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gaujas ir palaiko vietoj pavyz
dingų tvarkų. Kovodamas su 
bolševikais nesenai žuvo daug 
pasidarbavęs Pušalotui moky
tojas Kazys Skvereckas.

niai kursai suaugusiems; kur
si stų mokinasi daugiau per 
šimtų. Mokytojauja tie patys 
gimnazijos mokytojai. -

vojaus. Apskritai lenkais Vil-| 
niaus gyventojai nepatenkin- < 
ti.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
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March 3,1879.”
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LAIMINGOS KELIONĖS.
X

Subatoje, 28 d. birželio, iš
važiavo į Europą'kun. Jonas 
Žilius, p-lės Marijona Kižiutė, 
Marijona Radzevičiūtė ir Ona 
Draugeliutė. Jie visi išvažia
vo siunčiami Amerikos Lietu
vių Tarybų. Kunigas Jonas 
Žilius kaipo atstovas prie tai
kos delegacijos, o mergaitės 
kaipo darbininkės prie tos pa
čios delegacijos. Kiek prisiėjo 
įvairaus vargo pakelti, kol jie 
išvažiavo, įvairių trukdymų,, 
tai tik jie vieni težino.

Išvažiavusieji visi praktiš
ki žmonės, beto kun. J. Žilius 
karštas tėvynainis be abejonės 
daug prisidės prie Lietuvos ne- 
prigulmybės ingijimo.

i Daug yra mūsų tarpe teoris- 
tų, daug svajotojų, bet prak
tikos žmonių labai, labai mums 
trūksta. Ne tik kad trūksta, 
bet nemokame mes jų nei bran
ginti. Paveikslan tų pačių 
dienų, porų valandų* pirmiau 
važiavo p-ni Šliūpienė, Dr. J. 
Šliupo žmona. Ji važiuoja 
taip-pat su misija, bet jos mi
sija niekados negali turėti to
kios vertės kaip kun. Žiliaus. 
Tečiau, jų išleisti atėjo gero

kas būrys jų simpatizatorių, o 
mūsų pasiuntiniui vos keletas.

Tiesa, tas dar nedidelis da
lykas, tai mažmožis, tečiau, 
kaip liūdna į tų visų žiūrėti. 
Mes tuos mokame gerbti, nesi
gailime nei laiko nei triūso, ku
rie nors ir mažai nuveikia, bet 
garsiai moka girtis, bet priė
jus prie tikro tautos darbinin
ko, mes nenorime nei piršto 
pajudinti, kad jį padrąsinti, 
daugiau pajėgų priduoti, iš
reikšti jam savo užuojautų.

Kaip gerb. kun. Žilius taip 
ir jo trys sankeleivės nešūkau
ja, neieško didelės garbės, bet 
patylomis važiuoja dirbti ta 
darbų, be kurio dabar nega
lima apsieiti. Mes jiems lin
kėkime laimingiausios kelionės 
ir ištvermės darbe, kurį jie 
pasirįžę yra dirbti.

Laimingos kelionės, dėl Lie
tuvos labo!

YPATINGOJ DIENOJ 
PASIRAŠĖ.

Birželio 28 d. Vokietijos ir 
alijantų delegatai pasirašė po 
taikos sutartimis. Tas reiškia, 
kad karė formaliai pasibaigė. 
Toji ceremonija padaryta y- 

patingoj dienoj — tai yra die
noj, kurioj sukako penki me
tai po nužudymo Austro-Veng
rijos sosto įpėdinio Serajeve. 
Tas nužudymas buvo prieka

be pasaulinei karei.
Pasirąšymas nebuvo toks, 

kokio kaikurie tikėjos. Pirmas 
dalykas, tai tas, kad Chini- 
jos delegatai nesirašė po su
tartimi. Antras dalykas, tai 
tas, kad pietinės Afrikos ats
tovas gen. Smuts rašėsi, inteik- 
damas protestų prieš dabarti
nes sutartis.

Po pasirašymo Vokietijos 
delegatai paskelbė, jog rašėsi 
be užpakalinių minčių, su pa
siryžimu išpildyti sutartį. Bet 
Vokietijos pan - germaniškieji 
laikraščiai smarkauja. Vienas 
paskelbė, kad dabar Vokieti
jos žmonės turi be atsilsio dirb
ti, kad atsigriebti, o paskui at
sikeršyti už negarbę 1919 me
tų. Tai valdžia suspendavo už 
tokį išsireiškimų.

GRĮŽTA.
Pereitų subatų po pasirašymo 

po taikos sutartimi prez. Wil- 
son apleido Paryžių ir išvažia
vo į Brest, kur sėdęs laivan 
plaukia į Suv. Valstijas.

Aeeeptanee f or mailing at spė
riai rate of postage provided tor 
in Section 1103, Act of Oct. «, 
1917, authorized on July 12,1918.”

UTARNINKAS, LIEPOS 1 D., 1919.

UŽEINA PASNINKAS.
Prohibicijos įstatymas inėjo 

galėn nuo liepos 1 d. Visose 
Suv. Valstijose panedėlyje sa
liūnai užsidarė gal ant visados. 
Prez. Wilson iš Paryžiaus pra
nešė, kad įstatymas turi galę, 
nes nors karė pasibaigė, bet de- 
mobilizcija nepasibaigė. To
dėl prez. Wilson negalėjo įsta
tymo atšaukti. Dabar saliūnai 
užsidarė sulyg karinio įstaty
mo. Bet nuo sausio 16 d. 1920 
prohibicija turi invvkti sulyg 
pridėčko prie Suv. Valstijų 
konstitucijos. Tai prieš tų 
dienų gal būt pasibaigs demo
bilizacija ir tūlam laikui gal 
dar bus atidaryti saliūnai. 
Nedemobilizuotų kareivių dar 
Amerika turi apie 1.000.000.

LIEPOS 4 D. WASHINGTO- 
NE BUS MILŽINIŠKAS 

AP VAIKŠČIOJIMAS.
Suvienytų Valstijų valdžia 

užkvietė visų nepriklausomų 
valstijų atstovybes dalyvauti 
apvaikšeiojime Liepos 4 d., 
\Vashingtone.

Apvaikšči Jinai liepos 4 d. 
būdavo su tikslu paminėti pa
skelbimą Suvienytų Valstijų 
nepriklausomybės, šįmet tasai 
apvaikščiojinias bus karės lai
mėjimo paminėjimui. Tarp 
kitų tautų, pakvietė ir lietu
sius apvaikšeiojime dalyvauti.

Lietuvių Atstovybė rengėsi 
prie tos svarbios iškilmės. Bus 
puikiai papuoštas vežimas, ant 
kurio bus įeprezentuota Lietu
vos Respublika. Taip-gi bus 
keletas raitelių, Lietuvių-tau
tiški žaislai ir dainos bus sve
timtaučiams perstatyta. Lie
tuvių programų išpildys Balti- 
rnorės lietuvių choras po vado
vyste p. J. Čižausko.

Lietuvių programas prasidės 
5 vai. po pietų, o visuotina 
paroda prasidės 7 vai. Tiki
masi padaryti tai kas dar iki 
šiol nėra buvę.

Artimesnių kolionijų lietu- 
1 vi ai yra kviečiami atsilankyti 
ir to nepaprasto apvaikščioji- 
mo pamatyti.

Egz- Kom. Inf. Biuras.

KAIZERIO VIETON.
Buvusi? Vokietijos kanclie- 

rius Bethmann-Hollvreg* ap
reiškė, kad jis pagatavas sto
ti prieš alijantų teismų į kaize
rio vietų.

Ryme buvo didelės prieš val
diškos riaušės. Tvarka įvy
kinta tik vidurnaktyje nedė
toj- '

NEGALI SUKELTI GENE-
RALIO STREIKO.

Francijos metalo darbininkų 
federacijos valdyba paskelbė, 
jog dabartiniu laiku nesu gali
ma sukelti generalio streiko.

----- i
LANKYSIS BOSTONE.

Naujai išrinktasis Brazilijos 
prez. Pessoa dabar vieši Su v. |>Jew Yorkė

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS,
Lietuvos respublikos premie

ras.
Pirmasis Lietuvos premieras 

buvo prof. Valdemaras. Jis su
darė Vilniuje Lietuvos minis- 
ter'ų kąhie'ų timi po didžiosios 
karės pertraukimo. Pagyva- 
vęs apie porą mėnesių tas ka
binetas neparodė užtektinai e- 
nergijos svarbiausiame mo
mente. Ypač kariuomenės or
ganizavimas nebuvo tinkamai 
varoma^. Tuo tarpu Rusijos 
bolševikai pradėjo^ užplūsti 
Lietuvos pakraščius ir nebuvo 
kų pastatyti prieš tuos Lietu
vos neprietelius. Aiškiai pa
sirodė reikalas smarkesnių vy
rų prie Lietuvos valdžios vai
ro. Tuomet tai buvo pakvies
tas Mykolas Sleževičius suda
ryti naujų Lietuvos ministerii) 
kabinetų. Jisai nors nesenai 
iš Rusijos buvo grįžęs, pakvie
timų priėmė ir dar Vilniuje, 
(bolševikai Vilnių užėmė sau
sio 5 d.), sudarė iš įvairių par
tijų ministerių kabinetų. Nau- 
jasai ministerių kabinetas pa
sižymėjo reikalingiausiam© ir 
svarbiausiame darbe — orga
nizavime Lietuvos armijos.

Kovo pradžioj Sleževičiaus 
kabinetas pradėjo žengti prie 
krizio. Kovo 6 d. padavė re- 
Žignacijų. Naujų kabinetų 
bandė sudaryti Rokas Šliupas 
ir J. Yčas. Nesisekė. Bandė 
Dovydaitis. Jam pavyko, bet 
neveikė, kaip reikiant. Buvo 
vėl pakviestas Sleževičius. Bal. 
6 d. prez. Smetona patvirtino 
jo sustatytų naujų kabinetų.

Lietuvos respublikos, pre
mieras Mykolas Sleževičius y- 
ra kilęs iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Eržvilko vai., 
Daugelių viensėdijos. Gyveni
mas randasi “toli nuo civiliza
cijos” prie šešuvies upės, apie 
3 myl. nuo vieškelio tarp Erž
vilko ir Nemakščių. Yra smul
kaus bajoro sūnus. Jis yra 
vyriausias iš trijų sūnų. Jau
ninusysis sūnus ėjo mokslus, o 
vidurinysis namie dirbo. Na
muose lenkystė ir bajorystė pu
sėtinai laikėsi ir dabartinis 

I Lietuvos premieras jau gimna
ziją pabaigęs nebuvo dar lie
tuvyste perimtas. Tik iš uni
versiteto sugrįžo lietuviu ir su 
motina (tėvas buvo senai mi
ręs) mandagiai susikirsdavo 
dėl lietuvystės. Gimnazijų pa
baigė Mintaujoje 1901 m., bū
damas 18 metų amžiaus. Mo- 

I kslas sekėsi jam gerai, nes 
gimnazijų baigė su sidabriniu 
medaliu. Gimnazijų baigęs, 
dar buvo praktikuojantis ka
talikas. Nuo Bažnyčios atito
lo vėliau. Teisių skyrių bai
gė Odesos universitete. Jis y- 

I ra socijalistas-liaudininkas.

KOVA SU NEDARBU IR SU 
LIGOMS.!v* f

Kauno mieste yrą arti 5000 
bedai-bių. Norėdama pagerin
ti tiems žmonėms gyvenimų ir 
suteikti pirmiausia jiems tin
kamo darbo, Kauno miesto 
Valdybos Socialinės (visuome
nės) Apsaugos Skyrius tuo rei
kalu organizavo visa viešų dar
bų eilę: taisyti miestų namus, 
valdžios įstaigas ir tt. Tam 
dalykui sustatyta sąmata siekė 
500.000 auksinų. Pinigų mano 
surinkti iš turtingesniųjų mie
sto gyventojų, įvesdami lai
kinąjį turto mokesty.

Mokesnio projek ;ų miesto 
valdyba išdirbusi dąvė vyriau
sybei tvirtinti, bet kol-kas dar 
jis nepatvirtintas. Socialės 
Apsaugos skyriui prašant, Že
mės Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministerija davė jam 150 mar
gi) žemės, kurių S. A. Skyrius 
sunaudos daržams. Čia gaus 
darbo 150 darbininkų.

S. A. Skyriaus rūpesniu į- 
steigta Darbo Birža. Biržų lai
ko vyriausybė.

Kovo mėnesiui skyrė 8190 
auks., balandžio —.7150 auks.

Per Darbo Biržų suteikta 
darbo, 1200 žmonių.

