 
netinka vadiname blogu, neti
kusiu. . >

Katalikai, laisvamaniai, so- 
cijalistai vienaip čia sako. Čia 
mūsų visų viena miera.

Gyvūnų karalijoje tokį gy
vulėlį skaitome geru, kuris 
savo darbu, mėsa ar pienu duo
da naudą žmogui.

Katalikai, laisvamaniai ir so- 
cijalistai čia vienaip sako. Bet 
kuomet mes prieiname prie 
žmonijos, tai čia mūsų laisva
maniai su socijalistais pakyšt 
su antra mierele ir išlenda.

Mes katalikai sakome, kad 
tas žmogus geras, kurs tarnau
ja Dievui ir artimui, kurs sten
giasi padaryti žmoniją tobu
lesne ir geresne. 0 laisvama
niai su socijalistais sako, kad 
tas žmogus geriausias, kurs y- 
ra sau geras, kad jokio kito
kio augštesnio tikslo kaip žmo
gaus užsiganėdinimo reikalai 
pasaulyje nėra.

Ar jie taip darydami pasiel
gia logiškai ar ne, tai spręskit 
tamstos patys.

Pasaulyje viskas yra taip 
sutvarkyta, kad kiekvienas da
lykas, kiekviena karalija tar
nauja augštesnei karalijai ir 
jos gerumo' laipsnis sprendžia
mas yra iš to, ant kiek jinai 
yra naudinga augštesniąjai ka
ralijai.

Žemė ta gera, ant kurios au
ga žolė, medžiai, javai, ant ku
rios niekas neauga ta žemė nie
kai.

Augmenai tie geri, kurie 
maitina gyvūnus, iš kurių 
gauname vaisius, uogas, ar gy
duoles, o iš kurių nieko nau
dingo nėra galima išgauti, tie

yra niekai.
Gyvulija ar gyvūnija tar

nauja žmogui, vieni dirba, ki
ti duoda mėsą, vilnas, medų... 
o tas viskas žmogui naudinga, 
bet kurie gyvūnai nieko tokio 
žmogui naudingo neduoda tuos 
visus vadiname negerais.

O žmogus pats tarnauja V. 
Dievui viso pasaulio Sutver- 
tojui ir tiktai tuomet jisai y- 
ra pilnoje to žodžio prasmėje 
geras, o kurs,V. Dievui netar
nauja, jo įsakymų neužlaiko, 
savo artimą skriaudžia ir iš
naudoja, toksai žmogus yra 
niekai, dėlto kad jis yra savi
meilis egojistas ir iš jo pasau
liui tiek naudos kiek ūkinin
kui iš ožio — nei pieno nei vil
nos, arba kaip iš musės — nei 
medaus, nei vaško, vien tik į- 
k i rūmas ir nemalonumai.

Taip yra ir su draugijomis. 
Katalikai vadina geromis 
draugijas tokias, kurios yra 
grynai katalikiškos, kuriose 
tikėjimui atiduodama pridera
ma pagarba, kuriose katali
kystės reikalams paskiriama 
pirmiausioji vieta, o laisva
maniai ir socijalistai giria tas 
draugijas, kuriose tikėjimas 
atšalęs arba persekiojamas ir 
užgauliojamas. Dėlto jeigu 
mums kas giria kokią draugi
ją, tai pirmiausia mes turime 
patirti, kas tas toks, kurs gi
ria ir su kokia mierele jisai tą 
draugiją ar tą ypatą mieruoja. 
Šv. Jono draugiją giria klebo
nas, reiškia mieruoja katali
kų mierele ir dėto mes galime 
tikėt, kad ta draugija yra ge
ra, bet jeigu ją pradėtų lais
vamaniai su cicilikais savąja 
mierele taikyti tai jūs išgirs
tumėte jeigu dar negirdėjote 
ką jie apie ją pripliaukštų, bet 
ant to nereikia žiūrėt, tegul 
jie sau pliauškia, ką nori.

