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Su v. Valstijų ambasadorius 
Morris Japonijon išvažiavo i 
Omską ištirti Kolčako valdžią 
ir oficialiai apie tai pranešti 
W ashingtonan.

REZIGNAVO.
Čeko-Slovakijos mmisterių 

kabinetas rezignavo.

Alijantų tam tikri laivai 
šluoja minas Šiaurinėj jurėj. 
Nori galutinai apvalyti tą ju- 
rę nuo minų.

.1
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar 1

A-’-jž

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.
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SKAITYKITE VISI!

[ Gerbiami Tautiečiai:— 
Turiu už garbę jums pra-

' nešti, jogei aš, kaipo gerai
' jums žinomas

APTIEKOMUS ALTSHUL
! sugrįžau į tą pačią vietą 
; Henderson ir Morgan Sts.
Į Tai-gi, turėdami reikalą, 
i kaip tai: pasiklaust rodos ar 
! pirkt gyduolių, visuomet 
Į kreipkitės į naują vietą. Jūs
• čia susikalbėsit savoj kalboj, 
t Patarnavimas kuogeriansias.

ALTSHUL,
330 Henderson St.

n.
Lietuvos valdžia pirko reik

menų armijai. Pinigai baisiai 
reikalingi užmokėjimui. Pa
rama reikalinga tuoj. Meldžia
me atsiųsti visas aukas, kokias 
tik turite.

Valdemaras, pirm. 
Liepos 4; 1919.

...... _ . tai mes čia turėsime išbūti ii- lova išrodo, kaip Waldorf-As-
kad laike kares ją^ ap- gjąu, negu tikėjomės. toris sulyginus su vakar nak-

____ tai sakau labanakt”'

g Niekas negali išaiškinti gy- 
1 dytojui savo ligos arba jauti- 
X mų jeigu nemoka gerai kal- 
1 bSti. Geriausia tai eiti pas 
® gydytoją, kuris gerai su- 
© pranta lietuviškai.
i ' DR. WILLIAM A. FAST
; • . Gydytojas chiropractcr

177 Morgan St.
Cor. Henderson St.,
JERSEY CITY, N. Y.

' ! 1251 Park Avė. cor. 94 Str. 
i > _____ ____

NEW YORK CITY.

tik sugriebia (gi reikia atsi
minti, y ----- - 
grobė rusai ir vokiečiai). Len- "šiandie užkandžiaujant tu
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“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston. Mbm

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

— Washington.

Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Aet of 
March 3, 1879.”
Tel. So. Boston 620

” Acceptance for mailing at apt- 
eial rate of postage provided for 
in Seetion 1103, Act of Oet. 3. 
1917. authorized on Julv 12,1918.”
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Svarbus atsišaukimai
AMERIKIEČIŲ PAGELBA 
BŪTINAI REIKALINGA.
Šiomis dienomis Ekzekuty- 

vis komitetas gavo iš Pary
žiaus nuo Lietuvos taikos dele
gacijos sekančias kablegra- 
mas:

I.
“Idant išgauti laisvę lietu

vių tautai, tai finansinė para
ma nuo Amerikos lietuvių yra 
būtinai reikalinga ir širdingai 
bus branginama. Visos au
kos, surinktos Lietuvos reika
lams gali būti pasiųstos į Lvo- 
nnais arba National City ban
ką vardu Lietuvos Taikos De
legacijos Paryžiuje.

Pasirašo
Valdemaras, pirm. 
Staugaitis,

Tarybos vice-pirm. 
Liepos 3, 1919.

*

Fiume mieste buvo susikirti
mas tarp italų ir francūzų. Už
mušta 6, sužeista 20. Dėl to 
miesto eina taikos konferenci
joj dideli ginčai ar jį pavesti 
Italijai ar Jugo-Slavijai.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®eee®

Kiek surinko
, t

AIRIJA TIKRAI BUS NE- 
PRIGULMINGA.

Laivu La Savoie atplaukė 
New Yorkan Amerikos airių 
delegacija Paryžiun buvusis 
Ulinois valstijos gubernatorius 
Dunne ir Frank P. Walsh. Ap
reiškė, kad Airija tikrai turės 
gauti neprigulmybę ir ji galės 
būti pavergta tik “milžiniška 
karine mašina, aprūpinta ku- 
kosvaidžiais ir šarvuotais va
gonais,” ir “pasodinant kalė- 
jiman vadus, kuriems žmon- 
nės tiki.”

Pasakoja, jog iki Amerikos 
Airijos delegacija atvyko Pa
ryžiun, tai taikos konferenci
ja visai nei nemanė užsiminti 
Airijos klausimu.

Clevelande pasibaigė stryt- 
karių streikas. Darbininkai 
laimėjo. Algos pakelta ant 
12c. valandoj.

Brazilijoj ant vienos geležin
kelių linijos buvo paskelbtas 
streikas. Bet tapo sulaužy
tas. Policija ir kareiviai ap
stojo stotis—ip-dabojo nestrei
kuojančius darbininkus.

Pašalpa Lietuvai.
PIRMAS LAIVAS SU MAISTU Į LIETUVĄ.

Nesakyk, kad negali sušelpti saviškių 
Lietuvoje.

Siuntiniai maisto, kuriuos daugelis lietu
vių užsakė savo giminėms Lietuvoje per Lietu
vių Prekybos Bendrovę bus išvežti Liepos 12 
ant garlaivio vardu “Berit” iš New Yorko.

Bendrovė gavo leidimą nuo valdžios iš vi
so pasiųsti 90,000 svarų maisto į Lietuvą.

Taip-gi su tuo laivu išeis skrynia drapanų, 
kuri yra , siunčiama So. Bostono Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus. Skrynia, kurioje yra su
dėta daugybė įvairių drapanų, yra siunčiama 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Ligoninei, Kau
ne. Leidimas nuo valdžios buvo gautas per 
tarpininkystę Lietuvių prekybos Bendrovės.

Cambridge, Mass. Lietuvių Raudonasis 
Kryžius taip-gi yra atsiuntęs 4 skrynias drapa

nų.
Kitos kolonijos taip-gi pradėjo darbuoties 

ir kasdiena daro skrynias drapanų Lietuvos nuo 
karės nukentėjusiems, bet tokiems Bendrovė 
pataria nesiųsti skrynių į Bostoną, bet pirma 
pranešti Bendrovei ko ir kiek yra siunčiama. 
Tada Bendrovė gavusi leidimą praneša ant ko
kio laivo siuntinys turi būti pasiųstas ir kada. 
Tokiu būdu daug laiko ir pinigų yra sučėdy- 
ta.

Danija ketina ieškoti pasko
los Amerike.

Hamburgą užėmė valdiška 
Vokietijos kariuomenė. Ten 
buvo beįsivyraują bolševikai ir 
pirmu dalyku buvo besirengią 
įvesti socijalizaciją moterų.

REIKALINGAS tuojaus In- 
tertype operatorius. Gali atsi
šaukti vyras ar mergina mo- 

uti tą darbą. Išlygos geros 
darbas užtikrintas. Atsišau- 
e į “DARBININKO” AD

MINISTRACIJĄ.

KIEK ĮPLAUKĖ PER 
BIRŽELĮ.

Sulyg Tautos Fondo Centro 
sekretoriaus raporto, tai per 
birželio mėnesį įplaukė aukų 
$7.725.83. Išviso įiki liepos 1 
d. Tautos Fondįm įplaukė 

I
Krvžiun per 
>26.66. Išei- 

Todel de- 
Svarbiau-

$354.396.55.
L. Raudonąjin 

birželį įplaukė $l.i 
gų turėta $1.751.28. 
f i eito turi $124.62.
sios išlaidos buvo tai'medika
mentams, kurie induota par- 

j vežti Lietuvon kun. Žiliui. Tam 
! reikalui išleista $1.500. L. R.
K. valdyba prašo siųsti centrui 
aukas skubiai.

Ftaminke po pietij Suv. Val
stijų prez. IVilson sugrįžo iš 
Europos. Iš laivo išlipo New 
Yorke ir buvo su nepaprasto^ 
mis iškilmėmis pasitiktas. Bu
vo atvykę iš Washingtono veik 
visi sekretoriai ir daug kitų 
augštų valdininkų.

Prez. Wilson kalbėjo Carae- 
gie salėj. Apreiškė, kad Pa
ryžiuje padarytoji taika yra 
“teisinga, kuri, jei bus išlai
kyta, suturės pasaulį nuo be
reikalingo kraujo praliejimo.”

Apie prispaustas tautas ši
taip užsiminė:

“Ar jūs savo galvoje esate 
apskaitliavę kiek tautų prieš 
jų norą buvo po Austro-Veng
rijos, Turkijos ir Vokietijos 
jungais?

“Dabar tie jungai numesti. 
Tos tautos alsuoja ir žvalgy

damiesi mato prieš save naujos 
dienos aušrą ir kuomet tik jos 
pamislija apie dienos veikimą, 
tai pirmiausia jos pamislija a- 
piemus.”

Prez. Wilson tuoj išvažiavo 
po to Washingtonan.

Išviso prez. Wilson Europoj ■ 
išbuvo apie pusę metų. '

Po pasirašymo po taika V o- ; 
kietijos Seimas dar turi pa- < 
tvirtinti tą sutartį. Kaip tik ; 

' patvirtys tai blokada bus nu- ; 
imta.

ATĖJO LAISNIS.
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

gavo laisni keturioms drapanų 
skrynioms, kurios buvo pri- 
liuoduotos Cambridge’io lietu
vių. Laisnis atėjo seredos ry
tą. Tos skrynios bus išgaben
tos Į Lietuvą ateinančią suba- 
tą. Tokiu būdu So. Bostono 
ir Cambridge’io lietuviai pirmi 
aprėdys keletą šimtų Lietuvos 
pavargėlių.

Allentown, Pa. — Sustreika
vo 1.100 cigarmakerių. Rei
kalauja, kad būtų uždėta $4 
ant 1.000 cigarų. Iki šiol jos 
uždirbdavo nuo $4 iki $5 die
noj.

Iš Rymo pranešama, būk 
Italijos valdžia tyčia daleido 
Florencijoj ir kituose miestuo
se maištus, idant tokiu būdu 
nubausti besąžiningus vertel
gas, kurie susidėjo milžiniš
kus pinigus iš žmonių nelai
mių. Riaušės prigelbėjo nu
piginti maistą. Labai dauge
lyje vietų perpus numušė kai
nas.

Amerikonas apie Lietuvos 
vargus ir bėdas.

INDOMŪS LAIŠKAI.
Kapitonas -Dudley S. Hill, 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
narys Lietuvon, rašo savo tė
vui apie Lietuvos bėdas ir var
gus. Tie laiškai buvo indėti 
dienraštyje Baltimorės “The 
Sun,” liepos 2 d. Rašoma iš 
Kauno. Rašytas gegužio 18 
d.

Tai-gi apsirūpinę čielai die
nai maistu ir taboka, taip-gi 
apsiginklavę automatišku 
“Mauseriu,” mes apleidome 
Berliną pėtnyčioj ir buvome 
laimingi, kad gavome sėdynę 
(kas retai pasitaiko), važia
vome gan patogiai ir atvyko
me (Kaunan) vakar. Nuo pat 
.atvykimo aš jaučiau lyg vai
dinčiau rolę komiškoj operoj. 
Ties stotimi mus pasitiko Lie
tuvos valdžios atstovas su gin
kluotu sargu. Po to mus nu
vežė automobiliu į hotelį ir mes 
buvome valdžios svečiai.

Prie hotelio ir aplinkui jį be
są sargai su šautuvais ir men
turiais (rankinėmis granato
mis). Viduje einant trepais
ant ąų-ff^ų~Xviršulinių) lubų- 

. prie pasisukimo stovi kulkos- 

. vaidis atgręžtas tiesiog į jus. 