Bedarbiams maitinti įrengta 
yra Kaune valgykla, kame jie 
gauna šilto viralo. Duonos ne
duodama, nes Vyriausia Tie
kimo Valdyba atsisakė duoti. 
Čia gauna viralo 3500 žmonių. 
Velykų šventėms duota po 2 
kiaušiniu ir riebios sriubos. 
Seniems, negalintiems dirbti, 
S. A. Skyrius įsteigė dvi prieg- 
laudi, Muzejaus ir Arumnos 
gatvėse, kame gyvena arti 90 
žmonių. Valdžia prieglau
doms duoda pinigų ir maisto. 
Be to, yra darbo namai, ka
me dirbami yra maži darbeliai 
pav. lopoma ir k. Socialės Ap
saugos Skyrius darbo namus 
mano taip išplėsti, kad jie ap
imti visokio darbo rūšis.

Sveikatos dalykai miesto 
biednuomenės tarpe yra kuo- 
blogiausi. Sergančių yra ar
ti 2500 žm., daugiausia dėmė
tųjų šiltine. Ligoninės pilnos. 
Daugiau žmonių jau netelpa ir 
nepriima, o kasdien sergan
čių skaičius vis auga ir auga. 
Taip pat didelė stoka baltinių 
ir kitų daiktų. Miršta tie, ku
rie daugiau badėjo.
• Padėti sunku, nes tam rei
kalinga būtų daug pinigų. Bet, 
kiek galima, rūpinamasi pa
dėti. S. A. Skyrius atidarė 
žydų varguoliams ligoninę su 
keletą skyrių. Taip šiltinės

žydų ligoninės. Pirmoji turi 4 
skyrius: aklų, nosies, ausų, vi
durių, chirurgijos ir akušeri
jos.

Prie S. A. Skyriaus suorga
nizuoti sanitarinės pagalbos 
būriai, jie neapmokami. Jų 
pareiga ieškoti sergančius ir 
teikti jiems pagalbos. Taip 
pat įsteigta rajoninės globos, 
Liberfeldo sistemos. Tokių 
globi) yra 7. Jose dalyvauja 
po lygius skaičius nuo visų 
taktų. Jų pareiga ieškoti ne
turtingiausių miesto gyventojų 
ir teikti jiems visokios pagal
bos.

S. A. Skyriaus teikiama yra 
pašalpų palaidoti mirusiam ne
turtingų,]!) šeimynos nariui.

Taip tat, kiek galima, dir
bama, bet darbas sunkus ir 
tikslas nepasiektas. Didžiau
siai trūksta lėšų. Viskas bu
vo daioma miesto lėšomis, be 
Biržos laikymo, 35000 auks. 
pašalpos, ir apie 6000 auks. 
vertės produktais buvo duoda
ma valdžios.

Miesto Valdyboj, šiuo mo
mentu, finansų reikalai stovi 
labai silpnai. Ir jei Vyriau- 
sybe neužtvirtins projekto lai
kino mokesnio nuo turto, tuo
met mano likviduoti Miesto 
Valdybų ir perduoti Valdžiai?

Taip uat Centralinei miesto 
Darbo Biržai, seikėtų pasirū
pinti steigimu'provincijoj Dar
bo Biržos skyriai, per kuriuos 
galėtų siųsti darbininkus į pro
vincijų. Ūkininkai skundžia
si, kad sunkiai eina jiems ap
dirbti laukai, dėl stokos dar
bininkų, nes daugelis savano
riais išėjo į kariuomenę, o čia 
tūkstančiai bedaiHų. Reikė
tų tie nenoriau’ urnai kaip nors 
pašalinti.

RUMŠIŠKES.
Į Rumšiškės valsčių ateina 

nuo Vilniaus daug elgetų. Pa
tirta, kad kai kurie jų elge
taudami surenka duoną ir nu
gabenę į bolševikus pardavinė
ja po 8-9 rub. svarų.

IŠ VILNIAUS.
Lenkai Vilniuj viešpatauja. 

Nors atsišaukimuos kartojo, 
kad jų tikslas neužgrobimas, 
bet vadavimas — tečiau dar
bai parodė visai kų kitų. Pir
miausia iškrėtė visus lietuvius 
inteligentus. Lietuvius tar
nautojus atstato nuo vietų, 
vien tik dėlto, kad jie nemo
ka, ar nekalba lenkų kalba. 
Taip buvo paleistas telegrafo 
stoties viršininkas Dučinskas 
ir daug gelžkelio tarnautojų. 
Vilnių papuošė lenkiškomis vė
liavomis. Buvo iškabinta ir 
unijos (“vienybės”) vėliava, 
bet artinantis bolševikų pavo
jui — pranyko. Daugelis vaik
ščioja pasikabinę unijos ženk
lų.

Eina žydų skerdynės. La
vonus vos spėja nurinkti nuo 
kelio. Užmuštų per tų laikų 
skaito per 2000. Labai daug 
žydų yra suimta. Žydai ir da
bar dar kovoja su lenkų legio
nieriais. Iš langų, kerčių, pa
sitaikius progai, šaudo į legio
nierius. '

Suimti 7 žydai komisarai. 
Maisto dalykai bjauriausi. 
Duonos kolkas dar neduoda. 
Spekuliacijos būdu ir gi sunku 
gauti, nes žydai uždarė kepyk
las ir nebepardavinėja. Bijo 
legionierių. Vieni laukia grį
žtant bolševikų, kiti 
lietuviij karinome- 
n ė s. Panaujinta darbinin
kų organizacijos Šv. Mikalo
jaus draugija.

Daug lenkų iš Vilniaus bėgo 
į Varšuvą,—bijo bolševikų pa-

KYBARTAI,
Vilkaviškio apskr.

Šiais 1919 metais, “Žiburio” 
draugijos vardu, atidaryta Ky
bartuose mišri gimnazija; pir
mais metais atidaryta trys kla
sės. Gimnazijos atidarymu rū
pinosi išrinktas komitetas iš 7 
žmonių; daug pasidarbavo kai 
kurie komiteto nariai, kol iš
gavo nuo vokiečių kareivių bu
tų gimnazijai. Dabar jau ant
ras mėnuo, mokslas eina tvar
koje. Mokinių yra 99. moky. 
tojų 5, būtent: p-lė T. Prapuo- 
lenytė, p. Kraučeliūnas, kun. 
Čepulis, p-lė Klimaitė ir gim
nazijos vedėjas p. J. Prapuole
nis.

Taip pat tame pačiame gim-

VILNIUS 3-ČIĄ DIENĄ 
GEGUŽĖS. ’

Vilniuj dar laikosi lenkai. Ge
gužės 2 d. Žvėryno priemiesty 
buvo paėmę bolševikai. ’ Pušų 
gatvėj buvo susirėmimų. Da
ba lenkai jau kiek ramesni, kai 
paskutinės balandžio ir pirmas 
gegužio dienas, nor esu pasi
rengę kas valandų “į kelionę.”

I
I ’ • t • /
I Odų išdirbėjų suvažiavime 

1- ~ i*■*"w -•-■•“J išsireikšta, kad
Valstijose.' Ketina atsilanky-lgeverykų kainos netrukus pa
ti ir Bostone. kils.

____ _ - . : ”

skyriui yra apie 40 ligonių, nazijos bute, įsteigti vakari- 
sergančių šiltine. Taip pat į- 
steigta iššutinimo įstaiga, ku- 

iškart išplauja 100 žmonių.
Manoma susitarti su vokie
čiais, kad jie leistų naudotis 
savo iššutinimo įstaigoms. Be 
to, pasamdyti du sanitariniai 
gydytojai ir epidemijos gydy
tojai. ,

Taip pat susitarta su kaiku
Iriais vietos Kauno miesto gy
dytojais, kurie teikia medici
nos pagalbos žmonėms, turin
tiems laiškelius iš S. A. Sky
riaus.

Steigiama veltui ambulato
rijos neturtingiems miesto gv- 

; ventojams ir ligoninės. Viena 
(prie Karmelių Rajono ligoni
nės, antrosios Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus lig, kita prie

VIRBALIS.
Kovo 18 d. Virbalio ir 

bartų miestuose buvo šaukiami 
naujokai kariuomenėn. Vir
bališkiai važiavo visi dainuo
dami ta viltimi, kad apgins 
tėvynę nuo priešininkų. Ypa
tingai atsižymėjo kybartiečiai, 
vietos orkestro ir dideliausios 
minios žmonių lydimi, ėjo pėk- 
šti per Kybartus. Virbalį ir 
Alvitu į Vilkaviškį. Niekas 
netikėjo, kad kybartiečiai net 
orkestro lydimi trauks kariuo
menėn. Garbė kybartiečiams.

N A U M I E S T I S
(Suv. gub.).

Prieš Velykas Naumiesčio 
“Žiburio” skyrius buvo nuta
ręs rinkti fronto kareiviams 
velyki) dovanų. Gražus suma
nymas nusisekė, rodosi, gana 
gerai. Surinkta, be smulkes
nių daiktų, 5,790 kiaušinių, 12 
pūdų mėsos, 46 svarai sviesto, 
44 sv. sūrio ir 110 sv. baltos 
duonos.

Aukų rinkinių tvarkė tam 
tikra komisija, susidedanti iš 
7 žmonių. Ypač pasidarbavo 
p-lės Geležiūnaitė Pr. ir Balt
rušaitytė V., o piliečiai Oren- 
tai veltui ’ davė savo kambarį 
sunešamoms aukoms krauti ir 
tvarkyti.

Aukų žmonės davė noromis. 
Veik nebuvo tokių, kurie būtų 
aSisakę kų nors paaukoti. Kai 
buvo manyta iš dvaro žmonių 
neriukfj, nes jie ir taip var
giai gyvena, jie užprotestavo 
ir pareikalavo, kad ir iš ji) bū
tų renkamos aukos.

✓

Žmonės, duodami aukų, žy
mėjo, kad aukų sąrašai būtų 
laikraščiuose. Kai tat bus pa
daryta ir žinosim, kad mūs 
duotieji daiktai tikrai bus ka
reiviams išdalyti, kitų kartų 
daugiau duosim, — 
sakė aukotojai. Žinoma, au
kų rinkimo komisija tikrino, 
kad taip visa būsiu, nors ji pa
ti jo įvykinti negali. Tai turi 
žinoti ir įsidėmėti tie, kurie 
vyriausybės vardu tas aukas 
priėmė.

P O M P fi N A I
(Panevėžio apskr.)

Kaikurie miestelio gyvento
jai darbuojasi bolševikų nau
dai. Jau pirmų kartų bolše
vikams ateinant jie vaikščiojo 
su bolševikinėms vėliavoms 
džiaugsmingai patiko bolševi
kus ir dalyvavo jų plėšimuose.

Dabar, kai išgirdo grvžtant 
bolševikus, vėl pradėjo šnipi
nėti. Vietos milicija uoliai 
juos gaudo ir malšina, bet ko
vot sušnipais sunku dar dėlto, j 
kad iš bolševikų paimtos pusės 
daug žmonių važiuoja į šių pu- Į 
sę pirktis sa umaisto, nes te-1 
nai bolševikai jau viską ištuš-1 
tino.

PUŠALOTAS 
(20 viorstų nuo Panevėžio)?
Miestelis su valsčiaus komi

tetu ir stipria savanorių mili
cija. Žmonės susipratę, pa
tyrę bolševikų jungo, dabar 
griežtai kovoja su bolševikais. 
Savanorių būriai dažnai atre
mia besiveržiančias 1

KĖDAINIAI.
Apie Kėdainius piliečių ap

saugos vadas (laikraščiuos a- 
pie tai jau buvo rašyta) maža 
teturi noro darbuotis ir prižiū
rėti tvarkų savo apskrity. Gur- 
viliškio milicijos viršila J. Gu- 
dzinskas kiekvienų dienų gir
tuokliauja, milicijantai nuo jo 
neatsilieka. Kaikuriuos kai
muos randasi net po keletu 
bravorų. Labiausia pasižy
mėjo Kalnaberžiai. Per Vely
kas čia buvo girtų, kiek dar 
niekas nebuvo matęs; žinoma, 
nepasitenkino ir be peštynių. 
Milicijos viršila, tiesa, uoliai 
naikina degtinę tik... pilda
mas jų į savo gerklę, jis lei
džia laikyti bravorus, bet tik * 
jam dalį degtinės pristatytų. 
Žmonės kalba, kad vokiečių 
žandarams pienų vežė o lietu
vių — reikia degtinę vežt. Vi
si baisiai pasipiktinę tokiu 
tvarkos prižiūrėtojo elgesiu ir 
stebisi dėl ko Valdžia leidžia 
tokiems žmonėms jųjų prievo
lės eitr.

(Kauniškė “Lietuva”)

STREIKAI LAIMĖTI. •
Gavome žinių, kad Water-

’ būryje ir Ansonia, Conn. strei
kai laimėti. Platesnis apra-

■ švmas tilps sekančiame nume-

bolševikų
■

1



DARBININKAS

Prie stalo-gi prigel- ką-tėvuką kalbą pas savę taip

Po

Beržo Lapaą

J. Lušas; Povilas

Ten Buvęs.