Negana būt draugijai gera, 
bet dar reikia tobulintis, kad 
kaskart tapti geresne ir geres
ne.

Ir geriausia žemė jei ją ne- 
tręši, jei jos neišdirbsi pavirs 
į niekus.

Moterėlė turėdama daržą, 
kiek jinai padeda vargo ir dar
bo beravėdama piktžoles ir ne
spėja iš vieno galo baigusi ra
vėt, o žiūrėk iš kito' galo jau 
ir vėl viskas užėlė piktžolėmis 
— jos matote ir nesėtos auga 
ir bujoja, ir gerą sėklą stel
bia.

Tas pats ir gyvulijoje. Gy
vulėlį kol prižiūri, tai jis tar
psta, o tik apsileik bent kiek 
tuoj ir pasišiaušė arba net ir 
nugaišo.

Bitė yra naudingas vabalė
lis duoda vašką ir medų, o mu
sė nieko gero neduoda dar li
gas išplatina. Apie biteles 
kiek ūkininkas nesirūpina, 
kaip jas neprižiūri, o žiūrėk 
jau jos ir išgaišo. Gi su mu
sėmis visai kas kita, jas mušk 
kiek nori, ir nuodais maityk 
ir musmiriais šerk, o jos kaip 
ūžė, kaip spiečius, taip ūžia 
ir dauginasi.

Tas pats ir žmonių draugijo
je. Geras draugijas, kad pa
laikius geromis, tai reikia 
nuolatos budėti ir dirbti, o ap
leisk bent kiek, tai kaip bema
tant ir privis kaip dirvoje pikt
žolių visokių “bepartyvių,” 
laisvamanių ar socijalistų ir 
pradės draugiją stelbti kaip 
tos piktžolės ūkininko daržą ir 
iš puikiausios draugijos trum
pu laiku pavers į tokią baidyk
lę kaip perdvėsusi pasišiaušusi 
Jankelio kumelė ir Sroliuvie- 
nės ožka, iš kurių niekam jo
kios naudos, vien tik pasišlykš
tėjimas pasižiūrėti.

Dėlto šv. Jono dr-ja ir kiek
viena draugija turi žinoti, kad 
jų geras gyvavimas ir geras 
vardas priklauso nuo jų laiky
mosi katalikystės principų ir 
veiklumo, nuo sergėjimosi į 
savo tarpą įsileisti “beparty
vių,” laisvamanių ir socijalis
tų — nes tikybinis indiferen
tizmas tai draugijos mirtis.

Po gerb. kun. Švagždžio kal
bėjo p. J. Romanauskas aiški
no, kad lietuviams reikalinga 
yra pramonę ir prekybą paim
ti į savo rankas, kad iš to ei
nantis pelnas pasiliktų lietu
vių kišenėse, kad tam tikslui 
reikia organizuoti kapitalus 
prisidedant prie gerų bendro

vių. Nurodė, kad iš visų 
bendrovių visųgeriausia yra 
“Lietuvių Prekybos Bendro
vė,” kuri nors mažai giriasi, 
bet labai daug veikia ir kurią 
bostoniečiai geriausia žino, nes 
jos centras čia pat ant vietos 
yra.

Galop poni Jankauskienė 
kalbėjo aiškindama Raudono
jo Kryžiaus reikalus, buvo pa
rinkta tam tikslui ir aukų ke
letasdolerių. Didelio pasise
kimo negalėjo būt, nes tas rei
kalas buvo padėtas ant pabai
gos.

F. V.

DARBUOJASI.

Šiomis dienomis gavome di
delį glėbį įvairių laikraščių iš 
Lietuvos. Nuolatai įdomes
nius dalykėlius perspauzdinė- 
sime “Darbininke.” Gavome 
visai naują laikraštį “Žemai
tija,” kurs leidžiamas Rasei
niuose.