. Prie kulkosvaidžio stovi ka- 
; reivis dieną naktį. Hotelio pa- 
. togumai veik tokie, kokius 

rastum antros klesos kotelyje 
Eastport, Me. Bet kareivių 
visur yra aplink mus ir jie pa- 
gatavi teikti visokius patarna
vimus ir ranka pastirsta nuo 
sahutavimo nuo miegkambario 
iki valgomosios. Maistas ge- 

į ras ir buvo užtektinai — bal
tos duonos, sviesto, mėsos, 
kiaušinių ir visko, ko tik pa
prašai, bet kava tai bloga. Ši
tas kotelis paskirtas vieninte
liai valdžios svečiams ir prie 
mūsų stalo susėda labai mar
ga publika.

Prie vieno stalo, apsėsto 
nuo 20 iki 25 svečių, buvo Ru
sijos generolas, Francijos pul
kininkas, keletas kapitonų, 
du Švedijos oficieriu, kurie į- 
stojo' į Lietuvos armiją, keletas 
Lietuvos oficieriu, du Ameri
kos oficieriai, neskaitant mūs 
ir keletas kitų tautų. Tokiu 
būdu laike pietų girdi apie še
šias ar septynias kalbas. Visi 
oficieriai yra savo valdžių ats
tovai. Šiandie po pietų Fran
cijos oficieriai pasamdė nedi
delį laivą ir mes 
Nemunu žemyn, 
apyvakariu.

Inėjęs pietauti, 
sfebau radęs prie stalo ponią 
“Tom Harrison” iš Baltimo
rės, kuri rašinėja į * * The Sun. ’ ’ 
Ji atvykus čion tuo tikslu. Aš 
buvau jos kambaryje, kur ga
vau puodelį tikros amerikoniš
kos kavos, kurios ji atsivežė su 
savimi. Buvo labai gardi. Ry
toj ji važiuoja Berlinan. Bet 
jei peržiūrėsite jos straipsnius, 
tai ištikro rasite indomių da
lykų apie Lietuvą

Vien apie tą šalį būtų galima 
išrašyti Šėlą knygą. Apie tai, 
kaip ji turi kariauti diena iš 
dienos už savo gyvybę iš vie
nos pusės prieš lenkus ir iš ki
tos pusės prieš bolševikus, o

kai atsibeldė ir išvijo bolševi
kus iš Vilniaus (Lietuvos so
stinės) ir Gardino, o dabar lai
ko tuos miestus sau. Todėl šis 
miestas yra Lietuvos sostinė.

Čia yra apie 40.000 vokie
čių kareivių, kad atremti 
bolševikus, bet yra klausimas 
kuriuos čia verčiau būt turėti. 
Sulyg armisticijos vokiečiai 
turėjo čia likti ir ginti nuo 
bolševikų Lietuvą. Bet vo
kiečiai nekariauja prieš bolše
vikus ir jei eina mūšin, tai 
priešakin pasiunčia lietuvius ir 
po to šauja į juos iš užpakalio. 
Taip sušaudo visus lietuvius, 

o ne bolševikus. Lietuvos ar
mijos yra 7.000 kareivių, kele
tas armotų ir biskį amunicijos. 
Jie neturi drabužių ir yra vie
nas batalijonas karės lauke, 
kurio visi kareiviai basi. Lie
tuviai turi laikyti čia geroką 
armiją apgynimui žmonių nuo 
vokiečių, kurie čia yra tam, 
kad globoti lietuvius. Todėl 
atvykęs žmogus šion šalin ir 
pamatęs ją kovojant taip sun
kiai ir tarp tokių kliūčių pą- 
jtmtTTre>rąl*^«iiytF^ą.1 ■feą 
gelis jau padarė, tai įstoti į 
Lietuvos armiją.

Šį rytą aš čia apėjau bolševi
kų kalėjimą, kur yra virš 1.- 
000 bolševikų paimtų lietuvių 
nelaisvėn. Kalbėjaus su jais 
per perkalbėtojus ir su vienu 
apšviestu buvusiu Rusijos ofi- 
cieriu. Jis sakė, kad jis ir 
didžiuma kitų nesą bolševikai, 
bet jie turėję pasirinkti vieną 
iš dviejų — stoti bolševikij ar- 
mijon arba būti sušaudytais. 
Pasirinko stojimą armijon ir 
prie pirmos progos pasidavę. 
Tas kalėjimas buvo baisiausia 
vieta, kokią tik esu matęs. 
Jaučiu lyg esąs vabalų apnik
tas.

H.
Rašyta gegužio 20.

Šiandie mes aplankėme visas 
Kauno ligonines ir prieglau
das ir ištikro pamatėme ap
verktiną padėjimą. Vienoj li
goninėj mes atsiradome vidu
ryje skyriaus tarp 8 ar 10 ligo
nių ir aš paklausiau koks čia 
skyrius. Atsakė, kad tai rau- 
puočių skyrius. Kitoj vietoj 
radome šiltine sergančių ir ki
tomis baisiomis ligomis. Li
goninės baisiame padėjime ir 
jos tiesiog neturi jokių reikme
nų arba drabužių. Daugely
je vietų lovos tai tik keletas 
lentų sukaltų krūvon ir nėra 
nei paklodžių jų apdengti. Ki
tose vietose, kur yra madra- 
cai ir nėra antklodžių, tai mad- 
racai prapjaunami ir ligoniai 
sukišami vidun. Daugelyje 
vietų lovose guli po du ligoniu. 
Rytoj keliausime pora ar treje
tą dienų pamatyti apygardinių 
prieglaudų. Sako, kad ten 
dalykų stovis dar baisesnis, jei 
baisiau gali būti kaip čia. Mes 
aplankysim ir bolševikų fron
tą. Mūsų reikmenos dar ne
atėjo, bet vilimės, jog už sa
vaitės pirmi vagonai ateis. Ka
dangi turi ateiti 30 ar 40 va
gonų per Berliną iš Kopenha- 
geno, o mes galime gauti trau- 
. . -J. _ . .5

rėjome labai graudų įspūdį. 
Delegacija iš 400 Kauno vaike- 
lių atmaršavo prie mūstj hote
lio padėkoti amerikonams už 
teikimą pagelbos ir kaipo dė
kingumo ženklą inteikė raštą 
su 400 vaikelių parašais,
rodo, kad jie įsitikinę, kad 
jie tik amerikiečių dėka teiš- 
liks gyvi. *

Šiandie po pietų sugrįžome 
no dviejų dienų važinėjimosi 
po apielinkes. Matėme daug 
liūdnų dalykų. Aplankėme 
15 ar 18 miestelių. Kaikurie 
buvo visai apgriauti. Būre
lis likusių žmonių gyvena rū
siuose ir plytų krūvose, kur jų 
pirma buvo namai. Vieną mo
terį radome gyvenančią urve 
sugriautų savo namų. Taip 
ji gyveno per keturis metus. 
Kita moteris, be paliovos verk
dama, pasakojo kaip jos vyras 
žuvo Lietuvos armijoj ir kaip 
...:o metu pradžios išmirė jos 
penki vaikai nuo šiltinių.Visur 
siaučia šiltinė ir labai daug y- 
ra sergančių rauplėmis. Jo
kių ligoninių patogumų nėra.

Vienoj apielinkėj su 150.000 
gyventojų buvo tik viena li
goninė su 40 lovų. Tai buvo 
didelis namas su daug tuščių 
kambarių, bet ten nebuvo nei 
lovų, nei reikmenų. Karės 
pradžioj čia ėjo mūšiai tarp vo- 
kieehj ir rusų ir kuomet jie iš 
tų vietų pasitraukė, tai mažai 
ko liko. Žemė čia derlinga ir 
turi gražią ateitį, bet dabai' 
žmonės neturi su kuo dirbti — 
neturi ūkiškų įrankių, nei net 
sėklų.

Šiandie vokiečiai mūsų ke
lionėj padarė biskį kliūčių vien 
kad parodyti savo niekšišku
mą. Vienoj vietoj mums rei
kėjo pervažiuoti per tiltą. Iš 
abiejų pusių besą geležinės 
štangos ir dygliuotos vielos. 
Jie neleido mūs. Grįžome ke
letą mylių, kad surasti vokie
tį C. O. Ginčijomės su juo 
keletą valandų iki jis sutiko 
perleisti. v Nors mes turėjome 
tikrus pasportus, bet jis tikri
no, kad mes esame lenkų a- 
gentai. Vakar vakare mes į- 
važiavome į miestelį, kur ti- , 
kėjomės nakvoti, bet jis besąs 
pilnas vokiečių. C. O. kalbė
jo angliškai, nes buvęs Ame
rike ir jis pasakė, kad nesą 
nakvynei- vietos, bet jei atsi
rastų, tai nebūti, nes nors jis 
darytų pastangas apsaugoti, 
bet negalėtų atsakyti už pasi
elgimus atskirų kareivių. Pa
sileidome keletą mylių į so
džius. Užėjome pas žydą, 
kurs mus priėmė kaip galėjo.

Šiandie yra paskatinė vokie
čiams diena pasakyti ar rašy
sis po taika ar ne. Tai mums 
indomu bus išgirsti, ką jie pa
darys.

Šį vakarą vakarieniavo su 
mumis karės ministeris. Gan
dai ėjo, kad vokiečiai vėl su
sierzinę* taikos išlygomis ir jie 
galėjo mus aplankyti šį vaka
rą. Todėl mūsų automatai 
primušti ir prie šalies. Bet iš
tikrųjų nemanome, kad bus 
bėdų. Dabar, kadangi mano
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Kas girdėti lietuvių kolonijose-

Kas sujudino širdelę to “bro
lio Kristuje” ir palenkė ją pa
sielgti nežmoniškai ir nekrikš
čioniškai! Visai menka prie
žastis.

“ : ' • i A •*

Eina ii So. Boston’o ntarmn- 
tais, ketvergais ir subatomis. Lei- 
diia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
rį Juozapo Darbininką Są- 
J«n<* ‘

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tueoday, 
Thursday, and Saturday by 8t. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
aiation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES: 
Yearly ............................................... $3.00
Hoaton and suburbs .................... 4.00
a months ......................................... .1.50
Fnreign eountries yearly ....4.25

ĮUnion Ava., Chicago, BL Būt 
geistina, kad visi kreiptųsi tuo
jaus. Seimas .vyks rugsėjo 
mėnesyje. Dienos kol kas dar 
nepaskirtos. Kurie galėtumė
te atlikti kokią nors dalį prog
ramo ir su visokiais programa 
reikalais malonėkite kreiptis 
šiuo antrašu: Jonas Poška, 
443280. Fairfield Avė., Chica
go,

tis tie žmonės, kurie jin aukas 
duoda. Aukotojai privalo žiū
rėti, kad jų aukos eitų tiems 
tikslams, kokiems jie duoda. 
Visa nelaimė tame, kad atsi
randa asmenų, kurie neauko- 
ja, o nori kontrolės ant tų su-, - 
kų, kurias kiti žmonės sudėjo. 
Nemalonu pastebėti, kad kon
trolės ant Tautos Fondo aukų 
begalo pageidauja tautininkai, 
kurie jin neaukoja. Katalikai 
didesni džentelmonai ir nesiki
ša į grynai tautininkų aukas, atlikai’ 
Neprigulmybės Fondą.”

KAIP AIRIAI VAROSI PRIE 
NEPRIGULMYBĖS.