!F

Taip Sau.

su-

Ex-Tautininka«.

o

• <

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Amerikos žydai sionistai tu
rės seimą Chicagoj rugsėjo 14 
d. Bostoąo žydai išrinko į tą 
seimą 60 delegatą.

kuris būdamas Amerikiečiu, 
savo tėvelią, tėvuką ir tėvu-

daugiausia pasišventė surengi- į 
me tos vakarienės. ’_
tąd ištarti širdingą ačiū, pane- Į

Eina ii So. Boston’o ntarnin- 
kais, ketvergais ir subatomia. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Katali-į 
Ką 'iv. Jiumapo Darbininką 8ą-i

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

per. Published every Tueeday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-O. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly...................................... $3.06
Boston and suburbs............. 4.00
8 months ................................... 1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

ir atsakymas jūsą be vertės. 
Turime I Tėmykime, kas dovaną lai- 

...............  a, pane- mės.
lems Agotai Jmgučiutei, Pr. : Varde B. B. Choro :4 
Masių lai tei, Onąi^įr . Justinai j V Sereika,
^i^yičiutėą^t it kąrtu.zger- - • ' —*
biająam.. vargonininkui.; p. J. 
Brazaičiui už tokį puiką choro 
išlavinimą.. . ■ i ~-

A. M K.

KAIP DARBUOJASI KITI.
Amerikos airiai su didžiu 

uolumu dabar pradėjo remti 
savo tėvą žemę, kad prigelbė
ti jai išsikovoti neprigulmybę. 
Į ją Irish Victory Fund aukos 
plaukia gausiai. Veik nėra 
tos draugijos, kuri savo susi
rinkime nenutartą gausią au
ką dėti savo fondan. Pavyz
džiui Bostone birželio 22 d. sa
vo susirinkimuose šitaip au
kuota:
St. Brendau dr-ja ............$800
Gahvay Women’s Ass’n $400 
Wexford Ass’n................. $400
County Down Ass’n ... .$200 
Limerick Ass’n ................ $400
County Tvrone Ass’n ... .$100 
County Waterford Men’s

Ass’n ...... ................ $500
Nedėlioj birželio 29 d. airią 

masmitinge Femvay Parke 
Bostone, kur buvo Airijos 
prezidentas, auką kovai už 
Airijos neprigulmybę sumesta 
apie $75.000.

Taip airiai aukuoja savo 
tautos politiškiems reikalams. 
Ją šalis nėra karės nuteriota, 
jiems tik politiškiems reika
lams tereikia pinigą ir matome 
tą labai gausą aukavimą.

Kaip mes lietuviai stovime 
šukavime palyginus su airiais! 
Atsiminkime, kad mes turime 
netik politiškus reikalus aprū
pinti, o ir nuteriotą Lietuvą 
atstatyti.

Ką mes galime tikėtis iško
voti su tokiomis aukomis, ko
kias duodame!

VALDŽIOS DARBAI.
Dabar mokslo metams pasi

baigus nemažai randasi lietu
vią, pabaigusią kursą. Tie 
jauni vaikinai ir merginos, ku
rie baigė biznio kursus, turi 
progą gauti geras valdiškas 
vietas. Valdžiai Washingtone 
labai reikalingi stenografai, 
typistai, knygvedžiai. To
kiems darbininkams metinė al
ga yra $1.100, arba $1.200. 
Apie vietas pasiteirauti gali
ma kiekviename mietse civil 
service examinerią komitete.

PERMAINĖ GATVIŲ 
VARDUS.

Kauno “Lietuva” num. 
praneša, jog Kanuo gatvią su
rašą, kurią vardai permai
nyti. Ir taip:

BolŠaja Vilenskaja pavadin
ta Didėji Vilniaus gt.

Donskaja — Čiurlionies gt. 
- Ivanovskaja — Vasario 16 d. 
gat (Diena paskelbimo Lie
tuvos neprigulmybės).

Kijevskaja — Gedimino gt 
Michailovskij prosp. — Vy

tauto prosp.
Moskovskaja — Šiaulią.
Nikolajevski pr. — Laisvės 

Alėja.
Novaja — Maironio.
Ir tt.

J. Dabrila ^ur tu°jax s ir prisirašė 8 
. inar'Aoi+Se kurią diduma, vy- 

Prakalbos žmonėms la- 
P-lė Urboniutė yra Ibai P»tiko, išskyrus tik bolše- 

“Commercial High1 kūrie norėjo sukelti truk- 
P. Kulvinskas taip-,šm^ bet tapo gražiai nura- 

‘ minti.

—..... . .. ................................... i ■■ ■ ■
IS W0RČESTERI0 JUDĖ^ įčiątė pądcklemavo jausmingai 

JU4O. eilutes “Velnio išradimai” ir
14 birželio apsivedė biznio- Padainavo porą dainelią.

rius J. Dabfila su V Urbonai- «erb- kalbėtojas dar užsiusi
te ir P. Kulvinskas su O. Stul- nė apie L' Raudonojo Kryžiaus 
gaičiute. Pirmieji du prigu- reikalingumą ir naudingumą 
Įėjo prie Vyčią kuopos ir buvo. Lietuvai. Ragino sutverti sky- 
darbštūs nariai, J. DzArils knr s iT 8
ypatingai yra atsižymėjęs savo Į mergaitės, 
stambiomis aukomis Tautos
Fondan. 
baigusi 
School.” 
pat darbštus buvo vytis ir ge-1 
ras lošėjas.' P-lė Stulgaičiu- 
tė ir-gi yra baigusi augštesnią 
mokyklą (high school).

Ilgiausią metą ir geriausios 
kloties jaunavedžiams!

Pabaigė augštesnę mokyklą.
20 birželio trys nariai Mok- 

sleivią 14-tos kuopos užbaigė 
“Classical High School” — 
p-lė J. Leonaitė, O. Vasilaitė ir 
P. Baublys. Visi trys mano 
augščiau mokytis.

Sulos “Keistutį.”
22 birželio Vyčiai ir Moks

leiviai nutarė sulošti didi vei
kalą “Keistutį” vakaciją lai
ke.

Raudonojo Kryžiaus skyrius.
25 birželio buvo laikytas R. 

K. susirinkimas pobažnytinėj 
svetainėj. Raportas buvo iš
duotas kad daug drabužią y- 
ra pasiūta.
Susirinkę nutarė surengt pra

kalbas ir koncertą su pagelba 
varg. A. Vismino. Kalbėto
jus kvies geriausius. Taip-pat 
nutarta surengti šokius. Svar
biausias nutarimas buvo suren
gti “Tag Day.” Pelnas visą 
šitą pramogą eitą R. K.

R. K. susirinki m ai būna kas 
antrą savaitę. Energingai vi
si darbuojasi. Narią yra apie 
200. Rimša yra aukavęs $20, 
Momkevieius $3 dėl R. K. Mo
ters ir keli kriaučiai ąuėję kas 
antrą savaitę į Vyčią namą 
kerpa drabužius ir nešasi na
mon siūti.

Valio Raudonasis Kryžius, 
neatsižvelgiant į jokias kliūtis 
darbuokitės tėvynės pavargė
liams.

Visi į Lawrence’ą.
Visas Worcester’io darbštu- 

si sjaunimas vyčiai ir bažnyti
nis choras rengiasi važiuoti į 
Lavrence 4 liepos. Apart ją 
ketina važiuot ir-gi keletas au- 
tomobilią Moterą Sąjungos na
rią.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Liberalai iš savo 7nią di

džiausių organizaciją, kaip jie 
patys skelbia, nesiuntė atsto
vą į Apskričio seimą New 
Yorkan. Vos viena įstengė 
pasiąsti į liberalą seimą Chica- 
gon. Kataliką organizacijos 

qk net 15-ką atstovą turėjo aps
kričio seime New Yorke 22-23 
d. birželio.

Liberalai turėjo susirinkimą 
20 d. birželio. Organizuoja 
vėl N. F. sk. Mat katalikai 
deda visas pastangas dėl labo 
Lietuvos, patys aukauja tai ir 
kitus ragina tą daryti. Mat 
mūsą liberalai buvo pavargę 
bemokėdami į N. F. ir jau apie 
5 mėnesius nei į taliką, i 
į savo nedavė fondą.

Birutės Bažnytinis choras 
rengia didelį pikniką 5 d. lie
pos L. Hantinano parke Har- 
risone.

Breslavo mieste paskelbta 
karės stovis. Abelnai Vokie
tijos žemėse, kurios sulyg tai
kos sutarties turi kliūti Lenki
jai yra dideli bruzdėjimai ir 
rengiamasi prie didelią pasi
priešinimą prieš jungimą prie 
Lenkijos.

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 16 d.McCaddin Me-, 

morial salėje gimnastikos kliu
bas surengė prakalbas. Kalbė
jo “garsusis” kalbėtojas, adv. 
F. J. Bagočius.

Pirmoje savo kalboje labai 
išgarbino kliubiečius. O ant
roje, tai buvo tikra latviška 
“skabaputra.” Kas girdėjo 
Bagočią kalbant prieš 6 metus, 
tai tas pats jo charakteris ir te
besąs. Savo kalboje nudavė 
norįs Lietuvai laisvės, .bet kar
tu vietomis pataikavo vieti
niams bolševikams. Prie pro
gos nepamiršo iškoneveikti ka
talikus, bei ją veikėjus. Mat 
manydamas kad kitus gerus 
žmones niekindamas pats save 
paaugštys.

Matušia Mykolas.

virėjos: p-ni Sacevičienė ir ki
ta, gaila, Jrad pavardės nepa- 

. simenu. ~ 
j bėjo pp. Vaclovas Sadauskas ir 
įBoL Šerksnis.

Dalyvavusieji choro nariai.
Choro nariai, kurie vakarie

nėje ir programe dalyvavo,, 
buvo iš vyrą pusės sekantieji: 
varg. Jonas Jankus, B. Šerks
nis, B. Bernotonis, B. Lapei- 
ka, V. Sadauskas, E. Paura- 
zas, S. Petrauskas, V. Kara- 
levičius, K. Aleliunas, .Vita
lius Sabaitis, F. Stravinskas, 
V. Galinis, J. Petraitis ir Ja- 
rušinunas, o iš merginą pusės 
buvo sekančios: Ag. Karužiu- 
tė, Ad. Sabaičiutė,. O. Sar- 
cevičiutė, E. Narauskiutė, Ad. 
Sarcevičiutė, P. Naujaliutė, O.( 
Adomavičiūtė, K. Bartinikiu- 
tė, M. Adomavičiūtė, M. Bar- 
dzilauskaitė, M. Valatkiutė, A. 
Malinauskaitė, M. Merkevi- 
čiutė, A. Puida, M. Rasimai- 
tė, M. Puida, Ad. Karužiutė, 
S. Činikaitė, V. Cibulskaitė, 
EI. Ambrozaitė, U. Tekažaus- 
kiutė, J. Jankienė, M. Kauniu- 
tė, Ag. Janukaitė, V. Šerks- 
niutė ir M. Valatkiutė.

Puikus tai choras. Tik rei
kia, kad savo pasižadėjimuo
se ištesėtą ir parodytą, kad 
jie gali nuveikti didžius dar
bus ir parodyti, kad vietos dai
lės meno mylėtojai ir mylėto
jos yra gabiausi, kurie tikrai 
suteikia garbę ne vien tik mū
są parapijai, bet ir plačiąja! 
lietuvią visuomenei.

Samata.
PITTSBURGH, PA.

Blaiva, vieša vakarienė; tiks
las ir pamarginimai.

Šv. Kazimiero Lietuvią para
pijos choras, vedamas gerb. 
vargonininko Jono Jankaus, 
birželio 22 d. surengė viešą Va
karienę su tikslu, kad užmegs- 
ti artimesnius ryšius su choro 
nariais ir, kad dar tvirčiaus 
sustiprėjus, vienybėje, nau- 
dingiaus galima būtą viešai 
veikti Bažnyčios labui ir Tė
vynės gerovei.