Liet. R. Kryž. susirinkimas 
įvyko 2 d. birž. 1919 m. Šv. 
Petro svetainėje. Susirinki
mas buvo gyvas nors ir mažai 
teatsilankė. Darbas siuvimo 
eina smarkiai. Nupirkta yra 
500 vardų audeklo ir išduota 
dėl siuvimo. Vilnų pirkta 
apsčiai ir išduota dėl mezgimo 
dėl lietuvių kareivių kareivių.

Viso turto inėjo per visą mė
nesį apie $300.00.

Sekantis susirinkimas nu
tarta sušaukti extra, kada bus 
prisiųsta ženkleliai iš Centro. 
Todėl visi tėmykite.

Raštininkė.

Utarninke birželio 3 d. buvo 
nepaprastai kaitri. Vidurdie
nyje gyvsidabris termometre 
buvo nurėpliojęs iki 98 laips
nio.

Vyčių N. A. Aps. piknikas
LAWRENCE, MASS.

Vyčių N. A. A. Išvažiavimas.
2 d. birželio vietinė Vyčių 

kuopa susirinko aptarti kai- 
kuriuos reikalingus V. N. A. A. 

Į išvažiavimui dalvkus.
Iš komisijų pasirodė, kad 

daugybės svečių ir pavienių ir 
organizuoth yra užkviesta, iš
važiavimas garsinama, vieta 
dabinama, atletai miklinąs!, 
ožys ganosi ir kiškis ūsus pu- v • čia.

Laiškai ant užkvietimų gau
ti nuo p. Masaičio iš West- 
field, Mass. ir p. Aleksio iš 
Detroit, Mieli. Šiedu veikė
ju pasižada V. N. A. A. išva
žiavime dalyvauti. Iš džiaugs
mo plota rankomis.

Nutarta melsti apielinkės 
gerbiamų vargonininkų, kad 
jie programe dalyvautų ne tik 
su savo choru pavieniu, bet 
kad jie suokalbį padarę, su
dainuotų ir suvienytais cho
rais. Bet tai nepaprastas da
lykas.

Nutarta viešai per “Darbi
ninką užkviesti visus tuos vy
čius, veikėjus, muzikus, cho
rus ir kitus kuriems neįsteng
ta specialiai užkvietimai su
teikti.

Nutarta viešai per “Darbi
ninką” paprašyti visų ir pri
vačiai ir viešai užkviestųjų 
viešai per “Darbininką” savo 
užkvietimą atsakyti. Pasiti
kėta, kad “Darb.” tuos atsa
kymus patalpins “Darbinin
ke” po antgalviu Vyčių N. A. 
A. Išvažiavimas liepos 4, 1915, 
Lawrence, Mass.

Nutarta pranešt išvažiuoto- 
jams, kad jeigu 4 d. liepos ly
tų, tai išvažiavimas bus ant

ryt — 5-toje dienoje tuoni pa
čiu laiku.

Nutarta užimti vieną “Dar
bininko ’ ’ lakštą apgarsinimu 
ir tą “Darbininko” numerį 
vartoti plakato vietoje.

Nutarta dienos programą 
pradėti nuo 8 A. M. Pasiro
dė kad jis susidės iš baseball 
game, prakalbų, orchestros, 
mergaičių drilių, gardžių pie
tų, Lietuvos vaizdelio, dainų, 
lietuviškų šokių, akrobatų, 
komedijų, atletų, žaismių, liau
dies dainų ir atsisveikinimų.

Vėlumui nakties atėjus kiti 
dalykai išvažiavimo reikale 
atidėta ik ateinančiam atra- 
diepiui.

Presos Komisija.
Viešas •užkvietimas.

Kaikurioms kliūtims nelei
džiant, negalėjome visus laiš
kais į V. N. A. A. išvažiavimą 
užkviesti. Kviečiame visus 
kojautriausiai šiaip viešai. 
Apleisti mūsų nebenorėsite. Ir 
mes gerbiamų svečių niekad 
nepamiršime. Taikinkite sa
vo vakacijas ant to laiko ir 
perleiskite jas Laivrence — to
limesnieji?