Airijos žmonės yra pasiryžę 
nusikratyti Anglijos valdžios. 
Be neprigulmybės airiai nenu
rims. Milžinišką paramą Ai
rija gauna nuo savo išeivių A- 
merikoje. Dabar gausiai pi
lasi pinigai Airijos neprigul- 
myhės reikalams po visą Ame
riką. Airijos dabartinis pre
zidentas De Valera yra gimęs 
Suvienytose Valstijose, New 
Yorko miėste 1882 m. Jo tė
vas buvo ispanas, tik motina 
airė. Dar 18 metų būdamas 
išvažiavo Į Airiją ir pasiekęs 
augštus mokslus tapo profeso
rium. Laike maišto, ištiku
sio laike karės, jis pateko ka- 
lėjiman ir išbuvo apie 7 mėne
sius. Kadangi buvo labai pra
kilnus vyras, augšto mokslo, 
gabus diplomatas, tai buvo iš
rinktas Airijos prezidentu ir 
atsižadėjo Amerikos pilietys- 
tės.

Dabar Airijos prezidentas 
De Valera lankosi Amerikoj ir 
kur tik pasisuka ten pilni lai
kraščiai apie jį ir Airijos rei
kalus. Kai buvo Bostone, tai 
norėjo kalbėti Mass. valstijos 
senatui. Bet atsirado vienas 
senatorius, angliškos kilmės, 
kurs užprotestavo prieš De Va- 
leros lankymąsi senatam O 
taisyklė yra, kad jei vienas 
priešinasi, tai svečias nepri
imamas. Gi minėtas senato
rius yra turtuolis ir valdo ke
letą bankų. Tai airiai iš tų 
bankų tuoj pradėjo savo depo- 
zitus* išsiiminėti. Paklausti, 
kas do priežastis, gavo atsa
kymą, kad nenori savo pini
gų laikyti banke, kurį senato
rius N. valdo. Tuomet tasai 
senatorius pamatė savo pavo
jų ir atšaukė protestą ir De Va
lera senate kalbėjo.
- Iš to lietuviams didelė pamo
ka. Kuomet tautos žmonės 
eina išvien, tai vosokios kliū
tys ant joŠ kelio trūksta. Ai
rių susiklausimas ir rėmimas 
savo gimtinės yra didelis. Jie 
yra šios šalies piliečiai ir bal
suotojai. Todėl jie kur kas 
greičiau gali būti išklausytais. 
Kas gali rimtai skaitytis su be
sipešančiais tarp savęs lietu
viais, kurių daug yra nepilie- 
y* cių.

PAAIŠKINO.
Tautos Fondas nuo pat įsi- 

steigimo, buvo tikra rakštis 
liberalams. Juo daugiau au
kų jin plaukė tuo labiau neri- 

. mavo liberalai. Dabar vėl jie 
sušuko, kad Tautos Fondas 
atskaitas išduotų. Apie tai 
gražiai paaiškino “Draugas.” 
Nurodęs, kad kiekvienas ge
ras ūkininkas, žino savo ūkio 
tvarką o pašaliečiui apie jo 
tvarką yra daug neaiškumų,’ 
rašo:

“Pernykštis Tautos Fondo 
seimas parėdė, kad inplaukos 
būtų garsinamos kas mėnuo, o 
išlaidos kas trys mėnesiai. Tą 
T. F. sekretorius Ir pildo, ka
talikų laikraščiams, tarpinin
kaujant. Mums ir Tautos Fon-t 
do organizacijos nariams jo sto-j 
vis gerai žinomas. Žinomas jis. 
būtų ir kitiems, jeigu jie sektų ; 
katalikų laikraščius ir T. F. at-' 

as. Kad neseka — nie- j 
nekaltas, jei nežino ir už' 
vbę kitų kaltinti negal. i 

“Mums neaiškus Neprigul-! 
mybės Fondas, bet dėlto nesi
varginame. Juo turėtų rūpin-

Tž laisvamanių darbų mato
me, kad jie dabar yra pasiry
žę nors ir Lietuvą pražudyti 
by tik laisvamanybė laimėtų ir 
katalikų šaka susilpnėtų. Už
tai jie išsiajoja nebūtus daly
kus ir jais katalikus dergia. 
Jokių faktų neturėdami abel
nai ką nors prasimano by tik 
tuo galima katalikams biauru- 
mą neištikimumą ar išdavys
tę primesti: Mes-gi katalikai 
turime ant laisvamanių tikrą 
atsitikimą kurie nušviečia ją 
išdavikiškumą, partijos reika
lų augščiau statymą už Lietu
vos reikalus ir abelnai daug 
kartų pakenkimą Lietuvos rei
kalams. Vienok mes tylime, 
nes nutarėme kartu veikti ir 
vienas prieš kito partiją neko
voti. O laisvamaniai ar tyli! 
Ne. Jie naudojasi ta proga ir 
labiaus mus šmeižią kad tik 
savo partiją augščiau pasta
čius. Ar-gi mes galime dabar 
tylėti, kuomet laisvamaniai 
mus neteisingai dergia, o mes 
turime prieš juos tikrus fak
tus? Ne. Ir aš stebiuosi ko
dėl mūsų laikraščiai taip tyli. 
Mes turime nutraukti jiems 
kaukę ir parodyti žmonėms 
tikrą jų veidą Tik vienas ne
gerumas pas mus, kad perdaug 
tikimės priešuose rasti geru 
norų ir geros valios, išmėto
me kovai įrankius kaipo nerei
kalingus, o kuomet prisieina 
kovon stoti graibomės kur mū
sų ginklai. Kitaip sakant mes 
turime, surinkti visus laisva- 

’ manių raštus ir darbus, kurie
yra priešingi arba kuom nors 
užkenkė Lietuvos reikalams 
arba Katalikų Tikėjimui, kur 
jie statė ir varė partijos reika
lus viršiaus negu Lietuvos rei
kalus, tą viską sutraukti vie
non krūvon, gerai suregistruo
ti ir knygos tvarkoje laikyti 
vienoje vietoje; taip kad rei
kalui prisiėjus mes lengvai ga
lėtume laisvamaniams prirody
ti jų veidmainiškumą jų pačių 
žodžiais ir darbais. Laisva
maniai pramano-atsitikimus ir 
taip kovoja, mes-gi neprivalo
me tokio nepadoraus būdo 
griebtis, bet teisingai jų dar
bais jiems į akis paspirginti. 
Todelei toksai jų darbų sutrau
kimas mums būtinai yra reika
lingas. O tų darbų yra dau
gybės. Nereikia siekti labai 
toli, tik paimkime nuo pra
džios karės laikų. Istorija 
pirmutinio politikinio seimo 
Chicagoje. Kenkimai pinigų 
rinkimė ir Lietuvos laisvės rei
kaluose. Paimkime Lietuvių 
Dienos pinigus; čia rasime 
daugybes šunybių. Jie net ne
sigėdi reikalauti kad dabar ka
talikai atšauktų neva šmeižtus. 
O kur jie buvo ir ką veikė kuo
met pinigai buvo surinkti ir 
Suv. Valstijos nebuvo dar ka
rėje? Ar-gi nebuvo užtektinai 
laiko tuos pinigus išsiųsti! Ar
gi reikėjo juos padovanoti sve
timtaučiams? Jeigu jiems ne
būtų partijos reikalai rūpėję, 
tie pinigai seniai būtų buvę 
Lietuvoje. Ir dabar jeigu tie 
pinigai nebūtų buvę padovano
ti, Raudonasis Kryžius savo 
keliu būtų Lietuvą šelpęs, nes 
tai jo darbas; o mes savais 
pinigais ir-gi būtume Lietuvą 
sušelpę; tad išeitų dviguba 
nauda, bet prie to laisvama
nių. partijos reikalai neleido. 
Toliaus turime Petrėno istori
ją kur laisvamaniai už pini
gus kitoms valstijoms parsida
vė ir Lietuvos reikalus slopino. 
Nesilaikymas New Yorko sei
mo nutarimų. Chicaginio sei-

mo šaukimas: įrankiai, bū
dai ir ištisi kubilai pamazgų 
papilti lietuviams katalikams 
ii vis tai vardan tik laisvama
nių partijos gerovės. Šmeiži
mai katalikų atstovų, kurie, 
šiandien, visiems žinoma, daug 
pasidarbavo Lietuvos reika
lams ir net pagyrimo laiškus 
turi nuo Lietuvos valdžios. 
Bet laisvamaniai savo šmeižtų 
visvien neatšaukia, nes bijo 
kad jų partija nenusilpnėtų, 
kuri tik nuo šmeižimų tetun
ka. Abelnai imant laisvama
nių nešvarių darbelių rasime 
ant kiekvieno žingsnio, kiek
viename laikraščio numeryje, 
nes jie kovodami pirmiausia 
už savo partiją o ne Lietuvos 
reikalus turėjo tų darbelių pri
sileisti. Jų negalima išskai
tyti trumpame rašinėlyje, bet 
reikia tam paskirti žmogus, 
kuris viską surinktų vienon 
krūvon, o medžiagos nepri
truks.

Kįla klausimas dabar kas tą 
darbą galėtų atlikti? Kadan
gi katalikiškieji laikraščiai iš
kėlė artymiausiojo susirišimo 
reikalą ir norą turėti atstovą 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
kaipo atskira grupė, tad ir pa
rankiausia būtų tokiai laikraš
čių grupei tas darbas atlikti; 
nes jie daugiausia turi laisva
manių laikraščių, jie geriau
sia seka jų politiką ir galima 
sakyti žino visus laisvamanių 
veidmainiškus darbus. Reikė
tų tik išrinkti žmogus, kuris 
viską tvarkytą atsišauktų į 
visuomenę, o jam bus prista
tyta aprašymai, faktai su pa
žymėtu laiku ir vietą laisva
manių laikraščiai ir iškarpas 
kame jie begėdingai varo savo 
laisvamanišką propagandą su 
kenksmu Lietuvai. Jeigu ka
taliku laikraščių grupė to ne
galėtų padaryti, tuomet A. L. 
Taryba turėtų skirti nuo sa
vęs tam darbui žmogą Aš tik 
dar kartą turiu pažymėti to 
reikalo svarbą, nes mes nega
lime tokių laisvamanių darbą 
apleisti, mes turime stoti Lie
tuvos teisman, o kadangi mes 
neesame laisvamaniai, nesto
sime ten su prasimanymais ir 
šmeižtais, bet turie stoti su 
grynais atsitikimais, jų užre- 
korduotais darbais. Todelei 
iškalno prie to turime rengtis, 
sutvarkyti laisvamanių veid
mainystes, kad visuomet leng
vai galėtume viską atidengti ir 
jie daugiaus mus purvuose ne
voliotų. Mūsų nesusitvarkv- 
mas, apsileidimas, gana svar
bių reikalų skaitymas už ma
žus, davimasis laisvamaniams 
purvinti kenkia mums patiems 
ir demoralizuoja liaudį. Ne vie
nas gali pamanyti, kad lais
vamanių skleidžiami purvai y- 
ra grynas pinigas.

K. Vasys.

IR ŠIS IR TAS.
“Vanago” leidėjas ir redak

torius, kun. Albinas Jonušas 
teikėsi išplūsti savo leidinyje 
kun. F. Kemešį. Nepasigai
lėjo nei rašalo, nei tulžies. 
Veik pusę numerio prirašė. Ne
pamiršo ir su moterimis suriš
ti.

• •
Kun. K. Skripkai išvažiavus 

iš Detroito, atsišaukė keli 
nauji kandidatai į Detroito lie
tuvių parap. klebonus. Tarpe 
jų buvo ir kun. A. Janušas, 
kurs net kelis sykius lankėsi 
patsai pas Detroito vyskupą. 
Nepasisekė. Vyskupas priėmė 
paskui kun. F. Kemešį. Iš to 
ir piktumas. Iš to ir reikalas 
vanagu prarikti.