Kas ypač pažymėtina, kad 
gerb. varg. J. Jankus pradėjo 
su malda, paskui-gi užgiedota 
Lietuvos himnas. • Vakarienės 
laike būta įvairią giesmią, dai
ną ir prakalbą-prakalbėlią. 
Choro pirm. Bol.. Šerksnis išsi
reiškė, kad jam pirmininkau
jant choru 3 metus, jis nie
kur nematė geresnio sąryšio' 
choro narią tarpe, koks kad 
gyvuoja ją tarpe. P-nas Kaz. 
Aleliunas, lietuvią drūtuolis, 
kurs neseniai nugalėjo daug 
drūtesnį lenką drūtuolį, di
džiai išgyrė chorą. P-ni Jie- 
va Jankienė, išreiškė džiaugs
mą, kad jos rūpesčiai veltui 
nenuėjo; pasekmės iš Rūtos 
Draugijos, kurią ji uždėjo ir 
prie kurios visos choristės pri
klauso, išdavė puikius vaisius; 
ypač pažymėtina tos draugijos 
tikslas: lietuvią kalbos pamy
lėjimas, visame kame vien tik 
lietuviškai kalbėti, užlaikyti 
dorą ir siekti prie apšvietos, 
taip-gi ir ranką darbo pamėgi
mas. Reikia čia priminti, kad 
atgal 4 metai, gėdytasi lietu
vią kalbos gatvėse, nūn-gi nie
kur to nebepatėmysi, bet lie
tuvią kalba visur užima pirmu
tinę vietą. P-nas K. Sabonis, 
svečias iš McKees Rocks, Pa. 
nurodė svarbą prigulėti prie 
choro ir pagyrė vietos jauni
mą. Gerb. varg. J. Jankus, iš
reiškė vakarienės įspūdžius ir 
skatino, kad niekas veltui ne
nueitą ir, kad iš visko būtą 
nauda. Iš merginą-gi pusės 
p-lės Marijona Rasimaitė, A- 
nelė Malinauskaitė ir kitos pa
sakė įspūdingas kalbas ir kal
beles.

Būta'dar daug ir kitą įvai
rumą, bet, gaila, kad dėl | 
vietos stokos, negalima ją vi- 
šą paminėti.

Iš svečią buvo užkviesti pp. 
Ę. ir L. Saboniai, iš McKees 
Rocks, Pa. ir p. J. Petraitis, 
vietos paveikslą-traukis, kurs 
nuėmė choro paveikslą.

Dar reikia pažymėti, kad va-! 
karienės stalas puikiai buvo I 
papuoštas gražiomis gėlėmis. I

ST. LOUIS, MO.
Birž. 15 d. L. Vyčią 80-ta 

kuopa, surengė prakalbas. Kal
bėjo Pr. M. Juras/ -iš vietos 
Kenrick seminarijos. ' Gerb. 
kalbėtojas savt graži oj kalboj 
ragino hetaviuS^viesties dar- 
buoties, o labiausiai Lietuvos 
tėvynės labui, ragino rašyties 
prie L. Vyčią organizacijos, 
kuri daugiausiai dirba dėl Lie
tuvos be jokio nuoilsio ir už-l _____ o__________ o
mokesčio. Paskiaus E. Zivai- Vakarienę gamino lietuviškos

turi užsilaikęs ‘ įcad malonu 
I klausyti jam kalbant '

Pirmininkni užbaigus, cho
ras uždainavo Vyčią hitaną, ^ 
gerb. p-lės Agota Jurgučįutė 
užžavėtino visus susirinkusius 
dainuodama “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka.” Dar choras 
uždainavo “Miels Tėveli,” “O 
kas sodai” ir “Ant tėvelio 
dvaro.” Chorui užbaigus šias 
dainas, visi ėjome į kitą kam
barį kur buvo išklotas stalas 
koskaniausiais gardumynais, o 
gėlėms papuoštas. Prie sta
lo, garbės vietą davė gerb. 
klebonui kun. L. Brigmanui ir 
svečiams.

Visiems susėdus, gerb. kleb. 
kun. L. Brigmanas pagerbė 
jaunimo pasidarbavimą suren
gime vakarėlio, ir ją didį mok
sleiviams prielankumą. Da
vęs naudingus patarimus, kai
po tikras dvasiškas vadovas 
savo avelią, perstatė antrą 
kalbėtoją kl. Pr. Jurą, kurio 
kalba labai Vyčiams bus gan
dinga, ypatingai kadangi Vy
čiai neužilgo pradės tikrai iš 
jos pasinaudoti ne tik savo la
bui, bet labui visą gerą lietu
vią kataliką Weštvilliečią. Su 
gerb. kl. Juro pagelba, kuris 
viešės čia visą atastogą laiką. 
Vyčiai rengiasi užsiimti teat
rą ir kitą veikalą lošimu, o 
kartu pritraukti daugiau jau
nimo prie savo kuopelės.

Dar kalbėjo kl. Antanas Ka- 
ružiškis, amerikietis, bet tik
ras Lietuvos mylėtojas, kas 
pasirodė ne tik iš jo pasielgi
mo, bet iš kalbos, kuri viešai 
nupiešė kas jo širdžiai bran
giausia — Dievas ir Tėvynė 
Lietuva.

Užbaigiant vakarienę dar 
prabilo p-lės Justina ir Ona 
Karpavičiūtės- Pastaroji įne
šė tokį sumanymą — suren
gti kokį vakarėlį ar išlošti vie- 
ną-kitą veikalėlį kad galėjus 
paaukuoti kiek ant Vyčią sa
vos spaustuvės. Šitam suma
nymui kiti pritarė. Po pasta
rąją dar kalbėjo p-lė Pr. Ma- 
siulaitė ir Jonas Ragaišis ię 
Antanas Mikloras sugrįžę ka
reiviai iš Francijos nuo karės 
lauko, kurie mums šį-tą iš sa
vo įspūdžiu ant fronto, papa
sakojo, pastarasis pritarda
mas, “nors važiuodamas kai- 
zerid mušti važiavau ne be bai
mės, bet dar mūsą mylimai 
tėvynei prireikiant, aš esmių 
pasirengęs ir galvą paaukuoti 
ant jos aukuro, ir mielu noru 
važiuosiu.

Vakarienei užsibaigus, jau* 
nimas sugrįžo į žaislą kambarį 
kur linksmai ir dorai, tautiš
kai pažaidė valandėlę. Dar 
kartą p-lė Agota Jurgučiutė 
mus palinksmino padainuoda- ' 
ma, “Kur Bakūžė Samanota” 
ir “Pamylėjau Vakar.” Taip
gi duetas susidedantis iš pane- , 
lės Agotos Jurgučiutės ir O- ( 
nos Karpavičiūtės padainavo 
“Temsta Dienelė,” “Hgėji- 

’» mas” ir “O kai aš.” Vyrą 
-Ii a. • J J j* *Y T •

--- » ■ ■ ■"—
WESTVILLE, ILL.
Jaunimo veikimas.

Skaitome laikraščiuose strai- 
psnelius-korespondencijas, tai 
iš šios, tai iš tos lietuvią ko
lonijos — lietuvią kaimelio, 
kaip kur ir ką mūsą broliai ir 
sesytės veikia, ir tiesą sakant, 
kaip kada pasirodo tai “Dar
bininke,” tai “Drauge” ko
respondencija iš Westvillės 
miestelio, . bet. retai atsiranda 
žodelis apie čionairinią Vyčią 
kuopelę. Malonu mums pasi
skaityti, pasikalbėti per laik
raščius su mūsą draugais bei 
draugėms apie ją veikimą, ir 
idant parodyti kad Vyčiai kur 
tik jie randasi, visi vienybėje 
gyvena.

Kaip jau sakiau, apie čio
nykščių Vyčią veikimą mažai 
<as tebuvo lyg šiol matyti lai
kraščiuose, bet nuo šio karto 
ir mes prisižadam kitiems ne
užsileisti, ir kaip tankiai var
tojame rankose įvairiuose dar
buose įvairius įrankius, taip ir 
tankiau vartosime plunksną 
surištą su mūsą įkvėpimais, 
jausmais, bei idealais.

Nedėldienio vakare, 22 d. 
birž., Vyčią 85-ta kuopa su
rengė vakarėlį-vakarienę, baž
nytinėje Šv. Petro ir Povilo 
svetainėje. Surengimo vaka
rėlio tikslas buvo kaip gerb. 
Vyčią pirm, paaiškino, priė
mimas kleriką gerb. Prano Ju
ro iš Kenrick Seminarijos, j___  _________
Webster Groves, Mo. ir Auta- duetas susidedantis iš Jurgio 
no Karužiškio iš St. Francis Karpavičiaus ir J. Ragaišio, 
Seminarijos, St. Francis, Wisc. padainavo “Jojau Dieną.

EASTON, PA.

Birželio 14 d. vakare šv. My
kolo parapijos choras parapi
jos naudai sulošė sekančius 
veikalėlius: “Žilė galvon — 
velnias uodegon,” dialogą 
“Girtuoklis ir auką rinkėja” 
ir “Mamos nedasupta.”

Lošėjai'pirmosios komedijos 
buvo sekanti: Morkus.Garšva, 
dvarponis 
Skambis, jo urėdas — A. Ma- 
sis; Morta, Morkaus kaimin- 
ka — V. Andriukaičiutė; Roza
lija, jos tarnaitė — M. Ruškiu- 
tė; Silvukas, Morkaus tarnas 
— A. Vasiliauskas. Dialogą 
“Girtuoklis ir auką rinkėja” 
atliko S. Žemgalis ir K. Ulbai- 
tė. Trečią veikalėlį išpildė 
šie: Kaulas — P. Pečiura; Jad
vyga, jo moteris — A. Gimbu- 
taitė, Mikas, jos jaunikis — 
B. Radzevičius; Jonas, Raulo 
draugas — A. Lušas; Alkis, žy
das — J. Čeinauskas.

Pamarginimui vakaro buvo 
dainos ir deklamacijos. Vai
ką choras puikiai padainavo 
“Vėjas ir berželis; “Turiu ku
melaitę.” Didysis choras su
dainavo “Karvelėli.” Dekle- 
mavo “Gėlelės” P. Vaitkiutė 
ir kitą deklamaciją deklamavo 
N. Gimbutaitė. Solo dainavo 
“Siuntė mane motinėlė” V. 
Andriukaičiutė; “Ko liūdit 
sveteliai” J. F. Lušas; “Vai 
broli broli” J. F. Lušas, A. Lu
šas ir V. Lušas.

Režisierka ir vedėja vakaro 
buvo p-lė M. Mitriuliutė, var
gonininkė šv. Mikolo parapi
jos. Visi lošėjai, solistai, de- 
klematorkos atliko savo' darbą 
labai gerai. Publika buvo už
ganėdinta iš Eastono jaunuo
menės, kuri taip uoliai dar
buojasi ant naudos parapijos, 
o ypač iš dainavimo vaiką cho
ro.

,,

Prieš iškeliausiant ant nak
vynės, dar Vyčią choras (ku
ris, turiu priminti, yra tas 
pats ką bažnyčioje gieda, po 
vadovyste p. J. Brazaičio) su
dainavo “Pjauti linksma,” 
“Eina garsas” ir visiems 
stojus, “Lietuva Tėvynė Mū
są.”

Taip tai pasilinksmino West-

kurie atastogą laike čia atva
žiavo.

Pirmas kalbėtojas, gerb. 
Vyčią pirm. Jurgis Karpavi- 
čia, atidarant vakarėlį, pa
sveikinęs kuopos vardu sve
čius, paaiškino tikslą Vyčią 
susirinkimo, ir trumpai bet la
bai dailiai išpasakojo šios kuo
pelės istoriją, kaip ji seniau ____
gyvavo, kaip ji pradėjo žlug- villės jau-nimas, ir ar-gi ne
ri ciciliką iš visą pusią smau- maloniai ir nepadoriai? Kas 

i giama, ir kaip dabartiniam gal i užstoti tokiai kuopelei be
gerbiamam klebonui kun. L. Kurią tėvai nenorėtą
Brigmanui atvažiavus ji atgi- kad ją jaunieji taip dorai pa- 
jo, stojo ant koją, ir dar tvir- sielgtą, taip maloniai paei
tai laikosi, į ir kaip ji su ląi- lirksniintą ? Atminkime kad
ku žymiai auga, ir ką ji nori kur tik randasi Vyčią kuopa, 

(atsiekti. Ypatingai sveikino I ten rasis mūsą tikyba, tenmfi- 
pirm. gerb. kl. Pr. Jurą, didį gŲ jaunimas bus mūsą viltis, o 

| tėvynainį, gerai Amerikos jau- jąj tarpe visados bus-ir dora. 
[ nimui žinomą kaipo daug pasi-1 j“ 
! darbavosį, Vyčią 
suose apskričiuose. 
viltį jam čia beviešint 
mas stos d 
ir bus Wei 
taliką 
gerbti

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Liberalą šmeižtas.

“Amerikos Lietuvio” 25-me 
n-yj tilpo korespondencija, kur 
aprašoma liberalą susirinki
mą 2-ros d. birželio, kur buvo 
apkalbamas Chicagos liberalą 
seimas. Be to taip-gi daug vi
sokią nesąmonią ir nebūtą 
daiktu buvo primenama. Po ta 
visa marmaliene pasirašęs 
koks tai “Vietinis.”

Ypač apšmeižiama Birutės 
Bažnytinis Choras. Sako būk 

[pirmininkas ir kiti nariai B. 
B. choro užgiedoję, kad ne
dalyvausią ir neturi svarbos 
darbuotis dėl tėvynės labo.

Čia turiu pasakyti, kad B. 
B. choras nebuvo visai siuntęs 
jokią pirmininką bei kitą tar
tis su liberalais ją dalyką, nes 
B. B. choras nėra koks libera
lą įrankis ir jokio bendro su 
jais neturi.

Tad-gi jeigu “Vietinis” 
šmeižikas priparodys faktais, 
kad B. B. choras yra priešin
gas darbuotis dėl labo Lietu
vos ir jei suras Harrisone-Ke- 
arney, N. J. nors vieną idėjinę 
organizaciją, kuri būtą dau
giau pasidarbavus dėl Lietu
vos ir aukavus kaip B. B. cho
ras bei nariai, tai B. B. choras 
paskirs iš savo kasos $50.00 į 
N. Fondą, kuris mano atgyti 
po ilgo snaudimo. • Jeigu to 
neprirodys, tai nors $10.00 gal 
ištesėsite paaukuoti į T. F. už 
savo šmeižtus. Taip-gi tam 
korespondentui tuojaus pata-| 
riu nueiti pas gerą gydytoją, 
kad ištirtą jo. makaulę, gal joj 
yra košė bulvinė ar kas dar

NEW HA VEN.CONH
. t. • •-* . * .

“Sandaros” 22 num. vietos 
liberalai vietoj atšaukti ap
šmeižimus ir pasirodyti vyrais, 
tai dar sufabrikavę keletą už
metimą išplūsta ir purvina 
vietos kleboną ir išniekina ka
talikus. Parašo vardus kele
tas draugiją ir parašus valdy
bą, bet pasirodo, kad para
šyta pavardės visai nebuvusią 
susirinkime. Varde S. L. A. 
142 kp. parašytas A. Zdažins- 
kas, kuris pats klebonui sakė, 
kad nebuvęs susirinkime ir 
nieko nežinąs. Sakė nedovano
siąs už panaudojimą jo pavar
dės. Antras parašytas Čer- 
kauskas, kuris visai nariu 
kuopos nesąs. Mat liberalai 
nepaiso ar narys ar ne parašė 
ką pamislijo ir skelbia: “Še 
va Dr-jos liudija teisingumą.” 
Ar reikia aiškesnės liberalą 
gudravimo šunybės.

Gi “Sanadros” num. 23 K. 
A. Makarevičius vėl varo įvai
rias nesąmones. Žinoma, ‘ ‘ San
daroj” pasiteisint nesunku, 
bet kuomi Makarevičius pasi
teisins prieš vietos lietuvius, 
kuriems dalykai yra žinomi! 
Ar drįs kuomet nors susirinki
me akis parodyt prieš • tuos 
žmones, kurią akyse pildo 
veidmainiavimus ?

Makarevičius rašo, kad' ka
talikai neturį įsižeisti išvadi- 
nimais brostvininkais, davat
komis, špitolninkais, neš tai • 
tainkami katalikams vardai. 
Labai gerai. Tautininkai ir-gi 
neturėtą įsižeisti, jei juos va
dinti atskalūnais, ištvirkėliai, 
šliuptamiais, išgamomis, nes 
tautininkai atskilę, atsimetę 
nuo tikėjimo, yra Šliupo pa
sekėjais.

Makarevičius rašo, kad jis 
neužsima žmonią erzinimu bei 
trukdymu švento darbo. Bet 
ir čigonas nesako apgaudinėjęs 
žmones. Sako-, kad statot 
tautos reikalus aukščiau sro
vės. Tai kam prie bendro tau
tos reikalo parašą rinkimo, su
sirinkimuose sukėlėt skandalą 
dėl srovinės politikos? Kai 
pamatėt, kad savo sroveliai 
nieko nepelnysit, tai pagata- 
vi ir bendro darbo atsižadėti. 
Makarevičius pats pirmas pra
dėjo šaukti, plūsti, lermą 
kelti.

O jei kataliką tik lūpose 
meilė Lietuvos, kaip jis rašo, 
tai kas tuos tūkstančius sudė
jo dėl Lietuvos laisvės? Ar 
surasi savo vienaminičą libe
ralą bent penkis, kurie būtą 
po $100 paaukavę. Juk pats 
Makarevičius tarpe vietos libe
ralą apskelbtas didžiausiu 
Lietuvos mylėtoju, o kada 
specijališkai Lietuvos laisvei 
aukos buvo renkamos, tai kai
po didis Lietuvos mylėtojas ir 
šaunus biznierius tik $25 pa
klojo. Gi katalikai paprasti 
darbininkai šimtus pradėjo 
kloti. Tai pas kuriuos dides
nė Lietuvos meilė!

J. J. Mačulaatis.

tarpe, vi- mirš 1
Turime, 

jauni- 
laug daugiau viešyn • 
iįtvillės lietuvią ka- 
bię. Turiu čia pa- 

gerb. ipirmininko kalb

Ilgai Westvillės vyčiai nepa-: keisčiau." kad tokias, nesąmo-
1 cž TtoAlAttAria Kmlrn_______- - — - 1- - *-------■* *taip malonaus, taip links- 

maus, taip doro vakarėlio 
kaip šito, kurį surengė var
dan čia esančią moksleivių. 
Bravo vyčiai, jūsą visa

ROCHESTER, N. Y.
Tūlas “Kr. Dem.” savo ko

respondencijoj tilpusioje “Lie
tuvos” No. 144 uždeda šitokį 
antgalvį-: “Kas kelia mūsą tar
pe nesutikimus.” Toliaus 
apart kitko jis rašo, “kad mū
są sriovėje yra dar didesni ne
sutikimai negu kitose sriovė- 
se.” Tai-gi aš tamstai ir no
riu norodyti — kas kelia mūsą 
tarpe tuos nesutikimus. Tai 
visi tie “Krikščionys Demo- 

| kratai,” kurie neva vadinasi 
save tokiais, bet ištikrąją nė
ra jais. Jei tie, kurie neįsi- 
tenka kataliką tarpe, kuriems 
kvepia laisvamanybė, pasi
trauktą,- tai užsibaigtą nesuti
kimai mūsą terpe. Tamsta,K. 

I D. rašai melagingai, kad T. 
Fondo 24 skyr. nutarė išnešti 
rezoliuciją seimo reikale. ■ Mi
nėtas skyr. netarė tokią daly
ką, kaip tai išnešime rezoliu
cijos, bet tiktai ■ nutarė ir 
ingaliojo valdybą atsišaukti

nes griebėsi rašyti ir teršti lai
kraštį su tokiomis korespon
dencijomis, kurios yra žemiau 
kritikos.

Po savo atsakymu turi pari
es kitaip
melagis t per spaudą seimo reikale, bet■
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neišnešti kaipo rezoliuciją. Jei
gu valdyba sakosi įbridusi į 
purvyną, tai nariai nėra kal- 

•* tL Toliaus aš tamstos rašte
liui turiu duoti pastabą, kad 
L. Himnui visur turi būti vie- 

vfctf l&b/kun. J. 
Kasakaitis lakstęs po .svetainę 
sakydamas, kad “jei nėra 
tvarkos, tai lai ir nebūna,-” 
tikrai melagingai rašai. Kle
bonas nebėginėjo po svetainę 
ir nešūkavo kaip kad tamsta 

f rašai. Toliaus rašai, kad 
“D-kas” apdovanojęs T; Fon
do skyriaus narius puikiu kom
plimentu, išvadydamas juos 
apuokais. Begėdiškai kraipai 
mintį arba nesupranti. Apuo
kais pavadinti tie, kurie lais
vamaniams nori pasitarnauti, 
vilkai avies kailyje. Senosios 
valdybos apgailestavimas yra 
tai tvarką mylinčią teisingas 
išsireiškimas, nes prie senos 
valdybos viskas Jjuvo geroj 
tvarkoj, o dabar tai ne. Ra-

•

nes -pats tą-patyręs bsi,' 
turėd»r^s:kokį'sya?bė'snį rei7 
kalą negalėjb kada atsilankyti; 
Paskui tas apgailestavimas tS- 
jięs “D-kcf” 56 No. nėra para
šytas gerb. klebono. Kaip ta- 
mista gali tokią juodą dėmę 
ant jo dėti, rašydamas, kad jis 
ant susirinkimą mažai tesilan
ko.

Skyriaus susirinkimas buvo 
birž. 12 d. ne 11 d. kaip kad 
mini? Tuomet gerb. klebonas 
jokią raportą neišdavinėjo, bet 
tik perskaitė nutarimus kokius 
jis turėjo parsivežęs iš A. L. T. 
suvažiavimo.

“Krikščionis Demokratas” 
matyt savopusiškai suprato 
tuos nutarimus ir ant gerb. kle
bono savo karčią tulžį išliejo.

Naras.

L. D. S. Reikalai
PHILADELPHIA, PA.

LDS. 78 tuopos susirinki
mas bus nedėlioj, 6 d. liepos, 
tuoj po sumai, paprastoj vietoj. 
Visi nariai būtinai atsilanky
kite, nes šiuomi sykiu turime 
dėl narią ką tai nepaprastai 
naujo.

Nepamirškite prirašyti nau
jus narius, nes tai vienintelis 
būdas auginti’kuopą, platinant 
dorą, apšvietą ir susipratimą 
tarp darbininką. Laukiame.

Valdyba.

*

- 1— i-irm-T --.yi-rr-Įsag
ja, auga ir tobulinasi.

Kas kartą užmezgami nauji 
ryšiai, nauji biznio keliai. ’ * 

/“Lietuviu Bend-
rovė*r'tūri'tt _ 
vedėjas p. - J; J. Roman būde? 
mas gana veikli iš prigimties 
ir dabar ‘eidamas Harvardo Uh 
aiversite Cambridgėj aukštesnį 
bizniaus skyriaus mokslą, gali 
panaudoti “Liet. Prekybos 
Bendrovėje” naujausius dides
nio biznio vedime išradimus ir 
būdus kas ir praktikoje jau sa
vo vaisius parodė dėlto kad net 
rodos kitais atžvilgiais kaip 
kurie gana rimti ir gudrūs 
žmonės nenori patikėt tam ką 
yra “Lietuvią Prekybos bend
rovė4 * nuveikusi. Jie sako I *
mes netikime dėl to, kad tas 
yra negalima...

Jie neklysta taip sakydami, 
jiems, tam tikro mokslo netu
rintiems tas yra negalima, bet 
tiems žmonėms kurie ant to y- 
ra lavinti ir specializavęs! vi
sai yra galima, ne tik galima 
bet jau ir padaryta.

Pasaulyje nieko negalimo nė
ra, viskas yra galima tik tai 
tam tikrose aplinkybėse ir tam 
tikriems žmonėms.

Kas yra laikraščio korespon
dentui negalima suprasti, tai 
redaktorius ne kartą iš neda- 
sakyto žodžio permato. Kas 
yra paprastam vargonininkui 
negalima tas p. Šimkui ir Pet
rauskui eina kaip pamuiluota. 
Kas paprastam darbinįnkui ne
suprantama ir negalima tą in
žinierius Lengvai apgali ir pa
daro. Visur reikia specialis
to, , visur reikia tam tikro mo
kslo, ir tam tikro to mokslo 
laipsnio atsiekimo. —

Tuomet ir negalimi daiktai 
pasirodo kad juos padaryti y- 
ra galima ir juos žmonės pada
ro.

Kuomet “Lietuvią Preky
bos Bendrovė” per tris mėne
sius savo gyvavimo davė taip 
didelius dividendus savo šėri
ninkams tai kiti sakė kad tas 
yra negalima, bet kurie pini
gus gavo, tie žinojo, kad tas 
buvo galima.

Ir dabar dar tokią yra, kurie 
sako kad maistą į Lietuvą ga
benti negalima nes Suvienytu 
Valstiją valdžia to daryt nelei
džia. Bet mes kurie savo aki
mis Suv. Valstiją leidimą, Lie
tuvią Prekybos Bendrovei mai
stą siąsti į Lietuvą matėme ir 
skaitėme, aišku yra kad tas y- 
ra galima.

Aš manau, kad dar ir dau
giaus iškils eikštėn tokią daly
ką kuriuos nuveiks “Liet. Pre
kybos Ben.” ant ko kiti sakys 
kad tas yra negalima iki tol 
kol pamatys kad jau tas yra 
padaryta.

O ką tas viskas reiškia, ką iš 
to galime spręsti?

Tas viskas reiškia, kad 
“Liet. Prek. Bendrovė” yra 
veikli ir dirba. , Be darbo nie
kas nepasidaro, bet darbo ne
padarysi jei nežinosi kaip tą 
darbą reikia dirbt. O tas “ ži
nojimas kaip ką reikia dirbt,” 
tai yra tam tikras mokslas. 
Kriaučius turi savo mokslą, 
muzikas savo, advokatas savo, 
kunigas savo, daktaras savo, 
o biznio vėdajas savo.

Dėlto mes tikime, kad iš vi
sų kataliką globoje esančią 
bendrovių, geriausiai seksis 
biznio vedimas “Liet Preky
bos Bendrovei.” Jinai turi tam1 
tyč specįjalistą kurs specijali- 
zuojasi tokiam darbui o moks
lo pajėga yra didžiausia pajė
ga pasaulyje.

Bet prie mokslo pajėgos dar 
reikia ir pinigo, reikia kapi
talo pajėgos. Reikia jas abi 
sujungti į krūvą ir dar pridė
ti trečią pajėgą — darbštumą, 
tuopiet tik viskas eis kaip pa
muiluota, ir biznis kils kaip 
tešla ant mielių .

“Liet. Prekybos Bendrovė” 
ir jos vedėjai savo'atlieka prie
dermes taip kaip jie gali, da
bar bendrovės bujojimas ir 
Lietuvos gerbūvio kilimas pri
klausys daugiausia nuo Lietu-

Įima nuveikti, mažiau bus ka-brangios organizacijos labui. 
Visi nutarimai, jeigu tik bus 
išpildyt?, e kad bus išpildyti, 
tai nėra pamato abejoti, pada
rys daug gero organizacijai.

Tąi,gį išsis^rstę pa koloni- 
jas rengkimės išanksto prie di-

svečių
kiausią vaka

KuopUv^įnątž.įr.ueiazin _____ _____ ____
kaip skaitlinga, bet pasirodė, dėlių darbą išvažiavimo ir 
kad prie jos susispietę darbi- koncerto.

Vakarienė.
Visi atstovai nustebo sužino-

pui-

ninkai idealistai. Laike va
karienės pasišnekučiuota, pa
sakyta daug gražią prakalbė- 
lią ir pusę devynių* išsiskirsty
ta po apielinkės kolonijas.

Abelnai irnaįnt šis suvažiavi
mas padarė daug naudos mūsą

Geistina, kad visos LDS. 
kuopos prisirengtą ant to išva
žiavimo su programais ir ko- 
greičiausia praneštą komisijai.

Mūsą nutarimai, lai būna 
darbu.

Darbininkas.

Pinigų galybe. <

spaudos platintojus ir organi
zatorius.

Visiems atstovams išsikalbė
jus paaiškėjo, kad sustiprini
mui ir išauginimui LDS., rei
kia kodaugiausia prakalbą, pa
skaitą, pasikalbėjimą, agitaty- 
višką lapelią aiškinančiu kti- 
kščionią demokratą principus. 
Agitatyviškus lapelius parašys 
patys darbininkai ir pasiąs 
Apskričio valdybai, kuri pa
siąs Centran Literatišaki Ko
misijai. Visi atstovai pasi
žadėjo sugrįžę į kolonijas tą 
vykinti. Iš Lavrence, Mass. 
LDS. 70 kp. atstovą paaiškė
jo, kad ją kuopa sustiprėjo ir 
išaugo tuomet, kuomet buvu
sio streiko letena prispaudė ne- 
kuriuos ir kuomet paamtė, kad 
geriausia lietuviams darbinin
kams prieglauda yra LDS.

Išvažiavimo komisijai išda
vus raportą, paaiškėjo, kad 
gautas šv^-Pranciškaus parapi
jos daržas Lawrence, Mass. Vi
si vienbalsiai užgyrė komisijos 
darbą. P-lė J. Kriviutė paaiš
kino, kad diena nuskirta rug
pjūčio 10 ir kad vietinė kuo
pa ir gerb. kun. F. Vermauskis 
sutinka kad tas išvažiavimas 
įvyktą. Išvažiavimas nutar
ta rengti ir eita prie dapildy- 
nio rengimo komisijos. Nu
tarta išrinkti dar 10 ypatą; 
bet pradėjus rinkimą atsirado 
net 15 ypatų, kuriuos pasiža
dėjo dirbti, kad išvažiavimas 
būtų vienas iš puikiausią ir, 
kad LDS. padarius kodaugiau
sia pelno.

Apart išvažiavimo nutarta 
rengti rudenyje Bostone milži
nišką Apskričio koncertą. Su
kviesti visus apielinkės chorus 
ir geriausius dainininkus. Pel
nas išvažiavimo ir koncerto eis 
paskolą naikini no fondan. L. 
D. S. 22 kp. Brighton, Mass. 
duoda inešimų - eiman, kad 
organas “Darbininkas” būtą 
dienrašči’i ir kad narią mėne
sinė mokestis !»*tų po 40 cen
tų. In rimas vienbalsiai pri
imtas. Padaryta ir daugiaus 
svarbių nutarimą.

Tai pirmas toks gyvas ir 
nuoseklus .-u važiai imas. Ne
buvo jokią užsikarščiavimą, 
kas mūsą susirinkimuose lig
šiol buvo nenaujiena.

Atstovų į šį suvažiavimą pri
buvo net 25, taip-gi nemažai 
buvo svečią, kuriems duotas 
patariamas balsas.

Vieta kitam apskričio suva
žiavimui nutarta Cambridge, 
Mass.

Apskričio valdyba vienbal
siai palikta senoji, dapildant 
naujais pagelbinrnkais.

Užbaigiant sesijas, užklaus
ta gerb. klebono kun. Tyllo,

L D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO SUVA

ŽIAVIMAS.

Birželio 22 d. Nashua, N. H.

Šis suvažiavimas buvo vie
nas iš gyviausią ir nutarta 
daug svarbią dalyką mūsą or
ganizacijos labui.

Apskričio valdyba pakvietė 
’• vietos kleboną atidaryti sesiją 

su malda. Atkalbėjus maldą 
gerb. kun. Tylia pasakė trum
pą prakalbėlę ir išreiškė ge
riausius linkėjimus.

Pirmiausia išrinkta suvažial 
vimo vedėjas Jonas Glineckas, 
pagelb. M. Abračinskas,. rašt. 
A. Navickas, pagelb. O. Jan- 
kienė, mandatą ir inešimų 
komisija: Z. Klapatauskas ir 
M. Žukauskaitė.

Po išrinkimui komisijų, per
skaityta pereito suvažiavimo 
protokolas, kuris vienbalsiai 
priimtas.

Gautas pasveikinimas nuo 
LDS. 56 kp. iš Hudson, Mass., 
kuri užkvietė kitą apskričio 
suvažiavimą laikyti Hudson, 
Mass. Be to pasižadėjo pil
dyti visus apskričio nutarimus 
ir apgailestavo, kad delei ne
kuriu priežasčių negali pasiųs
ti atstovu į šį suvažiavimą.

Taip-gi gautas pasveikini
mas nuo L. D. S. Centro Kont
rolės komisijos nario kun. P. 
Juškaičio Cambridgiaus klebo
no. Visus pasveikinimus pri
ėmė gausiu delną plojimu. Po 
to sekė apskričio valdybos ra
portai, iš kurią pasirodė, kad 
apskričio valdyba įdėjo daug 
darbo sutvarkyme apskričio 
reikalų ir surengime maršruto. 
Paaiškėjo, kad maršrutas išė
jo be didelės naudos iš dviejų 
priežasčių, būtent: kalbėtojai 
neišpildė padarytos sutarties 
ir nekurios kuopos visiškai ne
atsakė į valdybos paraginimus 
ir nurodymus. Ypatingai Ap
skričio raštininkas p. A. Na
vickas savo raportu užganėdi
no visus atstovus. Paaiškėjo, 
kad ligšiol dar neprisidėjo prie 
LDS. Apskričio šios kuopos: 
4 kp. Athol, Mass., 33 kp. Hyde 
Park, Mas. ir 24 kp. W. Lynu, 
Mass. Iš iždininko pu M. Ab- 
račinsko paaiškėjo, kad aps
kričio ižde yra $42.50.

Paskiaus dar buvo raportai 
organizatorių ir įvairią komi- 
mjų. Visi' raportai buvo už
gini.

IŠ kuopą atstovą raportą pa
aiškėjo visur gyvumas ir pasi

nį šventimas LDS. labui. Di
džiumą kuopą turi nuolatinius Po to eita nusifotografuoti.

PINIGAS DAUG GALI.
Lietuvią priežodžiai sako: 

“pinigas daug gali,” “sidabri
nė yla ir per sieną lenda,” “ne
turi pinigą—esi kvailys,” “Pi
nigas į dangų žmogaus neve
da,” “Kas turi pinigą — ne
bijo nei kunigą,” “Pinigas y- 
ra mažas, bet be jo nei vieno 
didelio darbo nenuveiksi” ir 
dar daug įvairią įvairiausiu 
patarlių apie pinigo gerąsias ir 
blogąsias ypatybes lietuvią 
tarpe vaikščioja ir jos visos sa
vyje turi šiek tiek, mažiaus ar 
daugiaus teisybės.

Be pinigo namo nepastaty
si, be pinigo karės neveši, be 
pinigo bylos nelaimėsi, be pi
nigo neišsigydysi, be pinigo ir 
numiręs žmoniško palaidojimo 
neturėsi. •

Už pinigus nekartą ir- , nie
kam nevertas žmogus džiau
giasi žmonią pagarba ir su jo 
žodžiu net gudriausi galvočiai 
ir pasaulio galiūnai rimtai 
skaitosi ne dėlto, kad tas jo 
žodis būtą išmintingas, bet to
dėl, kad užpakalyje to žodžio 
yra kapitalas, yra pinigo ga
lybė. Sakoma yra: “kur pi- 
nig’s mušt’s — ten ir geliuoj.” 
Bet geras pinigas geliuoja vi
sur.

Lietuviai iš senovės didesnių 
kapitalą neturėjo dėlto, kad 
lietuvių tauta daugiausia žem
dirbiai žmonės, bet pasaulio 
nuotikiams kaip katile kunku
liuojant ir lietuviams bekovo
jant už būvį ir laisvę priseina 
griebtis net tokią kovos įran
kių apie kuriuos pirmiaus net 
nei nesvajota.

Lietuviai griebėsi visųpir- 
miausia diplomatijos, toliaus 
susiorganizavo kariuomenę ir 
gina savo rubežius, o tą viską 
visupirmiansia priruošė ap
švietus pakilimas ir organiza
ciją išsivystymas taip pačioje 
Lietuvoje kaip lygiai ir lietu
vių išeivijoje.

Kariuomenė via geru it Rei
kalingu daiktu, diplomatija 
taip-pat, bet kuomet jos viena 
kitą dapildydamos remia tuo
met ra dar geriau dėlto, kad 
su tuomi visi geriau skaitosi 
kas apart gudiumo turi dar ir 
spėkos savo ; f Skalavimus pa
remti, savo argumentavimus 
apginti.

Tas viskas gerai ir gražu, 
bet to visko dar negana, dar 
neužtenka.

Prie to viso dar reikia — pi
nigą, ir re’kia daug pinigą.

Mes tietu- iai suorganizavi
me viską: diplomatus, sro
ves. jmtijas, kariuomenę, su
organizuos'me ir kapitalus.

Jau tas darbas uoliai yra va
romas ir Lietuvoje ir Ameri
koje ir pasekmės žymios mato
si.

“Lietuvos Ž-mės Bankas” 
apie 1.000.000 lietuvišką auksi
ną sukėlė amerikiečią lietuvią 
tarpe ir juos trumpu laiku per- 
kelti i Lietuvą žada.

Girdėt, kad Lietuvoje net 
dvi naujos stambesnės finansi
nės įstaigos įsisteigė. Vieną 
vadovauja Pažangos partijos

kiek už salę rūkuos. Atsakė, žtubnės su p. M. Y-ču prieša- 
kad. už salę riieko nerokuoja 
ir dar jeigu reikalas prisi
dėti kuomi prie to taip prakil
naus darbo, visuotoėt sutiks 
tą padaryti/’ Atstovai išreiš
kė gerb. klebonui širdingą pa
dėką ir užbaigė sesiją su mal
da, kurią atkalbėjo dvasiškas 
vadovas kun. Tylia.

kyje o antrą krikščionių de
mokratą t .v tijos žmonės. Ve
na daugiau finansuoja pramo
nė u antra daugiau Lietuvos 
sodžių ūkį.

Amerikoje veik tas pats ma
tomi. Ar tas yra gerai ar ne, 
palikime spręsti pačio gyveni
mo nuotikią išsivystymui. 
dnl»ar žiūrėkime į dalykus talj

kaip jie yra. .
Prie ’ 'Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės” spiečiasi daugiau
sia mūsą biznieriai, kurią tar
pe žymi dalis arčiaus stovi 
prie liberalą negu prie katali
ku

Prie
Bendrovės” daugiausia 
lietuviai darbininkai, 
veik visi yra katalikai.

“Lietuvos Pramonės 
rvės” ir “Lietuvos Statymo 
Bendrovės” negavau patirti iš 
tikrų šaltinių kas jas daugiau
sia remia dėlto darau tik spė
jimą kad ir jas remia ne kito
kį žmonės kaip katalikai, dėl
to kad tą bendrovių vedėjai y- 
ra žinomi kataliką dirvoje vei
kėjai. v.

Bendrą klasifikaciją darant 
išeina taip kad apie “Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę” dau
giausia spiečiasi liberalą pusė 
o apie kitas tris katalikai o 
“Lietuvos Žemės Banką” re
mia visi lygiai.

Kodėl taip dalykai susidėjo 
parašysiu prie progos antru 
kartu, o dabar pasvarstyki
me apie tas bendroves kurios 
yra katalikams prie širdies ar
timesnės — dėlto kad jos yra 
taip sakant kataliką rankose.

Visos trįs kataliką bendro
vės išdygo veik vienu sykiu, 
tas faktas parodo kad tokią 
bendrovių veikimui dirva jau 
buvo pribrendus ir, kad tie 
žmonės kuriems toki dalykai 
rūpi pasistengė, kad tąją pro
gą nepražiopsot.

Gal būtą buvę parankiau ir 
naudingiau jeigu būtume su
tverę ne tris bet vieną bendro
ve, o gal geriau kad susitvė
rė ne viena bet trys apie tai y- 
ra įvairią nuomonių ir kiekvie
nas savaip savo tvirtinimus 
pamatuoja — ašen. tai nesikišu 
tegul pati ateitis tą dalyką pa- 
aiškįs. Bet svarba yra tame, 
kad mes jau kapitalus koncent
ruojame ir koncentruojame 
prakilniems tikslams, nes pa
kėlimui Lietuvos ekonomiško 
stovio.

Mano nuomone kiekviena 
bendrovė jei tik jinai atsiektą 
tą, ko iš jos liogiškai dalykus 
imant reikalauja, tai jau jai ir 
darbo ir pelno būtą gana. Ir 
visos bendrovės viena kitai 
skersai kelią nepereina, viena 
kitai nekliudo, nes jos visos 
savo vietoje yra reikalingos ir 
naudingos. Net nei tikroje to 
žodžio prasmėje tarp jų nei 
konkurencijos būti negali, bet 
gali iškilti ir • daugelis tokią 
dalyką kur “visoms” bendro
vėms atsirastą reikalas ir prie
dermė veikti išvien vienybėje 
bendrai ar tai dėl sudarymo 
tam tikro didesnio kapitalo, ar 
tai dėl atrėmimo keno nors pa
sikėsinimo gręsiančio Lietu
vos ekonominiam vvstimosi ar
ba lietuvišką bendrovių gyva
vimui, tokiuose ir tiems pana
šiuose atsitikimuose, aš ma
nau, kad mes turėtume jau iš- 
kalno turėt tam tikrą sutartį ir 
pienus bendro veikimo ir vieni 
kitą rėmimo arba net ir galuti
no visą pajėgą suvienijimo. 
Žinoma, jeigu tas būtą galima 
ir matoma kad, iš, to gali būti 
geros pasekmės.

* Kol kas, tai man gerai y- 
ra žinoma tiktai stovis ir vei
kimas “Lietuvią Prekybos 
Bendrovės” ir aš matau kad ji
nai yra gerais pamatais suor- 

gerai vedama ir 
niai didėja, stiprė-

“Lietuvią Prekybos 
rašosi 
kurie

Bend-

I

y. v.
________

*T*X

pitalo, mažiau ir nuveikti te- Bendrovės” šėrą patariu ir ki
bus galima — viskas priklau- tiems ją nusipirkt tiek kiek kas 
so nuo to menko dalykėlįe-dai- p&igali.

•ji
------------------------------

Aš pirkau “Liet Prekybos

Ar lietuviams reikia
laivyno.?

Apie tai negali būti jokios abejonės. Lietuvią tai yra vie- 
' natinė tauta, kuri turėdama išėjimą ant jurią, neturi nei vie
no laivo kuris galėtų pervežti prekes per Atlantiką.

Jau Lietuvos valdžia ir Lietuvos žmonės reikalauja kad 
mes jiems pristatytume tavorą iš Amerikos. Mes galime ta- 
vorą pristatyti bet labai didis vargas yra gauti laivą.

Mūsų lietuviai norės važiuoti į Lietuvą, dabar jau dau
gelis norėtą, bet jokio laivo nėra, kuris juos galėtų nuvežti į 
Lietuvą. Todelei

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PERKA PIRMUTINĮ LAIVĄ DE LLIETUVOS LAIVYNO.

Štai kame dalykas; mes su savo dabartiniu atliekamu ka
pitalu neįstengsime to' padaryti, bet mes pasitikime ant lie
tuviu, ant Tamstos ir Tamstos viengenčių. •

Laivas bus apie 4,000 tonu. Tavoro galės vienu kartu 
pervežti apie 3,000 toną. Ilgio yra apie 300 pėdą ir pločio 
apie 45 pėdą. Turi garinę spėką apie 1400 arklių. Mes tą
jį laivą turime nužiūrėję ir manome nupirkti ir jau apie jo nu
pirkimą derybas vedame. Jei tik Tamstos mums padėsite, 
mes tą laivą greitu laiku nupirksime.

Tokis laivas gali nuvažiuoti į Lietuvą ir sugrįžti penkis 
kartus į metus; pagal dabartinią kainą už persiuntimą prekią 
nuo to laivo būtą įeigą pirmais metais $1,235,000.00 atėmus 
pusę už jo užlaikymą nors tiek vargiai tekainuos, tai laivas 
pirmais metais pats už- save užsimoka, tai yra šios Bendrovės 
šėrininkams padaro 100 nuoš. Saugesnio investinimo kaip lai
vai nėra galima surasti. Laivą kainos kasdien kįla augštyn 
Jie visados yra apdrausti ir jei prapultą, tai Insurance kom
panijos išmokės pinigus už jį.

Juo greičiau Tamsta ir Tamstos draugai prisidėsite prie 
Lietuvių Prekybos Bendrovės inešdami kiek daugiausiai ga
lėdami kapitalo, tuo greičiau mes Lietuviai turėsime savo lai
vą ir tuo greičiau mūsą lietuvią kapitalai pradės uždirbti di
desnius nuošimčius. Pirk šėrą kiek išgali ir pirk tuojaus.

Šėrai $5.00 vienas. Gali pirkti nuo vieno iki tūkstančio šė
rą.

ŠEIMYNTŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Jatul’s Capsulaz

Vidurią Gyduoles 
Kaina 50 centą.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-l 
lėtą centą nusiperkant pokelį gyduolių.]

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulaz, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurią Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumą. Patartina jas naudot nuo I 
Dispepsijos, Vidurią Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- | 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centą.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo 

ir Influenzs. Kaina 50 centą.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, I 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite ją vardo ir minėkite, kad | 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- | 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs . 
čia telpa:

P. A JATUL, A p t i e k o r i u s,
(Išdirbėjas)

-------------------- BOSTON, MASS.P. 0. B0X 2128,

I

I

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE j
PINIGUS IR LAUKUS LIETUVON 

JAU SIUNČLAME-
Pinigus siunčiame į Kauną, Vilnią, Suvalkus, Mariampolę, 

jVilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir

---------- todėl-----------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-i 

jKON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS! '
F TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 
MES PRISIRENGĘ?

-“Money orderius’’ arba pinigas siųskite mums su paaiški-1 
mimais kam ir kokiam tikslui siunčiate.

CENTRALI8 BEKDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
(ANGLIŠKAI J08EPH K0WAL OO.) 

Š32-34 OROSS STR, BOSTON,



neunes žinios

k

SAUGOK BRANGIAUSI TURTĄ

Sveikatą

Buvęs.

• *

Ten buvęs.

::

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

T*l. So. Borton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisekai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

©•©•m®®*®®®®®®®®®®®®

Dr. Ignotas Stankus 
mO&BrMŠ Su Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
O6so Valandas;

Nua 9 rito iki B pa pisto 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

NoMfoafeiHdnapUta. «

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

Cambridge, Mass. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

Ir nuo 7:30 Iki 8:30 v«l. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

.50c. 
$L‘K) -

«®®®®®®®®®®®®®®s®©®@®®®9®®®®®©®®®©@s©®®®©®s©®s®©®s®®
®®e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

IŠKILMINGAI PASITIKO.
Praeitą nedėlią Bostono ai

riai labai iškilmingai sveikino 
Airijos prezidentą De Valerą. 
Masmitingas buvo Fenway 
parke, žmonių buvo prisirinkę 
apie 60.000. Buvo ir Su v. Val
stijų senatorius Walsh. Se
natorius pavadino De Valerą 
‘ ‘ Airijos Lincolnu. * ’

Iš ryto 9 vaL Airijos prezi
dentas išklausė šv. mišių Mis- 
sion bažnyčioj. Prie bažny
čios parapijonai laukė atva
žiuojant brangaus svečio. Kai 
atvažiavo prezidento automo
bilius ir jo palydovai, tai žmo
nės kuotriukšmingiausia svei
kino. Gatvės, kuriomis prezi
dentas važiavo buvo išpuoštos 
vėliavomis. Prie bažnyčios pre
zidentą pasitiko klebonas Ken- 
na ir daug dvasiškuos. Po pa
sveikinimo visi žengė šventy
klom Per pamokslą klebonas 
iš sakyk'os pasveikino Airijos 
prezidentą. To mišių pusry
čiavo klebonijoj. Pietavo ho- 
telyje, kur dalyvavo majoras 
ir daug visokių kitų augštų as
menų. Po to buvo maršavi- 
mas į Fenway parką, kur bu
vo masmitingas.

.-Didelis išvažiavimas į Law- 
rence’ą bus 4 d. liepos. Va
žiuos susivieniję choras ir vy
čiai. Kurie dar nesuspėjot 
užsirašyt, tai galit užsi rašyt 
pas p-lę B. Valentukę, K. Kiš
kį, Juozą Motiejūną ir Petrą 
Rūtą. Juos galit matyti salėj 
po bažnyčia panedėlio ir sere- 
dos vakare nuo 7:30 iki 11.00 
vai. vak. Meldžiam visus, ku
rie važiuos susirinkti pėtnv- 
čios ryte 8 vai., nes trokSs iš
eis nuo 5-th St., So. Boston 
8:15 vai. Kurie pavėluos, ne
bus jų laukiama ir kurie neuž- 
simokėjot meldžiam užsimokė
ti iki seredos.

Išvažiavimo Komitetas.

Pranešimas. Tie, kurie bu
vot paėmę pardavinėti Law- 
rence’o pikniko tikietus, mel
džiu grąžinti liep. 2 d. seredoj. 
Aš būsiu 8 vai. vak. pobažnvti- 
nėj svetainėj.

Z. Gurkliutė.

L D. S. N. A. Apskričio Iš- 
(važiavimo Komisijos susirinld- 
mas įvyko birželio 29 d. šv. 
Petro lietuvių banžytinėje salė
je So. Boston.

Į šį susirinkimą pribuvo šie 
į komisijos nariai: LDS. 1 kp. 
Į So. Boston, Mass. J. Glineckis, 
Z. Klapatauskas, M. Žukaus
kaitė, A. F. Kneižis, Z. Žukaus
kaitė, O. Jankienė. LDŠ. 7 kp. 

IWorcester, Mass. p. Monkevi
čius. LDS. 8 kp. Cambridge, 
Mass. V. Širka. LDS. 22 kp. 
Brighton, Mass. S. Kudaraus- 
kas. LDS. 65 kp. Nashua, N. 
H. O. Z. Bugailaitė. LDS. 70 
kp. Lawrenee, Mass. J. Kriviu- 
tė ir L. Čebatoriutė. LDS. 74 
kp. Manchester, N. H. J. Žu
kauskas.

Svečiai: P. Virakas, J. Stan
kus,- A Bendoraitis, Dr. A. J. 
Valantiejus iš So. Bostono ir 
svetis p. Andriulaitis iš New 
Yorko, p-lė F. Juknevičiūtė iš 
Lawrence, Mass.