Užkvietimų Komisija. 

Prašome atsakyti.
Begalo mums yra svarbu su

žinoti kas iš gerbiamų svečių 
bus kas ne. Taip-gi svarbu 
visiems žinoti ką gerbiami už
kviestieji mano apie tą nepap
rastą jaunimo pramogą. Tode- 
lei ir meldžiame duoti atsaky
mą per “Darbininką.” Visi 
tėmysime ir greitesniu laiku 
kas reikia nuo tamistų sužino
sime visi.

Užkvietimų Komisija.

L.D.S. Reikalai.
PRANEŠIMAS.

LDS. Conn. apskričo kuopų 
4-tas suvažiavimas įvyks 8 d. 
birželio 1919 šv. Jurgio parapi
jos svetainėje ant Park Avė., 
Bridgeport, Conn. Todėl vi
sos kuopos malonėkite prisiųs
ti kodaugiau delegatų, taipgi 
prisirengkite su įnešimais nau
dingai mūsų apskričiui ir į L. 
D. S. Seimą nepamirškite įne
šimų pasigaminti.

Visos kuopos, kurios tik tu
rite tikietus malonėkite pri
duoti delegatams važiuojan
tiems arba pri siųskite raštinin
kei.

Suvažiavimas prasidės 1 vai. 
po piet, todėl delegatai nepa
sivėlinkite, stengkitės visi pri
būti ant laiko.

Ona Černiauskaitė,
25 Poplar St., 
Waterbury, Conn.

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Aps

kričio kuopoms pranešu, kad 
LDS. N. A. Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks birželio 22 
d. š. m. nedėlioj 1 vai. po pie
tų šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj 119 Temple tsr., Na- 
shua, N. H. Todėl gerb. kuo
pos rengkitės prie tos dienos,

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
244 Broadivav, So. Boston.

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

135 C Str.

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. IVAŠKEVIČIAUS ofi
są, papirko:

Frank Romeo, gražią stubą 
su visais įtaisais ir didelį plo
tą žemes, Belmonte;

Juozas Levencevicz, 3 šemy- 
nų stubą ant Sixth St., So. Bos
tone;

Domininkas Olseika, mūrinę 
stubą ant Barrett Avenue, Citv 
Pointe, So. Boston’e;

Antanas Jakunskas, 3 šei
mynų stubą ant Columbia Rd., 
So. Boston’e. M. H. R.

________
I

NAUJA KNYGA!
Visiems instrumentams ir dai

navimui 8 lekcijos notų išsimoki
nimui be mokytojo. Naujos dai
nos ant 4 balsų knyga $1.50 par
duodu už $1.00, viena daina 10 
centų.

G. A. BARONAS,
P. O. Bos 501, McKees Rocks, Pa.

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivį arba aeroplaną dėl savęs- 
ir išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaįp padaryti orlaivius ui 
pigiausią kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

General Repair Shop,
2500 E. Somerset St., Philadelphia. Pa. 

(No. 2)

I

rinkite atstovus ir darykite 
gerų ir naudingi} sumanymų 
dėl tos brangios organizacijos, 
nes šitas paskutinis suvažiavi
mas prieš seimą. Tai gerb. 
kuopos kam rūpi LDS. gero
vė ir jūs reikalai, tai visi pri- 
siruoškite prie tos dienos. Siųs
kite kodaugiaus atstovų, nes 
kiekvienam katalikui turėtų 
rūpėti LDS. organizacija, o y- 
patingai turėtų būti visa aps
kričio valdyba suvažiavime.