Oi, “broli Kristuje!”
Tikrai “karžygišką” darbą

GRAND RAPIDS, MICH.
Jubiliejus.

Birž. 29 d. 1919 m. gerb. vie
tinės liet, parapijos klebonas 
sulaukė 25 metų kunigystės su
kaktuvių. Jubiliejaus atmin
tį kaip vietinė parapija, lygiai 
ir visos kitos draugystės ir 
kuopos susijungė ir iškilmin
gai pagerbė. Benas, Lietuvių 
kareiviai, draugystės su savo 
vėliavomis ir žejnklais ir dide
lis puikiai parėdytų vaikučių 
būrys tvarkiai gerb. jubiliatą 
klebonijoj pasitiko. Tuoj baž
nyčios varpams garsiai su
gaudus ir beno balsams prita
riant pradėjo viduriu kelio ly
dėti į bažnyčią Bažnyčia bu
vo grūste prisigrūdus žmonių. 
Po iškilmingų mišių, kuriose 
asistavo trys kunigai, kL J. 
Lipkus ir kiti tarnai, jubilian- 
tas suteikęs palaiminimą buvo 
palydėtas atgal klebonijom

Toje pat dienoje 3-čią vai. po 
pietų šv.—Petro ir Povilo sve
tainėje buvo suruošta klebono 
pagerbimui įvairus programas. 
Žymiausią dalį programos užė
mė suteikimas gerb. jubilian- 
tui dovanų nuo įvairių draugi
ją, mokytojų-seserų ir šeimy
nų bei pasveikinimai nuo se- 
kąnči atstovų: J. Teiberis nuo 
šv. P. ir P. dr-jos (kuri davė 
veltui svetainę surengimui 
programo), M. Košiubienė nuo 
Moterų Rožančiaus, M. Slapi- 
kauskaitė nuo Mergelių dr-jos,
J. Kurantavičius nuo 54 L. R.
K. S. A. kp., V. Bagdonavi
čius nuo šv. Juozapo dr-jos, L. 
Abromaitis nuo Lietuvos Vy
čių 43 kp., P. Lekešis nuo L.
R. K. M. S. A. 12 kp., O. Kislai- 
tienė nuo 42 Moterų Są-gos kp.

Gerb. kun. A. Dexnis tarė 
nuoširdų ačiū už dovanas ir 
gražius delegatų linkėjimus. 
Muzikališką dalį programo ga
biai atliko parapijos choras 
vadovaujant varg. A. A. Mon- 
deikai. V. 1 Jusas programo 
rengėjas jį užbaigė iškalbinga 
prakalba bei linkėjimais.

8 vai. vakare toje pačioje 
svetainėje buvo paruošta Ju
biliato pagerbimui vakarienė. 
Svečių atsilankė apie 200. 
Programo protarpiais kl. J. 
Lipkus, P. Lekešis ir V. Jusas 
kalbėdami išreiškė nuoširdžius 
linkėjimus gerb. jubiliantui, o 
choras vėl savo išlavintais bal
sais užžavėjo klausytojus. Bet 
prie linksmybės neužmiršta ir 
suvargintos tėvynės. P. Le- 
kešiui paraginus suaukuota 
$32,31 Tautos Fondui. A. Žič- 
kiutė gabi deklematorka, gra
žiai padeklemavo eiles “Tamsi 
Naktis.” Gerb. kun. A. Dex- 
nis visiems širdingai padėka- 
vojo už aukas, linkėjimus ir 
pagarbą išreikštą šiame jubeli- 
niame apvaikščiojime.

Tad linkime jums gerb. ju- 
biliante ilgiausių metų dar
buotis tarpe mūsų Kristaus vy- 
nyne ir tarpe mūsų tautos dir
voje.

są kad tos plekatos lyg “Sau
lės ’’ skonį tur, bet kadangi tai 
pirmos tos rūšies pasirodė ant 
stulpų, tai ir tai turi būt pri- 
skaitomas moterų draugystės 
nuopelnu.

Dievo Kūno iškilmės.
29 biržetio mūsų bažnytėlė 

apvaikščiojo Dievo Kūno šven
tę. Savo laiku buvo atlaiky
ta sumą o paskui 4 vai. po pie
tų prasidėjo procesiją lydima 
kareivių uniformose, būrio 
mergaičių ir minios žmonių. 
Celebravo vietinis klebonas 
kun. *M. Durickas. Už sienų 
bažnyčios buvo parengti 3 al
toriai: 2 viduryje miestelio ir 
vienas ant šventoriaus. Pui
kus tai buvo reginys, kuomet 
matai kaip minia tikinčiųjų 
apnuogina galvas ir lenkia ke
lius, praeinant kunigui, kuris 
nešė užsislėpusį Švenčiausioj 
Ostijoj Sutvertoją viso pasau
lio ir Išganytoją žmonių. Vie
na moteriškė airė, pamačiusi 
iš tolo einant procesiją vidury
je gatvės puolė ant kelių kad 
atidavus garbę praeinančiam 
Sutvertojui. Buvo pastebėtą 
kad ir netikintieji apnuogino 
galvas ir nesigėdėjo atidavę 
garbę Tam apie Kurį jie ma
žiausio supratimo neturi, bet 
buvo ir tokių, kurie iš mažens 
buvo išauklėti katalikų dvasio
je, o šiandien ramiai sau sto
vėjo ant šalygatvio, rūkydami 
pypkį, ar cigarą ir prisižiūrė
dami į praeinančią procesiją. 
Tiesa, kad mūsų kolionijoj 
maža dalelė tokių ištvirkėlių y- 
ra, bet vis-gi randasi ainių iš 
giminės Kaino.

Ei-Dži-Džei.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Moterų darbai!

Anuokart “Darbininke” bu
vo paminėti moterų draugys
tės nekurie darbai, kurie at
kreipė domą visuomenės. Šian
dien turiu pažymėti tų moterų 
dar vieną darbą kaipo užsipel
niusį pagyrimo. Iki šiam lai
kui, vasaros metu, draugys
tės norėdamos surengti pikni
ką turėdavo naudotis airių 
platforme, kaipo vienintėle e- 
sama mūsų apielinkėj. Šian
dien toji spraga likosi užlopy
ta, nes moterų draugija nu
samdė gabalą girios, kurioje 
išbudavojo puikią platformą 
vertės apie $600.00. Tai-gi 
nuo šio laiko, Lietuvių drau
gystės nereikalaus nešt savo 
centus svetimtaučiams, bet jie 
pasiliks savųjų tarpe. Iškil
mingas atidarymas platformės 
atsibuvo 21' birželio. Atida
rymas tuomi įdomus buvo, kad 
diena prieš tai pasirodė ant 
visų stulpu plekatos. Tie-

WAUKEGAN, ILL.
Čionais mokslo metams pasi

baigus, šv. Baltramiejaus pa
rapijinės mokyklos vaikučių 
buvo surengtas vakaras. Bu
vo daug visokią pamarginimu. 
Mūsą gerb. klebonas kun. J. B. 
Kloris išdalino diplomus užbai
gusiems šią mokyklą. Taipo
gi buvo dalinamos dovanos — 
aukso medaliai tiems, katrie 
geriausiai atsižymėjo moksle. 
Taip-gi dalino ir mažesniems 

medaliai už mokslą, darbštumą 
ir švarumą. Klebonas prašė 
tėvą, kad leistą vaikučius į 
augštesnę mokyklą.

Visas vakaras gerai nusise
kė. Žmonių buvo daugybė. Iš 
to ir pelno bus parapijai.

Mūs parapija rengiasi prie 
didelio bazaro, kurs prasidės 
20 d. liepos. Išrinkti komite
tai kaip iš parapijos taip ir 
draugysčių viską gatavoja ir 
kviečia visus į bendrą darbą.

13 d. liepos bus didelis ba
lius SLRKA. 177-tos kuopos. 
Bus Lietuvių Draugysčių Sve
tainėj.

PITTSBURGH, PA.
Įsikūrė L. R. Kr. skyrius.
Birželio 29 d. 1919 m. gerb. 

kun. Jonas J. Sutkaitis, šv. Ka
zimiero par. klebonas, iš sa
kyklos paaiškino Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus tikslą ir 
pakvietė visus parapijomis su
sirinkti tuojaus po sumai pra- 
pijinėn svetainėn, kuomet vi
si susirinko, tai į juos prakal
bėdamas perstatė p. J. G. Mi
lių, buvusį A. L. Tarybos pir
mininką, kurs plačiai ir tiks
liai apipasakojo Lietuvos R. K. 
siekius ir kaip reikalinga yra 
sutverti L. R Kryž. skyrius. 
Po jo kun. J. J. Sutkaitis gra
žiai priminė, kokia iš to sky
riaus būtų nauda ir pagelba

DETROIT, MICH.
Tautos Fondo 93 skyriaus 

metinis susirinkimas bus 11 d. 
liepos šv. Jurgio pobažnytinėj 
svetainėje 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdy
bos ir daug naują svarstymą ir 
podraug L. Raudonojo Kry
žiaus skyriaus įstegimas.

• Valdyba.

nualsintai Lietuvai ir sakė, 
kad kiekvieno lietuvio ir lietu
vės priedermė yra prisirašyti, 
idant sujungtomis spėkomis 
gelbėti sužeistuosius Lietuvos 
kareivius ir suteikti medikališ- 
ką pagelbą. Prie to visko gerb. 
kun. J. J. Sutkaitis, inešė vie
ną svarbų dalyką, išsireikš- 
damas, jog tai esąs jo troški
mas, kad tveriant Lį R. Kr. 
skyrių, neatsimesti nuo Tau
tos Fondo skyriaus ir atskirai 
neveikti, bet išvieno, kad abie
jų įstaigų skyriai vienaip veik
tų, susilieję į krūvą.

Pagaliaus L. R. Kr. skyriaus 
valdyba tapo išrinkta iš se
kančių asjnenų: J. G. Milius 
— pirmininku, A. M. Sutkai- 
čiutė — raštininke, Kastas 
Stravinskas — iždininkas.

Į sutvertąjį Raudonojo Kry
žiaus skyrių tuojaus užsimokė
dami po vieną dolerį prisirašė 
sekantieji asmenys: Kun. Jo
nas j. Sutkaitis, kun. A. Tamo- 
liūnas, B. Lapeika, Vladas 
Karalevičius, Vladas Aleliū- 
nas, ,Kaz. Aleliūnas, Ignas 
Baljius, Jonas Jankus, Ant. 
Aleliūnas, Paulius Kazlauskas, 
J. Norbutas, J. G. Milius, J. 
V. Grajauskas, Jonas Glieba, 
Apol. Jogminas, Juozas Jere- 
minas, Pranas Žilionis, Juo
zapas Rožėnas, Jonas Pocke- 
vičius, Juozas Pockevičius, 
Juozas Pukevičius, Ona Balo- 
nienė, Vaclovas Sadauskas, 
Jurgis Čižauskas, Magdalena 
Karužienė, Pranas Saldukas, 
Juozas Šaučiunas, Marijona 
Grevickienė, Kazimieras Sa- 
kauckas, Antanas Andriūnas, 
Uršulė Andriulaitienė, Ona 
Tyrikienė, Marijona Linkevi
čienė, Domininkas Rumbinas, 
Juozas Naujalis, Adelė Gilius, 
Agota Sinkevičienė, Marijona 
Gurevičiūtė, Kastas Stravins
kas, Juozas Daukšas, Jonas 
Janulis, Jieva Gurevičienė, 
Vladė Gurevičiūtė, Ona Kind- 
irienė, B. V. Vaišnora, Kazė 
Norbutienė, Petronėlė Blažai- 
tienė, Stepas Gedzevičius, Jo
nas Bartininkas, Kazys Pociū
nas, Kaz. Kelminskas, Bene
diktas Bernatonis, Petronėlė 
Vasiliauskienė, Petronėlė ižn- 
kienė, Marė Puidaitė, Marė 
Puidienė, A. M. Sutkaičiutė. 
Jieva Jankienė, Pranas Tako- 
žauskas, Jurgis ’ Simanavi
čius. Viso labo sudėta $59.25 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
uradžiai.

Reikia pažymėti, kad daug 
matėsi norinčiųjų pakloti savo 
duoklę, bet nebuvo atsinešę su 
savimi pinigų. Bet-gi, vis- 
viena, tikimasi, kad šios lie
tuvių parapijos kolonija netru
kus turės 500 tikrųjų narių, ku
rie rems R. Kr. tikslą ir pasi
ryžę bus aukoti, by tik viskas 
eitų Lietuvos naudai ir gero
vei.

Prie to-gi kalba dar buvo už
vesta apie ukrainus, kurie 
kviečia lietuvius prie jų prisi
dėti ir veikti išvieno. Tam 
dalykui tapo išrinkta įgalioti
niai: gerb. kun. J. J. Sutkai
tis ir K. Strax jnskas, kurie tu
rės su jais susieiti ir sutarti, 
kaip vienybėje veikti, kad 
greičiaus gulima tūtų išgauti 
nepriklausomybę.

WESTFIELD, MASS.
“Lietuvos” No. 146 išnieki

no Šv. Cecilijos choro pikniką 
ir jo veikėjus. Ano korespon
dento beveik ant kožno žodžio 
melas; rašėjas matyt visai be- 
sąžiniškas pliovotojas. Juk 
kad tie ponuliai būtų dori, tai 
šv. Kazimiero Karai. Draugija 
būtų neišvijusi iš savo svetai
nės..., Jagėlavičius, kaipo 
gaspadorius kooperacijos val
gomų daiktų turėjo teisę savo 
peilį atsiimti, bet nemėgino 
nieko skersti. Kolektorius ir
gi niekuom neprasikalto, kaip 
lygiai ir jo sūnus.

Ob&lsis.

CLEVELAND, OHIO.
Vyčių išvažiavimas.

Birželio 29 d. L. Vyčių 25 
kuopos buvo draugiškas išva
žiavimas Bedford giriose. Bu
vo Akrono vyčiai ir iš Detroit 
būrelis vyčių p. A. J. Aleksis 
ir kiti. Ištisą dienelę saulu
tė savo spinduliais gamtužę 
puošė. Vyčių skaitlingas bū
relis linksmai žaidė įvairius 
lietuviškus žaidimus. Laike 
pietų buvo gražių prakalbėlių, 
kurias gerb. A. J. Aleksis ir 
p-lė M. Mačiotukė pasakė. A- 
leksis kaipo Vyjių centro 
pirm, buvo garsiai pasveikin
tas. Užbaigus pietauti su
dainuota Vyčių ir Lietuvos 
himnai.

Vakarienės metu gražiai kal
bėjo V. A. Greičius, V. Runta, 
p-lė O. Matulaičiutė. Gaspa- 
dinėms išreikšta padėka už jų 
darbštumą pagaminime-valgių.

Žaidimus vadovavo gerb. A- 
leksis. Daug parodė . naujų 
žaidimų. Buvo gerb. kun. Vil- 
kutaitis, vietos klebonas. Sy
kiu linksminosi ir žaidė.

Šis išvažiavimas buvo vienas 
iš žymiausių ir smagiausių iš
važiavimų.

Solistė p-ni S. Greičienė iš
važiavo į Du Bois, Pa., p-lės O. 
ir L. Matulaičiutės į Scranton, 
Pa., pp. Bučiai į Chicago, UI., 
A. Ribinskas ir Al. Banevičius 
į Niagara Falls, N. Y., P. Bra- 
zukas į rytines valstijas; kiti 
į Dayton, Ohio.

Laikytam 2 d. liepos L. Vy
čių susirinkime nutarta su
rengti prakalbas A. M. Rač- 
kui. Dauguma Račkaus pagei
dauja.

Taip-gi nutarta surengti dar 
išvažiavimą dėl pagerbimo su
grįžusių Vyčių kareivių.

Kalakutas.

NASHUA, N. H.
Kuomet vyčiai ir darbinin

kai pradėjo darbuotis, rengti 
vakarus, rengia ir jie, cicilikai. 
Štai vieną kartą surengė vaka
rą. Tai uždėję rožančių ant 
šluotos nešiojo, o paskui išėjo 
viena cicilikė, kaip katė iš mil
tų visa miltuota, tai kaip pra
dėjo “kalbėti,” tai doresni 
žmonės tuoj išėjo. Ji vaiki
nus žalčiais vadino, kam Ve
dasi jaunomis, o su Ja ne. Gir
di aš nors ir pabuvus, bet jos 
kraujas kai kada kad užside
gąs, tai nežinanti nei kas da
ryt. Tai bent aktorka.

Štai neseniai kun. L. Tyla 
nupirko žemės dėl kapų ir pa
sakė žmonėms bažnyčioj, taip
gi paprašė žmonių kad kožnas 
duotų po $3.00, tai nekurie 
ne tik po $3.00 davė, bet ir 
po $30.00, taip-gi pirmiau bu
vo sudėję $300.00 ir tuos kle
bonu atidavė. Dabar žemė 
išmokėta, kryžius papirkta ir 
tvora jau užsakyta. Cicili
kai tą viską girdėdami ir maty
dami iš kailio neriasi, nes pir
miau kaip lietuviškų kapinių 
nebuvo, tai ir jiems nebuvo 
tokio strioke. Dabar svetim
taučiai nepriims, o siųs pas lie
tuvį kleboną, štai ko jie bijo. 
Tai ir laksto kaip akis išdegę. 
Štai’ nesenai, kad apstabdyt 
sąžinės griaūžimą, parsikvie
tė velnių kupčių Mockų, kaip 
jie sako misijonierių, tai net 
per tris vakarus juos mokino, 
sakydamas, kad nėra pragaro 
nei čyščiaus, nebijokit ten ne- 
pakliūsit Dar sakė tokių da
lykų, kokių laikraštin negali
ma dėti. Buvo nuėję ir gerų 
žmonių, bet pradėjus jam ble- 
vvzgot turėjo išeit. Velnių 
kupčius pamatęs, kad daug 
žmonių išeina pradėjo šaukti 
kad neitų. Kaip girdėjau, tai 
cicilikai ir išpažinties ėjo pas 
velnių kupčių. O už pakutą 
cicilikams liepė kožną pėtnyčią
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su valgyt pa penkis svarus ba- 
lionės ir kožną nedėldienį po 
tris tuzinus silkių.

Negana dar to, jie atspaus
dino sieksninius lapus su atsi
šaukimu į vyčius. Mat jiems 
veria akį vyčių darbštumas. 
Girdi, vyčiai draugai atsimes- 
Jdt nuo vyčių, prisidėkit prie 
cicilikų, girdi pas mus laisvė, 
viską, laisvai darysim ir laisvai 
gyvensim. Gera laisvė, kad 
velnių kupčius uždavė suval
dyt po tris tuzinus silkių kož- 
nų nedėldienį. Tai tau ir lais
vė. Na, o jeigu kas to neiš- 
pildys, tai ne cicilikas ir Moc
kus nepalaimins.

L.

BALTIMORE, MD.
Nepaprastas susirinkimas.
Liepos 13 d. bus laikytas L. 

D. S. nepaprastas susirinkimas 
tuojaus po pamaldų šv. Alfon
so salėj. Šin susirinkiman 
kviečiami visi nariai. Yra rei
kalas, kuris kiekvienų palie
pia ir kiekvienas turi' pribūti, 
kad paskui neiškiltų kokie ne
susipratimai.

Taip-gi turiu priminti, kad 
TiDS. seimas jau nepertoliau- 
sia, bet dar mūsų kuopa toli 
nuo pilno skaičiaus narių, ne
pamirškit atsivesti naujų na
rių.

A. B—te, Rast.

BALTIMORE, MD.
Birželio 23 d. buvo didelis 

bankietas L. Vyčių 19 kuopos 
priėmimui savo karžygių, ku
rie tarnavo Amerikos kariuo
menėje.

Vakaras buvo puikus ir pri
sirinko daug svečių. Atidarė 
pirm. J. Jenuleviče su trumpa 
prakalba. Paskui buvo sudai
nuota “Star Spangled Ban- 
ner” ir “Lietuvos Himnas.” 
Po tam mūsų gerbiamas klebo
nas J. Lietuvninkas prakalbė
jo išreikšdamas savo džiaugs
mų, kad visi mūsų karžygiai 
sugrįžo sveiki ir tuo labiaus 
kad Vyčiai neužmiršo savo 
draugų, kurie aukavo savo gy
vastį už laisvę. Taip-gi mūsų 
dvasiškas vadovas kun. S. Lo- 
sinskis, kuris yra daug pasi
darbavęs dėl jaunuomenės, 
taip-gi- išreiškė savo džiaugs
mų, kad visi sugrįžo sveiki ir 
tuo labiaus kad vienas iš mūs 
narių, kuris buvo paskelbtas 
laikraščiuose tarp užmuštų.

Paskui amerikonas advoka
tas J. Savlor taip-gi kalbėjo, 
sakydamas kad jam yra malo
nu matyt, kad tiek lietuviš
kos jaunuomenės stojo už A- 
merikos teisybe ir tuo labiau, 
kad likusieji neužmiršo savo 
draugų. Taip-gi sakė, kad 
yra aišku, kad Lietuva bus ga
linga respublika-dėlto kad taip 
gražiai, mandagiai ir ištiki
mybėje jaunuomenė darbuoja
si tarp savęs.

Po vakarienei buvo ameriko
niški ir lietuviški šokiai ir tuo
mi tas vakaras užsibaigė links
mai.

Koresp.

DETROIT, MICH. 
Klaidina.

“Darb.” num. 74 M. Čiur
lionis rašo, kad čia darbai ei
nu gerai ir kad užmokesčiai 
nuo $5 iki $10 dienoj. Tokias 
algas mokėjo tik karės metu, o 
kai dėl darbų, tai čia siaučia 
dideli streikai ir kasžin kada 
jie baigsis. Naujai atvažia
vusieji stubų tiesiog negali 
gauti. Tai aš patariu būti at
sargiems su važiavimu Į šį mie
stų.

Joseph Salinis.

WESTFIELD, MASS.
Pastaraisiais laikais prasidė

jo atsirasti po keletu korespon
dencijų laisvamanių šmeižtų 
laikraščiuose apie lietuvius 
šioje kolionijoje. Žinoma, pas 
laisvamanius teisybės nerasi, 
jie tik moka šmeižti; o tie 
šmeižtai ne kam kitam, teks 
tiktai katalikams, nes jie pa
tįs būdami kalti skubinasi ki
tus apkaltinti, kad kas pir
miaus jų neapkaltintų. Į lais
vamanių šmeižtus neapsimoka 
atsakinėti, tegul jie sau me
luoja ir loja kaip tik išmano, 
bet turiu nušviesti keletu daly

kėlių iš mūsų kolonijos. Vė
lesniuoju laiku atsirado čionai s 
keletas laisvamanių ir be sąži
nės šmeižikų; jų esama ne ma
žiaus 5 ir ne dauginus 7. Jie 
atsirado pasidėkojant “didžiai! 
veikliam” žmogui Jonui Jaru
ševičiui (alias Jarosh). Kol 
jo čionai nebuvo ir laisvama
nių nebuvo; kaip tik jis atsi
rado tai ir laisvamanių bei«į- 
vairiausių nesutikimų atsira
do. Susitvėrė nauja Vytauto 
pašalpinė draugija, apie ku
rių daug ginčų kilo; bet šian
dien toji draugija yra laisva
manių rankose, drąsiai važiuo
ja į tamsų laisvamanių bučių 
ir be jokių abejojimų yra lais
vamaniška. Ar ji visuomet bus 
laisvamaniška, tai priklausys 
nuo ten prigulinčių katalikų. 
Jeigu jie išmes iš tos draugijos 
visus laisvamanius, išrinks 
naujų valdybų ir indės katali
kiškų draugijų pamatus, tuo
met bus katalikiška. Katalikai 
turėtų nesnausti, stoti į darbų 
ir nusikratyti nuo laisvamanių 
agitatorių, kad jie gerų žmo
nių daugiaus nesuvadžiotų.

Panašiems nemalonumams 
atsiradus bandyta kaip nors 
tas viskas sutaisyti. Daryta 
pasitarimai misijų laike, nieko 
negelbėjo. Vėliaus buvo su
rengtas viešas pasikalbėjimas, 
kur buvo išdėstyti visi tie ne
gerumai ir duota kiekvienam 
pa’iteisinimo bei apsvarstymo 
balsas, kad tik sueiti vieny
bei), padaryti tvarkų. Bet 
kur tau; velnio sėkla yra na
ši. Laisvamaniai išgirdę sa
vo darbelius, tuoj išsinėšino 
laukan. Mat jie taip kaip a- 
puokai myli tik tamsų, švie
sos bijo. Kiekviena melagys
tė, šmeižtas ar nedora šviesos 
bijo. Teisybė niekur nebijo 
pasirodyti, kadangi laisvama
niai savyje tiesos neturi, tad 
ir bijo viešai pasirodyti. Bet 
kur jie nebijo pasirodyti? O 
tai iš susirinkimo tuojaus nu
drėbė į bedievių čekų salę prie 
baro, kurie pamatę savo gerus 
“kostumerius” tuoj atidarė 
rudžio bačkų; na tai čia švie
sa, teisybė ir išganymas. O 
paskui šmeižia katalikus, kad 
jie girtuokliai, pikninkus ir 
balius laiko su gėrimais ir tam 
panašiai. Teisybė, katalikai 
ir jų draugijos (ne visos) kar
tais prasikalsta su gėrimais; 
bet čia daugiausiai kaltinčiau 
miestų, kuris nesilaiko jokių 
įstatymų ir gėrimuose tvarky
mų: kas namas, kas draugija 
ar koks susirinkimas, tai be 
jokio iš valdžios pusės susirau
kimo gali karčemų atidaryti; 
per tai žmonių tarpe ir atsiran
da visoki negeistini įpročiai. 
Aš pats norėčiau surengti pa
rapijos naudai piknikų, bet 
toji netinkanti mada atstumia 
mane nuo to ir laukiu kuomet 
ateis sausieji laikai, tada bus 
malonus pikninkavlmas. O kų 
laisvamaniai daro? Jie tik 
kitus šmeižia, girtuokliais va
dina; patįs-gi kaip veršiai bui
zų maukia. Jau viršui minė
jau kur jie nuėjo po susirinki
mo. Jų draugijos valdybos 
narių teko man matyti raudo
nus kaip vėžius einant žingsnį 
pirmyn, o du atgal. Jų drau
gijos narių esama gerai įsigy
venusių girtuoklėlių, net to
kių kurie iš tos priežasties ne
gali į katalikiškas draugijas 
prigulėti. Susirinkimams ap
sirinko čekų salę, nes ten liuo- 
siausias baras. Kų jie darys 
kaip šalis bus sausa? Kam gi 
tad kitus šmeižti? Kam veid
mainiauti? Kuomet patįs y- 
ra jeigu ne blogesni, tai nei 
kiek ne geresni. Veidmainy! 
išmesk pirma rastų iš savo 
akies, o paskui pasirūpink iš
mesti krislų iš tavo brolio 
akies. Ot tai ir aišku kas y- 
ra šmeižikai ir tamsybės mylė
tojai! Mes, katalikai, jų 
šmeižtų neklausykime ir nepai- 
sykime, bet jiems nepasiduo
kime, o dirbkime naudingų 
darbų, nes žinokime kad tai 
tamsybės žmonės, kurie vos 
ne vos rašyti moka, o kitas ir 
to nemoka, vienok turėdami 
vienų sulaisvamanėjusį šulų iš
moko gerai Šmeižti ir kiekvie
nų naudingų darbų ardyti. Tai 
ir viskas.

Kun. K. Vasiliauskas. *

HUDSON, MASS.

; LDS. 56 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioj, 13 d> lie
pos x 2 vai. po pietų paprastoj 
salėj. Visi nariai privalo atsi
lankyti , nes Šitas Rnsirinki- 
mas bus pusmetinis ir bus 
daug svarstymų. Beto bus ren
kami delegatai į LDS. seimų. 
Yra daug narių su užtęstomis 
mėnesinėmis mokestimis. Tai
gi visi prašomi ateiti ir atsi
lyginti.

Sekr. M. Pauplis.

ŽODIS L. D. SĄJUNGIE 
ČLAMS. a

Šiuo laiku netikėtai aplankė 
mus gerb. p. Al. Račkus su 
prakalba apie darbininkų rei
kalus. Man išgirdus jo pra
kalbų, neiškenčiu nepranešęs 
L. D. Sųjungiečiams vertę iš
klausyti taip naudingų prakal
bų, pasišventusiu darbininko 
tėvynės ir bažnyčios idealams. 
Linkėčiau kiekvienam sųjun- 
giečiui laimės išgirsti tuos pa
čius žodžius ir įgauti tiek su
pratimo apie mums svarbiau
sius dalykus. Patarčiau su 
nuoširdumu LDS. kuopoms, 
kuriai leistų aplinkybės ir bū
tų prieinamos prie prakalbi- 
ninko, be jokių atbejonių im
tis už darbo. Naudų be galo 
didelę turėsite patys ir kitiems 
suteiksite. Gerb. p. Al. Rač- 
kų kviečia kalbėti įvairiose te
mose, bet mano mintis, kad 
mes darbininkai stengtūmės 
kodaugiausiai jį išnaudoti sa
vo reikalams, nes vargiai ga
lima būtų rasti Amerikoje lie
tuvį, kuris geriaus pakalbėtų 
darbininkų klausime. Kitoms 
draugijoms gali rasties ir dau
giaus gabių kalbėtojų, bet dar
bininkų klausime mažai. Aš 
tikiu, kad ir p. Račkus tų ma
tydamas, sųjungiečiams bus 
prieinamas.

Tad naudokimės sų-čiai jojo 
vakacijų laiku; kitiems neuž- 
leiskime.

Su pagarba,
Jūsų draugas Sų-tis

S. A. Daunoras, 
Girardville, Pa.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. pusmetinis susi

rinkimas bus liepos 14 d. 7:30 
vai. vakare Kar. Aniolų salėj. 
Meldžiami visi nariai pribūti, 
nes labai svarbus reikalas. 
Taip-gi kurie prisirašėte atsi- 

imkte žemlapius, a nepribuvu
siems ant šio susirinkimo ir 
neužsimokėjusiems bus sustab
dytas laikraštis. Taip-gi bus 
renkama valdyba.

12 kuop. rašt.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
REIKALAIS.

Nepersenai buvusiame Aps
kričio suvažiavime visi pasi
gerėjome iš nuveiktų mūsų 
darbų ir darbelių atliktų per 
praslinkusį pusmetį. Tai bu
vom visi gerais darbininkais 
mūsų brangios organizacijos. 
Bet dabar mes ir-gi dirbkim ir 
nepamirškim, kad suvažiavi
mai jau nebus pusmetiniai, bet 
bertaininiai, tai yra trečiam 
mėnesyj. Labai gaila, kad 
mūsų suvažiavimas nesurado 
būdų kuomi galėtų pasidarbuo
ti organizacijos naudai. Iš da
lies nors šitas laikas yra poil
sio arba vakacijos, bet ne dėl 
mūsų. Mes negalime laikyt 
vakacijos, sustabdyt savo dar
bų varę pirmyn. Mūsų orga
nizacijos mašinerija negalima 
sustabdyti kokiam ten laikui, 
bet priešingai, kiekviena da
lelė, kiekvienas krumplys to 
rato turi būt visuomet savo 
vietoj, stovėti stipriai, nesvy
ruoti, nekrypuoti į visas pu
ses. Turi tų darbų atlikti, ku
ris jam priklauso. Tai yra 
kiekvienas narys mūsų organi
zacijos turi atlikti savo parei
gas. Jei tedarysime, tai be 
abejonės suksime tų didžiulį 
ratų ir visa mašinerija mūsų 
organizacijos eis gerai, šitas

L. D. S. Reikalai.
darbavimui, bet negalima sa
kyt, kad visai nėra būdų, ku
riais būtų galima pasinaudoti. 
Kuopos gali rengti išvažiavi
mus, daryt įvairiais būdais 
pelnų, kurį galima sunaudot 
organizatyviam darbui. Pa
vieniai nariai taip-gi turėtų 
skaityt sau už šventų prieder
mę darbuotis prikalbinant sa
vo draugus prigulėt prie mū
sų organizacijos arba nors ar
gą užrašyt savo draugams. Pa
sikalbėjimuose prirodinėt 
draugui naudingumų prigulėti 
prie LDS. Vienu žodžiu dar
buotis taip visiems, kad laike 
suvažiavimo kiekviena kuopa 
galėtų drųsiai išduot raportų iš 
nuveiktų savo darbų per tris 
mėnesius. O ypatingai komi
sijos turėtų rūpinties atlikti 
savo darbų kogeriausia ir tuo
mi pasigamint pilnų raportų į 
suvažiavimų.

A. J. B.

P ROTO KOLA S 
LIET. DARBININKŲ SĄ

JUNGOS CHICAGOS 
. APSKRIČIO.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Sųjungos Chicagos Aps
kričio susirinkimas atsibuvo 
subatoj 28 d. birželio šv. Anta
no parap. svet., Cicero, III. Su
sirinkimas tapo atidarytas per 
pirmininkų M. Mažeikų su mal
da. Protokolas iš praeito su
sirinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Susirinkime daly
vavo iš sekančių kuopų delega
tai:

Kuopa 20 — A. Baškis, M. 
Mažeika.

Kuopa 25 — V. Juodelis.
Kuopa 29 — J. Žakas, Bud- 

reckis, J. Petrauskas, J. And- 
rišiunas, M. Gurinskaitė.

Kuopa 38 — P. Cibulskis.
Kuopa 49 — Pr. Zdankus, J. 

Šliogeris, J. Brazauskas, A. 
Zakaras, J. Zalagėnas, M. Va- 
lančienė.

Kuopa 60 — J„ Mockus.
Toliaus sekė valdybos rapor

tas sulyg veikiančios komisi
jos, iš kurio paaiškėjo, kad 
susirinkimas tapo sušauktas 21 
d. birželio Šv. Jurgio parap. sa
lėje, minėtame susirinkime da
lyvavo delegatai tiktai iš ke
turių kuopų, tai-gi nieko daug 
nenuveikta. Ponas Pr. Zdan
kus šiame reikale labai plačiai 
aiškino svarbų šios veikiančios 
komisijos, inešta ir patvirtin
ta kad valdyba ir ant toliau 
dar sušauktų susirinkmių šios 
veikiančios komisijos, inešta ir 
patvirtinta kad valdyba ir ant 
toliaus dar sušauktų susirinki
mų šios veikiančios komisijos.

Skaityta laiškas nuo pirmi
ninko p. Pr. Virako su paaiški
nimais. P. Zdankus praneša, 
kad jis jau aplaikęs Krikščio
nių Demokratų lapelius. Šiuos 
lapelius kuopos pasiims ir prie 
progos juos dalys.

Ponas Budreckis kalba apie 
įsteigimų minkštų gėrimų iš- 
dirbystes, bet projektas išdirb
ti paliekama komisijai. Kal
bėtasi gana ilgai apie būdų ku- 
riuomi būtų galima padidinti 
Streikierių Fondų, bet galuti
nas apdirbimas palikta ir-gi 
komisijai.

Toliaus šaukta kuopas paei
liui kad išduotų raportus iš sa
vo veikimo. Pasirodo kad vi
sos kuopos gana smarkiai dir
ba ir visos rengiasi ant išva
žiavimo, kuris atsibus 13 d. 
liepos Jefferson Park, UI.

Kalbėtasi apie siuntimų de
legato į seimų, bet tas palikta 
ant kito susirinkimo.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti 26 d. liepos Brighton 
Parke.

Susirinkimas uždarytas su 
malda per pirm. M. Mažeikų.

M. Mažeika, Pirmininkas.
M. L Gurinskaitė, Rašt.

GIRARDVILLE, PA.
Darbininkų prakalbos.

Gi rard Vilės lietuviai darbi
ninkai lig šiol neturėjo progos 
tikroje šviesoje pažinti savo 

laikas teisingai sunkus darbuo-1 priešų ir prietelių, vien nau- 
ties ir mažiau yra būdų pasi-' dotis socialistų tuštiems priža-

dams ir klaidingomis svajonė
mis, kurie nebūtus daiktus 
bruka daibininkams. Bet ačiū 
gerb. kun. J. Valaičiui, kuris 
davė mums pažinti ir
atskirti pelus nuo grūdų. Kad 
mes nors koletų panašių pra
kalbų girdėtume, tai pas mus 
bolševikams nebūtų dirvos.

Tad didelės pagarbos vertas 
kun. Valaitis už tokį pasidar
bavimų ir atjautimų darbinin
kų reikalų. Taip-gi, pažymė
tina, kad mūsų klebonas kvie
tė kalbėtojų p. A. Bačkų ne dėl 
vienos parapijos, bet jo triūsu 
surengta net 7 vietose panašios 
prakalbos. Ir kas-gi mums 
brangiausia yra, jei ne apšvie- 
ta?.. Dar pažymėtina, kad 
mūsų kleb. yra veikliausis ku
nigas apšvietos srityje čia iš 
apifclinkės kunigų.

Bolševikų tarnai pradeda už
kabinėti praeivius, ypač tuos, 
kurie daugiausia darbuojasi 
tautos ir bažnyčios labui. Su- 
batoj, 5 d. liepos š. m. einant 
nuo prakalbų užkabino p. Glin- 
skų, mat ans daug vra pasi
darbavęs gi rardvinječių tarpe. 
Tai mat bolševikų kokis inte

ligentiškumas, pagarba, arba 
laisvė kitiems. Nu ir šaukia, 
kad jie iškovos laisvę. Ar 
nejuokinga?.. Sarmata di
džiausia, kad suaugę vyrai to
kių ricroeniškų darbelių imasi.

Darbai ei na gerai, ypač ge
rai uždirbama Ashlenduose. 
Darbininkų reikalaujama.

Ashlendo Mainierys.

GREENFIELD, MASS.
Susirinki mas

LDS. 79 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioję, liepos 14 d. 2:30 
vai. po pietų 4 Laurel St. Visi 
nariai turi atsilankyti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Tu
rėsime tartis kaslink teatro ir 
kitų dalykų.

Visus kviečia Valdyba. 
Šokiai.

Birželio 5 d. LDS. 79 kp. bu
vo surengus šokius. Vakaras 
labai gerai išėjo. Pelno kuopai 
liko $8.32.

!■ ; J. P.

TUTICUT, MASS.
Nedėlioję, birželio 29 d. š. m. 

surinkta aukų Tautos Fondui 
Jono Kniupščio varduvėse.

Aukavo sekanti: J. Knups- 
tas $5.00; K. Simusis $3.00; K. 
Januša, A. Bazūnas, O. Rasu- 
mena, V Šarka, K. Šarka, A. 
Pocius, J. Pocius, F. Budris, J. 
Daukantas po $1.00.

Viso surinkta $17.00.
Labai puiku.
Laimingo gyvenimo jaunai 

porai. x

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
Puikus pasidarbavimas.

L. Raudonojo Kryžiaus sk. 
turėjo susirinkimų liepos 1 d. 
Pasirodė puikūs pasidarbavi- 

įmo vaisiai. Naujų narių pri
sirašė 58. Čia reikia paminė
ti didžiai uolių veikėjų ponių 
Žilinskienę, kuri viena prira
šė 51 narį. Ji viename susi
rinkime tapo įgaliota pereiti 
per stubas ir prirašinėti. Tai 
ji tuokart taip uoliai pasidar
bavo. ' Kad daug tokių mote
rų būtų, tai Lietuva nebadau
tų ir jos vaikeliai nesiskirtų 
be laiko su šiuo pasauliu ir 
Lietuvos karėivių žaizdos būtų 
apraištytos.

Toliau tapo dar įgaliotos eiti 
per stubas p-lės Ona Jukneliu- 
tė ir Margareta Veliviutė.

Broliai ir sesers lietuviai, vi
si prigelbėkite toms pasišven- 
tėlėms darbuotis, visi dėkimės 
prie sušelpimo Lietuvos, nes 
juk išgamomis būsime, jei ne
sušelpsime.

Koresp.

AB, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirfnimas pilvelio, nusUtbnėjimas krauto, inkstų, nervų ir abelnai spė
kų nustojimas viso kūno, ir tranu nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur leftkojsu sau pagelbos, nesigailėjau, visoje Amerikoje ir ui rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pegelboe. .

Bet kada pareikaatvan Stfutaraa vaistų, Bltterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoHi, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lSsivalr, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rMImas Iftnyko po uimuB- 
mui visų Ugų. Bėgtu 3 mėnesių iškerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biterla, ir po 3 mėnL savo paveiksle pamačiau tokj skirtumų kaip tarp 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradėjul Ir linkiu visiems savodraugami ir pe- 
llstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoMrdUai kreiptis prie 8alu-

1707 S. H&lsted St Td. Canalntion, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Imtit fU17. Chicago, m.
*eeeasM»rm*i w r <»11^

LINDĖK, N. J.
Lietuvis Kontraktorius.
Reikalauju darbininkų kar- 

penterių prie namų budavoji- 
mo. Aš turiu užėmęs daug na
mų pabudavoti ir reikalinga 
daug vyrų. Tai-gi čia kaip tik 
ir proga darbininkams norin
tiems dirbti prie namų budavo- 
jimo. Užmokestis gera, o dir
bam tik 8 vai. į dienų. Tai-gi 
tuojaus meldžiu atsiliepti į ma
ne patys šiuo antrašu laišku:

MR. FRANK GEČYS,
Box 523, Linden, N. J.
Ypatiškai į namus šiuo adre

su: 18-th St., Linden, N. J.«

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

122 Bowen St, So. Boston, Mass.
VldBfPIRM. — Vincas Zalieckas. 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorehester, 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.

Lietuviai Gelbėkite Savuosius.
&

Siųskite jiems maisto kiek .tiktai galite. S. V. valdžia 
jums leidžia siųsti kiek tik norite maisto į Lietuvą. Tenai 
maistas labiausiai reikalingas;

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

Mes visiems patartume pasiųsti savo giminėms po skry
nutę maisto kurią mes atrandame iš praktiko geriausia. Į 
tą skrynią mes sudedam sekaneinus daiktus:

6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rūšies kilbasų,
12 pakelių condensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.

Tokią skrynią siunčiant yra mažiausia keblumų atsiun- 
čiant mums tik $25.00 vardą ir adresą to, kam norite pasiųsti. 
Visą kitą darbą mes atliekame.

Siuntiniai išeina iš Amerikos kiekvieną mėnesį. Sekan
tis laivas išplauks Rugpjūčio mėnesyje. Skubinkitės su už
sakymais, nes jūsų giminės laukia pagelbos.

Worcesterio lie
tuviai 

Temykite!
Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei

myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu*ne; tai kodėl? Ar manai, 
kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
styn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metų atgal, 
taip gailėsies - toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelnų ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko.' 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina~nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

WILLIAN WOLKOWSKI
__  __ _____  .’A ____

REAL ESTATE & DfSURANCE BROKER
Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6

314 MAIN STREET, į WORCESTER, MASS.
Telephone Park 3890.

Gyvenimų vieta 63 SEYMOUR STREET.

Metu
Nuo per didelio

čia tie, kurie yra
anemiški arba 
nervingi.
Tie, kurie turi kraujų aprū

pintų turtingomis, maistingo
mis substancijomis ir stipria 
nervų sistema ne tiek kenčia 
kaitriose dienose.

Partoglory yra vienintelis 
tonikas, kurs prigelbsti dary
mui kraujo ir maitina išseku
sius ir nuvargusius nervus.

Viena bonka kainuoja $1.25. 
Penkios bonkos $5.00 Pirmos 
Klesos

PARTOSO APTIEKOJ, 
160 2-nd Avė., Dept. L. 3., 

New York City.
(G. 70)

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

sg



Vietinės žinios.

L. D. S. 25kp. narys p. P. Va- 
rakulis, sugrįžęs iŠ Bostono į 
Chicagą, rašo A- F- Knėižiui 
“Darbininko” administrato
riui:

Chicago, UI
7 Liepos, 1919. 

Gerbiamas Tamsta:—
Nuoširdžiai dėkoju už pri

ėmimą manęs draugauti 4 d. lie
pos. Man begalovjnalonu, kad 
aš turiu ką pasakyti savo drau
gam LDS. 25 kp. ir abelnai vi
siems LDS. nariams apie pui
kiai įrengtą “Darbininko” 
spaustuvę. Sveikinu ir linkiu 
geros kloties LDS. 1 kp. ir L. 
Vyčių 17 kp. narius. Aš labai 
gerai ir laimingai sugrįžau į 
Chicagą. ■ «

Su pagarba,
P. Varakulis,

1720 Ruble Str., 
Chicago, UI.

P-as J. Glineckis, LDS. 1 kp. 
pirmininkas sveikina visus 
Bostoniečius. Jis rašo, kad 
laimingai nuvažiavo į Coketon, 
W. Va. Liepos 7 d. palaidojo 
savo švogerį.

Jis nors ir būdamas toli nuo 
Bostoniečių ir nuo viso veiki
mo, bet vistiek rūpinasi apie 
LDS. išvažiavimų ir kitus rei
kalus.

i

ATITAISYMAS.

“Darbininko” num. 76 rašy
ta apie buvusį LDS. Naujosios 
Angį. Apskričio Komisijos su
sirinkimų. Buvo patalpinta, 
kad V. Širka dalyvavęs nuo L. 
D. S. 8 kp. Cambridge, Mass. 
Korespondentas turėjo klaidų. 
V. Širka nedalyvavo nuo L. D. 
S. 8-tos kp., bet nuo LDS. 22 
kp. Brighton, Mass.

Zig. Klapatauskas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbimn 
kų” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apm 
moka.

Už vienų sykį............50e.
” tris sykius..........$1.00

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

ŠVENTO JONO EVANGELISTO
PA1ALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA 
80. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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 

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.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
“DARBININKUI” SU 

PAIEŠKOJIMU.
Damantonys 7-5-19. 

“Darbininko” Redaktoriui, 
So. Boston, Mass.

Gerb. Tamsta:—
Meldžiu neatsakyt patalpint 

“Darbininke” šiuos kelius žo
džius:

Baieškau savo sūnaus Vinco 
Burneiko, paeinančio iš Do- 
mantonių, Vilniaus gub., Tra
kų pav. Prieš karų gyveno 
Westfield, Mass. Būtinai rei
kalingas namie, kadangi ma
no kiti du sūnūs Juozas ir Pet
ras puolė kare, o aš jau be 
sveikatos ir per tai ūkis žūva. 
Kas apie jį žino meldžiu pra
nešt šiuo adresu: Jonas Bur- 
neika, Domantonys, Alytaus 
Pasta, Vilniaus rėdytos, Alo
vės valsčiaus.

Su pagarba
Jonas Burneika.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 
PO GLOBA MOTINOS ftVENČ.
.SOUTH BOSTON, MA88.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRM. — T. Ašmenskienė,

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. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass. 

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str.

I

So. Bostonietis Izidorius 
Kudrevičius, gavo laiškų iš 
Žiežmarių nuo savo žmonos. 
Tarpe kito ko rašo:
' Esame visi sveiki ir daikte 

gyvename, kaip bus toliau tai 
nežinome. Mūsų gyvenimas 
labai sunkus. Viskas brangu. 
Žmonių minios vaikščioja po 
laukus ir sodžius. Šimtais atei
na ieškodami maisto. Ateina 
elgetauti ir iš Rusijos. Išsi
blaškė po plačios valstybės 
kraštus, atiduodami už duo
nos kųsnį drabužius ir tt.

Bolševikų šalyje rugių pū
das 250 rub. O pas mus 70 ir 
80 rubl. pūdas. Bet sunku gau
ti ir už tokių kainų. Mes iš 
Dievo malonės turime nors 
duonelės ir nevalgę dar nebu
vome, nors vokiečių okupaci
jos laiku perkentėjome sunkius 
prispaudimus. Plėšė mus kaip 
įmanydami. Kankino visokio
mis pabaudomis, štriopomis, 
atimdami galvijus, arklius vi$4 
kų. Taip buvo nuo 15 iki 18 
metų. Neturėjome atsilsio, 
nei laimės per dienas ir nak
tis.”

KONCERTAS.
Liepos 4 d. vakare, Bostono 

miesto valdžia buvo surengus 
tautų koncertą Common sode. 
Dalyvavo ir lietuviai. Dainų 
skyrius buvo išpildytas po va
dovyste gerb. komp. M» Pet
rausko, prigelbstint Vartričiui 
ir Putvinskartei. Buvo suneš
tos visų tautų vėliavos. Lie-. 
tuvių vėliavą nešė kareivis Jo> 
nas T. Kibortas, šalę jo Ame
rikos vėliavą nešė jurinią^as 
P. Oginiškis. Taip-gi dalyva
vo tame koncerte A. Ivaškevi
čius, F. Bagočius ir M. Venys.

Padėka priklauso mūsų 
komp. M. Petrauskui už pakė
limą lietuvių vardo svetimtau- 
čių tarpe toje dienoje. *

Lenkai tame koncerte nepa
sirodė. Matyt bijojo, kad Ty- 
dai ir kitos tautos nenušvilptų • - N

M V.

KAS PAMETŽ.
N. A. Vyčių Apskričio išva

žiavime rasta “bėgė.” Kas 
pametė lai atsišaukia pas J, A. 
Motiejūnų 24 Telegraph*ŠE, S. 
Boston, Mass. • A .

■

PAPIRKO BUDINGĄ.
Liepos 5, gerai žinomi gra

bužių išdirbėjai ir savininkai 
kriaučių dirbtuvės Boston’e, 
pp. Povilas ir Mikolas Malinio- 
niai, kurie papirko 24 šeimynų 
naujausios mados namus arti 
Harvard Sąuare, Vambridge, 
Mass. puikiausioj milijonierių 
ir Harvardo studentų apgyven
to] vietoj.

Biidingas su žeme parsidavė 
už arti $100.000. Tai yra dar 
pirmutiniai lietuviai Bostone, 
kurie papirko tokius brangius 
namus Bostono apielinkėj.

Pirkime patarnavo gerai ži
noma didžiausia agentūra par
davinėjimo namų ir ūkio, Lith
uanian Agency, A. Ivaškevi
čiaus ofisas, 315 Broadway, 
South Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K.
DRAUGIJA

SO. BOSTON, MASS.
Pirm. — Pov. Petrauskas,

230 5-th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — Ant. Kmitas,

284 5-th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — V. J. Jakštas,

25 Story St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Jul. Savickas,

262 4-th St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — Juoz. Andriuliunas,

313 4-th St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Pov. Lauckas,

61 Story St., So. Boston, Mass.
Gerbiamieji:—

Malonėkite atsilankyti ant pus
metinio susirinkimo, kuris bus 13 
d. liepos 1919 m. Pobažnytinėje 
Salėje ant 5 gatvės, So. Bostone. 
Ir taip-pat malonėkite atsilygin
ti kurie esate skolingi Neužsimo
kėdami prigulinčių duoklių į lai
ką, pasidaro daug nesmagumų sau 
ir visiems nariams. Šiame susi
rinkime turime daug svarbių da
lykų apkalbėti.

V. J. Jakštas,
Protokolų Raštininkas.
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(; Sutaisau receptus su di- o
< ’ džiausią atida, nežiūrint, • [ 
! j ar tie receptai Lietuvos ar < j 
I i Amerikos daktarų. Tai Į ’ 
! i vienatinė lietuviška aptie- {j
< t ka Bostone ir Massachu- Į Į 
i r setts valstijoj. Gyduolių ga- j Į 
«>lit gaut, kokios tik pašau- į Į
< lyj yra vartojamos. Galit į | 
; ' reikalaut per laiškus, o aš 
' į prisiųsiu per espresų. * *
< f K. ŠIDLAUSKAS, |! 
] [ Aptiekorius ir Savininkas <! 
; i226 Broadway, kamp. C St, ‘!
; ; SOUTH BOSTON, MASS. j! 
; (Tel. S. Boston 21014 ir 21013<!
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Pranešimas

Paieškau Joną Stanevičių, kur 
jis randasi tegul atsišaukia arba 
parašo man laišką, nes turiu savr- 
bų reikalą. Kadangi mano vyras 
išvažiuodamas arba mane apleis
damas paliko bankoje kelis dole
rius ir ant Jono Stanevičiaus var
do, jeigu kur jis yra ar pats te
gul atsišaukia pas mane, ar kas ki
tas praneš man apie jį, tam bus 
pilnai atlyginta.

Ona Stanevičienė,
23 Congress Avė., Waterbury, Ct

I

TEL. BACK 0AY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiacatpem ilnkloi >ee»
1-JP.l.M p.m. fttouns Akram

419 Boylaton St, Bestas, Nata.

II
Kad būt gražia
Vartok tą mostj, JI 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakas ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą Ir baltą odą. Kaina dfttu- 
tSs 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųsi 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

Dr. Pentį J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priomisno valandos:
NnoS iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakaro

509 W aOADWATCor. 8180. B08T0M. 
Tol 502 S . B.

11
padarys veidą 
BALTA Pra-

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą.

7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikių-ir pigių namų L. S. B. jums pabudavos.

JAU DIRBA.
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informacijų.

Lietuvių Statymo Bendrove,
7602 ABERDEEN AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO.

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Jatul’s Capsnlas 

Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-Ęg 
lėtą centų nusiperkant pokelj gyduolių. Es

i
Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulaz, kurios yra 

pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

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

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

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

P. A JATUL, Aptiekorius, 
(Išdirbėjas)

P. O. B0X 2128, BOSTON, MASS.

Paieškau savo giminių Juozo 
Antano ir Elzgietos Staniškių Su
valkų gub., Marijampolės pavieto, 
Kasvilių kaimo. Girdėjau kad gy
veno Philadelphijoje, Pa. Turiu 
labai svarbų reikalą. Atsišauki
te.

Ona Jonaitienė (Paužiutė)
60 South St., Woreester, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite:

Mr. F. Zaronskis,
172 AVindsor st., Cambridge, Mass.

Lietuvis Dantistas

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų familijų po tris kamba

rius kiekviename su visais reika
lingais prietaisais, k. t. — gazas, 
vanduo ir tt. Netoli čeverykų 
dirbtuvių, karų ir treinų Brockto- 
ne. Prekė labai maža, tik dvide
šimts vienas šimtas ir pusė. No
rintieji pirkti, atsišaukite:

JURGIS RACHUNAS,
43 Bank St., Brockton, Mass.

Paieškau brolio Juozo Sutkaus 
Lekėčių kaimo, Suvalkų gub. Ma
no antrašas: Antanas Kasparavi
čius, Oldebruk Comp. IV, Venc- 
hlvord Legerplatz Holand.

F A B M A.
310 akrų, 145 dirbamos žemės, 

10 akrų sodas, didelė ganykla, 
kita giria didelių medžių. Apie 
10.000 kortų malkų galima pri- 
pjaut daug lentų. Žemė lygi, be 
akmenų, be smilčių ir be žvy- 
riaus; derlinga žemė su moliu. 
Dobilų ir motiejukų užauga ant 
akro nuo 3 iki 4 tonų. Melny- 
ča vandeniui pumpuoti, 12 kam
barių stuba, barnė, ir kiti budin- 
kai; visi gerai aptaisyti. 40 gal
vijų, 4 arkliai, 60 vištų, visokių 
ūkės įrankių. Pieną parduoda į 
New York’ą. Šita farma randasi 
New York statė. Parsiduoda tik 
už $8000. Didesnio bargeno ne- 
gausit visoje Amerikoje. Saliūni-j 
ninkai nusipirkit šitą farmą o už
dirbsite daugiau negu alų parda
vinėdami.

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. M. V. CA8PEB | 
«» (Dr. M. V. Kasparavičius) i 

425 BR0ADWAY,
South Boston, Mass. ;
TeL So. Boston 27.

S ’ Ofiso valandos: 10—12 -.30 ryte ] 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. ■

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

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS 
DR. N. A. GLEB0W.

Specialiftas paslaptingų Ugų. 
tmiaa medicinos mokslą Berlino. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8 :30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain. Mass.

fte
| LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE

PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 
gį JAU SIUNČIAME-

Pinigas siunčiame Į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę,g§ 
ĘSVilkaviškj, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir ag 
f®=Grodną. . -

-s-1Tb

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, 6u 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.
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♦ • SKAITYK DARBUS
^Lietuvos Amerikos Pramonės B-ves

* I*

1) Šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porų mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalų padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir dirbąs va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. 
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių.

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi, padaro, legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši- 
mų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

£.6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimų. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose*

I^sas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrinin- 
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 šėrų, ir turės progų naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir 
klauskite informacijų šiuo adresu:

11 111 aS I dt
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-------------- TODĖL---------------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

ON; PIRKITE ŠĖKUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

[ES PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški- 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
’-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.į

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- 
viri 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo 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 kroniikomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei tori reumatizmą, skausmus nugaroje arba kil
iuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje Į 
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 vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau* kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią až Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
rijimas yra dykai.

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

D R. M0R0NEY
573 Waahington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MAS8.
Nedėldieniais ir šventėmis 
10 ryta iki 2 po pietų.

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

i
DR. W. T. REILLY

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCBESTER ST.

Val&Ddoc N»d«lio«nli
nuo 9 vai. ryta noo 10 vai. ry U
iki 8 vaL vakaro Iki 4 vai. vak ars.

Tel So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sasibalbtti ir Uttuviiakai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

Dr. J.H. Staknevičius
Jefferson st,

NEWARK. N. J.
926

Bei) Phoee Dicldnaan 3996 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., PHadelpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Nu*9 rito iki 5 popiete 
Vakarais, Ketverge nuo Šilo# P. M.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
0-11 RYTI
2-4 so nrrv
•-e VAKARE

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.