Šis susirinkimas buvo bega
lo svrbus ir jame padaryta vi
si pienai surengimui milžiniš
ko LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio išvažiavimą rugpjū
čio 10 d. Lavrence, Mass. Iš
rinkta eilė komisijų, kurios 
savo darbą pradės tuojaus va
ryti pirmyn. Nutarta kviesti 
dalyvauti išvažiavime visas L. 
D. S. apskričio kuopas, L. Vy
čių, A. L. R. K. Moterų Są-gos 
ir A. L. P. Blaivininkų Sus-mo 
kuopas, chorus ir žymiausius 
daininkus, kurių adresus tu
rės, žymius katalikiškos vi
suomenės veikėjus ir abelnai 
katalikišką visuomenę

Komisija to išvažiavimo su
sideda iš gabiausių ir veikliau
sių apielinkės kolonijų L. D. S. 
narių ir ji dės visas galimas 
pastangas padaryti šį išvažia
vimą nepaprastu, jeigu tik vi
suomenė užjaus. x

'Tai-gi broliai ir sesutės dar
bininkai rengkitės prie to išva
žiavimo, paremkite L. D. S. 
Naujosios Anglijos Apskričio 
užmanymą, nes visas pelnas 
skiriamas LDS. labui.

į Protokolas šio susirinkimo 
tilps vėliaus.

REIKALINGA MERGINŲ 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus dėl 
dirbtuvės darbo. Atsišaukite 
tuojaus, American Gan Co. 
(Prieš A Street) So. Boston, 
Mass.

LIBERTY BONDSUS 
PRIIMA

- už pilnus $50 dolerią 
L. A B-vės atstovas,

P. Bartkevičia, 
877 Cambridge St.; 

E. Cambridge, Mass.

”Darbininko” knygynas

”Lietuvos Vyčiams”
Kiekviena tauta ir organizacija turi savo himnus ir juos 

gieda kiekvienoje pramogoje. Lietuvos Vyčiai turi ąavo or
ganizacijos himną ir kiekvienas narys privalo jį mokėti, kad 
susirinkimuose, pikninkuose, koncertuose galėtų jį giedoti.

Lietuvos Vyčių himnas yra vienas iš gražiausių himnų ir 
jį visi galį labai lengvai įsigyti. Jo kaina:

Keturems mišriems balsams .....................................25c.
Keturiems vyrų balsams..................................... 25c.

žodžius parašė KUN. M. GUSTAITIS.
Muziką A. ALEKSANDRAVIČIUS.

Chorai, L. Vyčių ir kitų organizacijų kuopos ir pavienei' 
ypatos užsisakydamos bent po 25 kopijas, gaus nuolaidą.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKĄ S,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

REIK ALINGAS tuojaus In- 
tertype operatorius. Gali atsi
šaukti vyras ar mergina mo
kanti tą darbą. Išlygos geros 
ir darbas užtikrintas. Atsišau
kite į “DARBININKO” AD
MINISTRACIJĄ.

Reikalinga KNYGVEDĖ 
(Bookkeeper) Lietuvių Koope
racijos krautuvėje 24 Lincoln 
St., Brighton, Mass. Mergina 
turinti diplomą arba patyrimą 
prie to darbo ir kalbanti lietu
viškai gali kreiptis į nurodytą 
vietą. Sąlygos geros ir darbas 
užtikrintas.

Parsiduoda mažai vartoti 
RAKANDAI (forničiai). Pąr- 
siduos pigiai. Turi būti par
duoti greit. Geriausia proga 
įsigyti gerus rakandus. Gali
ma matyti vakarais: nuo 7 iki 
16 vai. 259 Silver St., So. Bos- 
ton, Mass. (Ant pirmo).

REIKALINGA VYRŲ DĖL* 
VEŽIOJIMO VIDUJE.

Atsišaukite į Employment o- 
fisą
American Cann Co of Mass. 

prieš A Street, 
So. Boston, Mass.

REIKALINGA VYRŲ arba 
MOTERŲ pardavinėti naujus 
patentuotus vaistus nuo komų, 
einant nuo namų iki namų. 
Kainuoja 20c. Parsiduoda po 
35c. >

Adresuok:
B. L e v i 11,

10 Grovenor Rd., 
Jamaica Plain, Mass.

Darė pienus. Praeitą ne- 
dėldienį 29 birželio suėjo L. V. 
17 kp. ir LDS. 1 kp. Teatro vei
kiančios komisijos pas p-leš 
Žukauskaitės. Labai' gražiai 
pasitarė apie vasaros veikimus 
ir apie prisirengimą prie žiemi
nio sezono. Žiūrės, idant už- 
pildyt visus nedėlių vakarus 
teatrais,
riuos vaidins yra: 
“Gyvenimo Verpete, 
gas,” “Ponas ir 
“Žydų Karalius.” 
lai labai įdomūs.

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON 

$4.40 
ANT COLONIAL LINE 
Lithuanian Sales Corpn. 

244 Broadway, So. Boston.

Tarpe veikalų ku- 
“Iš meilės,” 

” “Snie- 
Mužikai,” 
Šie veika-

E Z T R A !
Puikiausis koncertas įvyks 

So. Bostono Lietuvių svetainė
je ketverge, LIEPOS 3 D., pra
džia 8 v. v. Dalyvauja p-lė M 
RAKAUSKAITĖ iš Chicagos 
ir kiti žymūs artistai ir artis
tės. Visi pasistengkite išgirs
ti šį koncertą.

Rengia; L. O. ir S. F.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

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

Juozas Jankauskas,
62 Hudson St., Loveli, Mass.

MOKYKLA PRASIDEDA
Vasarinė vaikų mokykla 

prasidės ateinančią seredą to
je pat mokykloje, kur buvo 
pernai. Termitas gautas. Bus 
mokinama panedėliais, utar- 
ninkais, ketvergais ir pėtny- 
čiomis po tris valandas iš ryto. 
Mokytojaus šv. Jono seminari
jos auklėtinis P. Strakauskas, 
medicinos studentas Valantie- 
jus, La,Salette kolegijos mo> 
krnys St. Kneižis, Brone Va- 
lentnkė, F. Virakas, M. Kar
bauskas ir k.

Nors su liberalais dėl tos mo
kyklos buvo daug tąsymų ir 
intrigų iš jų pusės daroma, bet 
vasarinės mokyklos klausimas 
gerai išsirišo.

CAMBRIDGE BOTTLING CO- 
Savininkai 

J. PUZINAS 
----- Ir-----

J. MALINOWSKAS 
Išdirbėjai geriausio toniko.

Rengėjai piknikų, balių, viešu 
arba privatiškų pramogą, norin
tieji gauti gerų saldžių gėrimų, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
31 Fifth St., E. Cambridge, Mass.

Paieškau gero ir darbštaus var
gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin
kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip
tis per laiškų.

Kun. M. Kolvekas,
423 S. Linn Av. Sions City, Iowa.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALFINRS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

- 262 Fourth St, Room 7.
II PROT. RAŠT. — 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 — Stop. Navickas, 

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje. So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

UETUVPS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVEBČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI

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

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

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

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė.
» 12 Lark Str. %

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

Mattapan, Mass.
J. Pečįnkoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.
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| TEISINGIAUSIA IR GE- ;; 
U RIAUSIA LIETUVIŠKA !; 
į APTIEKA. ; Į 

i i Sutaisau receptus su di- ; j 
! I džiausią atida, nežiūrint, ’ ; 
U ar tie receptai, Lietuvos ar | [
< > Amerikos daktarų. Tai 11 
p vienatinė lietuviška aptie- ] Į
< į ka Bostone ir Massachu- ] Į 
j r setts valstijoj. Gyduolių ga- ] Į 
<» lit gaut, kokios tik pašau- ] ,
< j lyj 7ra vartojamos. Galit ! [ 
]» reikalaut per laiškus, o aš
< į prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
’; Aptiekorius ir Savininkas 
į *226 Broadway, kamp. C St, 
į; SOUTH BOSTON, MASS. 

į Tel. S. Boston 21014 ir 210

PARDUODU geriausos iš- 
dirbvstės vyriškus ir moteriš
kus. laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAF0- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Feliz A. Zaleckas, 
244 Broadvray, So: Boston.

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

BOSTON, MASS.
PIRMTVTNKAS — Jona« Adotnarlčln*. 

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

81 Mercer St. So. Boston. Mara.
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejnnas, 

104 Market St, Briebton, Mass.
FTN. RAST. — Jnosas Kavaliauskas. 

209 East Cottage St., 
DorchesteT, Mass.

KASTERTUS, — Andriejus Zalieckas. 
244 D Street So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Tnstinas'Tntelkts.
- 130 Ro-vren St. So. Boston Mara. 

D. I* K. Keistučio Draugija Boston. 
-----  - . Mara, laiko mėnesinius snslrinMmu* 

Klebonas kun. Urbonavičius j kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanover St, Boston, Mass.

PRAKALBOS.
“ I

Pereitą nedėlios vakarą po- 
bažnvtinėj salėj buvo prakal-Į 
bos. Kalbėjo Pr. Gudas, Pr. 
Strakauskas -ir F. Virakas. 
Prakalbų vedėjas buvo P. Pet-1 
rauskas. Kalbėta vasarinės f 
mokyklos reikalais. Aukų tam 
reikalui sumesta $15. Žmonių i 
buvo pusėtinai prisirinkę, nors Į 
prakalbos buvo surengtos ant! 
greitųjų, be plakatų darymo.

buvo Voreesterin išvažiavęs, j 
lodei nebuvo prakalbose. į

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrove
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. Pet tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
•išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntinio, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinešimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakeijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, ete.

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šėrų 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 da ugiausiai galima dabar ir siųskime če-. 
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

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

................................................... ' 0
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NUSIPIRK KNYGĄ “SVEIKATA”
s

Arba tiesus ir trumpas kelias į Sveikatą.
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, 

turi 339 puslapius, su keliais šimtais įvairių paveikslėlių 
apie žmogaus -kūno sudėjimą ir kitokių. Spauda aiški, drū
tais audimo apdarais.

Toji knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kalba ap

rašyta :
Kūnas, kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo būdai ir vi

rinimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba fermen
tacija. 5) Kas yra alkolis. 6) Kraujo cirkuliacija. 7) Alsa
vimas (kvėpavimas). 8) Kūno pielčiai ir judėjimas. 9) 
Inkstai bei oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) Pa
jautimai. 12) Sveikata ir liga. 13) Parazitai 14) Privati
nė ir vieša sveikata. 15) Kaip išplėtojus kūnas. 16) Bal
sas. 17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) 

Kaip sveikatai užkenkia vabalai.
Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai 

skaityti prieinamas už labai nebrangią kainą. Sveikata ne
matytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis bu
vo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

LDS. nariams perkantiems tą knygą duosime dykai gražų 
spalvuotą paveikslą “KOVA TIES ŽALGIRIU” 1410 m. ver
tės 25c. ir taip-gi apmokėsime persiuntimo lėšas.

Pinigus siųsdami adresuokite:
“DARBININKĄ S,”

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

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS

deklematorius.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

maciją. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.
* Kaina vienos knygelės 30 centu.

Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
Rašyk tuojaus: 

“DARBININKĄ S,”
244 W. Broačlway, So. Boston, Mass.

Kad bnt granu
Vartok tą rnost], ji padarys vato 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina Šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą Ir baltą odą. Kaina 
tfis 75c. ir 31.00. Pinigus galima siąar 
popieriuj dolerj arba stampomis.

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

I Lietuvis Dantistas
DR. M V. CASPER ; 

(Dr. M. V. Kasparavičius) < 
425 BE0ADWAY,

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

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

•*®®®®®9®®®*®*®®®O®9®®®*

Siųskite auksines, popierines- 
ir sidabrines bombas L. D. S- 
Paskolos Fondan.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be BkauBmo, bu 

geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos NeGMomSu _
nuo 9 vai. ryta nao 10 vai. ry u
iki 8 vai. vakar*. iki 4vai. vakaro.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jeffenon a
S-11 «rrt NCW*RK. N. 4.
2-4 fo rctu Telefoną* 'O'
e-e VAKARE Market °

M

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

VYRAI IR MOTERYS
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 ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė-t 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus gŲvoje, nosėje arba gerklėje 
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 vartojai) į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man-mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

D R. MORONEY
3 Washington St., arti Boylston 8t, pirmos durys nuo

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmis 
10 ryte iki 2 po pietų.

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

Bell Phone Dickineon 39K M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafos* snlaika plieka įlinki

ma, praialtna pleiskanai, niežžjima 
odoa calvoa, angina plankna pridntoa 

jtan reikalinga maistą.
Denmfuca padarys kad Jna* plae- 
bna tankna Iretnua ir akaistna.
Oda Justi galToje bus tyn. pleis- 
im Unyka snt visados ir plaukai. 
links daugiaua!
Reikalaujant prisiusime Jum 
m vis dykai tibandymui aampala. 
Priataaktte 10 c. stampomia persfan 

ttno Hlu, gmni llbandymui definte 
Dermafsroa ir broMura.

ARGU- SPECIALTIBS CO.
BOT 87. FHILAD«UFM!A. AA.