Pasarga. Kuopos per laiš
kus nebus kviečiamos, tik per 
organą, tai tėmykite organą ir 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėt savo duoklių į Aps
kričio agitacijos iždą po 5c. ant 
metų nuo nario, tai malonė
kite prisiųsti iki suvažiavimui 
Apskričio iždininkui M. Abra- 
činskui, 187 Ames St., Monte
llo, Mass., o kurios kuopos ne
galėsite atsiųsti atstovtf į su
važiavimą, tai prisiųskitė sa
vo įnešimus apskričio valdy
bai.
LDS. N. A. Apskr. aVldybft.
Pirmininkas — V. J. Ku

dirka. 37 Franklin St., Nor- 
wood, Mass.

• Rašt. — A. J. Navickas, 58 
Heaton Avė., Norvood, Mass.
LDS. N A. Apskr. Valdyba.

(

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

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

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

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

128 Heath St., Roxbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

244 D Street, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VTCE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadvray,

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

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINŠS DRAUGIJOS 

VALDYBA. 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

262 Four-th St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 

292 E St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas, 

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

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

trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po’ pietų.

TEISINGIAUSIA IR GE- | 
RI AUSI A LIETUVIŠKA | 

APTIEK A. |
Sutaisau receptus su di- o 

ižiausia atida, nežiūrint, o 
ir tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai B 
vienatinė lietuviška aptie- B 
<a Bostone ir Massachu- B 
etts valstijoj. Gyduolių ga- B 
it gaut, kokios tik pašau- B 
lyj yra vartojamos. Galit B 
reikalaut per laiškus, o aš H 
prisiųsiu per espresą. B

K. ŠIDLAUSKAS, B 
Aptiekorius ir Savininkas B 
26 Broadway, kamp. C St, B 
SOUTH BOSTON, MASS. B 
ei. S. Boston 21014 ir 21013o

DIDELIS LIETUVIŠKAS TEATRAS!
K So. Botsono Lietuvių Dramos ir Muzikos Draugija
« "GABIJA” g
e ---------stato-------

t1—
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo velando.:

Nuo2 iki3 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 
509W ROADWAYCor. STSO. BOSTON. 

Tel 602 S. B.

DR. F. MATULAITIS į
Išvažiavo ant studijų į ; 

Chicagą. Sugrįš Birželio ; 
mėnesyje į Bostoną. Į

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTA- Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąat 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

0 Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEP ;

B (Dr. M. V. Kasparavičius) Į 

425 BR0ADWAY,
South Boston, Mass. | 

5? Tel. So. Boston 27.
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte j 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.;

I Tel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų Mpą. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

* PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

u

u u s
VESTUVES”

3-JŲ AKTŲ LIETUVIŠKĄ OPERĄ. 
BUS VAIDINTA SUBATOJE,

7 D. BIRŽELIO-JUNE 1919 M., 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

DUDLEY OPERA HOUSE,
113 DUDLEY STREET, BOSTON, MASS.

‘ ‘ GABIJOS ’ ’ Choras šiam perstatymui bus skaitlingas, 
tuviškųjų kostiumų-parėdalų puošnumas. Geri dainininkai-solis- ' 
tai. Akomponuos gera ddielė orkestrą. J
Chorą, solistus ir orchestrą vadovaus pats komp. M. Petrauskas. $

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Lie-

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

PRIE DORCHESTER ST.;

Vilsndo. NedSUom',
nuo 9 vai. ryt* nuo 10 vai. ryto
Iki 8 vai. vakar*. Iki 4 vai. vakar*.

T*l. So. Boa ton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima nuihalifti ir liftuviitiai 
Ofiso valandos:

Ryt da iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai 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.

Dr.J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp.

F
VYRAI IR MOTERYS

Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-t 
kia kita Uga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- į 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- ® 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- « 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje E 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko ! 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- | 
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
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 I
573 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

Jefferaon st, 
NEWARK.N. J.
Telefoną*

Market

Ofiso valandos:
9-11 RYTI
2-4 po mitu
a-a v*k*rc

Bell Phone Dickin**n 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Btm4 Si., PHaddpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rite iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo B iki 9 P. M.

N.aiMsaifa iH4a*ettta. •

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ




