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Į Kauną atvyko iš Vilniaus 
buv. Užsienio Reikalą Ministe
rijos Vaidytojas A. Janulaitis.

Girdėjome, kad mūsų val
džia nemoka tinkamai užlai
kyti užrubežio svečią. Tuo 
būdu visai vaisingajai Lietu
vai skriauda ir gėda daroma.

Lenkai užėmė Ašmeną. Salus 
ir Smurgainę. Visa Gardino 
gubernija ją rankose.

Lenką prieglauda Ožeškie
nės gatvėje Nr. 17 išmetė lauk 
9 vaikus lietuvius. •Nežinia kur 
jie visi dingo.

Į

Šiomis dienomis miliarderiui 
Rockefelleriui sukako 80 me
tą.

Laivą
New 
kitą

Lenkai pradėjo naują melda- 
vimą gyventoją, užrašinėda- 
mi visus katalikus, kaipo len
kus.

Liepos 12 d. alijantų taikos 
konferencija nutarė tą pat die
ną atšaukti blokadą apie Vo
kietiją.

Prie atnaujinimo prekybos 
su Vokietija rengiasi visos ša
lys.

Rumunijos karalius Ferdi
nandas ieško pačios savo įpė
diniui Karoliui. Kalbina Ita
lijos princesa Yolandą,' vyriau
sią Italijos karaliaus dukterį.

Anglija pradėjo leisti 
liauti su Vokietija ir Austro- 
Vengrija. Vienok tūli varžy
mai dar tebėra.

buvo užsiminus, 
leidžiamas val-

Vilniaus lenkt) valdžia sek
dama Kauno žydų pavyzdį, 
lipdo gatvėse skelbimus para
šytus barbariška lietuvių kal
ba ir rašyba. Tas laiškas buvo rašytas 

Kaune gegužio 15. *

iš Kauno.

Laike žydą pogromą lenkai 
išmušė virš 2000 žydą. Da
bar jie reikalauja iš žydą ver
kėją parašą, kad jokio žydu 
pogromo nebuvę.

Italijos valdžia darbuojasi, 
kad išdirbti pieną maisto ir ki
tą reikmenų -kainą numažini
mo.

Vilniaus lietuviai šaukias 
prie mūsų valdžios kad ji pa
sirūpintų išgauti Santarvės į- 
sakvmą, kad lenkai paliuo- 
suotų Vilnių.

paskelbta-
No. No. 20 ir

V. Bičiūnas 
Teisme likos iš-

Kasdien lenkų legionieriai 
atsilanko tai pas vieną, tai pas 

j kitą lietuvių veikėją, daryda
mi kratas. Iškratė net I-ą 
Vilniaus vyrą gimnaziją.

Būrelis Lietuvos Liuosybės Sargu, kurie dalyvavo L. Vyčių piknike birželio 15 š. m. 
Hartford, Ct. Išviso tame mieste Liet. Liuosybės Sargų yra 50.

Vokietijoj pradėjo pigti mai
stas. Nupigo kaikur ant 30 
nuoš., o kaikur net ant 60nuoš. 
Pinga dėl to, kad blokada nu
imama.

5ai atgabenti į Ra- • 
fną.
eraaftiją’l

K

ZAPYŠKIS
(Kauno apskr.)

Bunda nūn ir mūsų kampe
lis. Yra dvi draugi ji: krikš
čionių darbinįnkų ir dar vokie
čiams beesant veikusi “Pava-

bartiniu laiku yra sutraukusi katos puolė automobilį, kuria- 
nemaža jaunimo į savą. Turi no sėdėjo karininkai, rėkda-

rW'-— ' '■ '•.ir- & j, e. >. iv*

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

VOL. IV, No. 81 (561).

PRENUMERATOS KAINA
Tris.kartus savaitėje ... .S3.0C 
Bostone ir apielinkė je .... 4.00 
Užrubežyje metams..........4.2S

< “DARBININKAS,”
242 Ęroadway, So. Boston,

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

— Wąphington

* Accept&nce for maitine ai ty
čiai rate of postage prodBed ’Kr 
in Section 1103, Act of’Oet. T. 
1917, anthoriaed on July 12,1918

Žinia nuo Karoso
NEMUNO IR LIET. PREKY

BOS BENDROVĖS SU
SIJUNGĖ.

Liepos 12 d. Letuvią Preky
bos Bendrovė gavo kablegra- 
mą nuo Karoso iš Kauno. Pra
neša, jog Nemuno Bendrovė 
jungiasi su Lietuvių Prekybos 
Bendrove. Viskas prirengta 
biznio vedimui. Karosas ap
sistojo Rūtos hotelyje.

(Nemuno Bendrovė prieš ka
rę buvo viena didžiausią Lie
tuvoje.)

Enver Pasha, Talaat Bey ir 
Djemal Pasha, Turkijos mi- 
nisteriai karės laiko, tapo nu
teisti miriop. Bet jie yra kaž
kur pabėgę.

PRIEŠ LENKUS.
Garsus Amerikos didžiųjų 

laikraščių korespondentas Ri- 
chard V. Oulahan liepos 11 d. 
iš Paryžiaus savokablegramoj 
praneša dpie kliūtis nustatyti 
rubežius ir sutaikinti įvairias 
Europos tautas. Nurodyda
mas keblius santikius įvairią 
tautu užsiminė šitaip apie Lie
tuvą:

“Ir dabar lenkai, kurie už
imti kariniais veikimais kele- 
toj frontą, pratęsė savo prie- 
šininkiškas operacijas, stoda- 

i ma karėn prieš savo kaimynus 
lietuvius. Morgenthau komi
sija, kuri vakar iš Paryžiaus 
išvažiavo Varšavon, turės pil
nas rankas darbo, išpildyda
ma įsakymus išrišime visi) bė
dą, kuriose Lenkija pasken-; 
dus, o ne apsirubežiuos vien Į 
tik tyrinėjimu žydą pogro-! 
mą.”

Kadangi lenkai ir čeko-slo- 
vakai nesusitaikė dėl Teschen 
miesto, tai tą klausimą išris 
“Big Five” — alijantą taikos 
konferencija. Iš pradžios bus 
pasiųsta abiem pusėm praneši
mas, kad taikos konferencija 
to dalyko imsis, jei lenkai ir 
čeko-slovakai nesusitaikys ū- 
mu laiku.

Amerikos pramonininkai ir 
vaizbūnai buvo prisirengę pra
dėti pirklvbą su Vokietija, 
kaip tik blokada bus atšaukta. 
Pirklyba eis taip greitai, kaip 
laisniai bus išduodami, 
linijos tarp Bostono 
Yorko ir Hamburgo ir 
miestų tuoj atsidarys.

BROOKLYN, N. Y.
Gerb. Al. M. Račkaus pra

kalbą maršrutas.
Liepos 16-17 dienose bus 

Ap. P. Švč. paarpijos salėj 
kam. Havemeyer ir N. 5-th St.

Liepos 18 d. Šv. Jurgio pa
rapijos pobažnytinėj salėj.

Liepos 19 ir 20 dienose Neb
ark, N. J.

Kviečiami lankytis koskait- 
tiilgiausia visi, nes labai bus 
įdomios prakalbos anti-bolševi- 
kiškoj temoj. Į klausimus gerb. 
kalbėtojas visiems atsakinės.

Komisija.

Naujijin Čeko-Slovakijos mi- 
nisterią kabinetan ineina ketu
ri tautininkai-socijalistai, ke
turi socijal-demokratai, keturi 
agrariniai sočijali štai ir du clo- 
vakai.

Bostonan atplaukė laivas su 
kareiviais, buvusiais Archan
gelsko fronte. Tą kareivią 
vadas pulk. Stevart sakė, jog 
bolševiką kariuomenė Archan
gelsko fronte gerai kariauja.

Pranešimas lietuviams.

Daugelis nori atvažiuoti į 
Clcyeland’ą, Ohio. O vargas, 

nežino, kur kreiptis ir prie 
ko. Žeminus mes nurodom prie 
ko kreiptis su minėtais reika
lais.

Darbai čia dabar eina gerai, 
žmones uždirba gerai, ypač 
amatninkai. Dirbtuvių ran
dasi visokią. Plačiaus norėda
mi sužinoti rašykite adresuo
dami :

A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

“LAISVĖS” BYLA.
“Lietuvos Ūkininko” apkal-t 

tintasis už žinias, paskelbta- i 
sias “Laisvės” 
21- Redaktorius 
31-V. Taikos 
teisintas.

(“Laisvė” 
kad “L. Ū.” 
džioS lėšomis)

LAIŠKAS GAUTAS NUO 
VIENO POLITIŠKO KA

LINIO IŠ DVINSKO 
TVIRTOVES.

Apsakyti visą savo gyveni
mą skaitant nuo dienos mano 
arešto laišku pilnai negaliu. 
Vienu žodžiu reikėjo pergyven
ti baisias - nervingas valandas; 
buvau prisirengęs ir prie mir
ties. Antra, nežmoniškai pras
tas Kalėjimo valgis, taip buvo 
nusilpninęs kūną, kad einant 
per kiemą sviravau..., o kame
roj būnant svaigdavo galva ir 
turėdavau visuomet sėdėti. 
O koki dvasia buvo ir aprašy
ti negalima; matote maniau 
kad prieš teismą reikės stoti. 
Dvinske ir mano draugams tik 
3 paliuosavo o kitus 8 sušaudė. 
Dvinske teismas labai aštrus, 
jei nesušaudo tai nuteisia nuo 
3 lig 20 metų, menesių nėra. 
Šiame pačiame kalėjime dar sė
di daug man pažįstamų ir gir
dėti Gėgžna iš Okainių (serga 
iš bado), 2 broliu Gaščiu iš Ša- 
paberžės, 2 broliu Puškos iš 
Mieginų. Baronas Ropp., Va
lavičius ir Vaitekūnas. Kitoj 
kameroj skyrium sėdi iš Vil
niaus paimtieji kunigai: Rai
nys. Dogelis, Vailokaitis, po
etą Liudas Gira ir buv. minis- 
teris Stašinskis. Tarp savęs 
visi gyvename kaip broliai, 
bet maistu nepasidalyja, vien 
iš kalėjimo valgio visai gyven
ti negalima.—

Pastaba. Maistą pristatyti 
įgalima per pašalinius žmones, 
įtik žinoma sunku nugabenti o 
i pagal Dvinską pirkti nieko ne- 
’ galima gaut; paraginant mū
są valdžia gal pasistengtų ap- 

i rūpinti maistu mūsų, belais- 
■ vius, nors tuos kurie yra mums 
Įlahai brangūs.

GRĮŽTA BELAISVIAI.

30.V.19. į Kauną pnbuvo 
mūsų belaisvių transportas 625 
žm. lydimi amerikiečių įgalio
tinių ir mūsų įgaliotinis kun.

J. Koncevičiaus.
31. V. amerikiečių įgalioti- 

■fiiai su mūsą įgaliotiniu nuvy
ko i Šiaulius apžiūrėti karo su
naikintas vietas.

1 Birželio 600 žilį, mūsą be
laisvių pribus į Alytų.

3-4-gi Birž. 600 per Tauragę 
— į Šiaulius ir taip tais trimis 
keliais eis kas 3-4 diena po 600 
žin. transportai lietuvių 
kol sugrįž visi.

KAUNAS.

Nors mes turime valdžią, ku
ri gali kiekvieną lietuvių laik
raštį leisti ar uždaryti, kuri 
gali rusų kariuomenę nugalėti, 
bet mes neturime valdžios, ku
ri galėti) uždrausti platinti 
“Golos Rosii” ir “Dziennik 
Berlinski.” Juk tie laikraš
čiai aiškią priešvalstybinę agi
taciją veda.

Pirmos rūšies miltai, bet pas- 
kutinios rūšies duona. ■ Dauge
lyje žydą krautuvią iš Ameri
kos miltų kepama tokia duona, 
kad jos į burną negalima pa
imti. Pavyzdžiui gegužio 20 d. 
Levino kepykloje (D. Vilniaus 
gatvė Nr. 45) buvo parduoda
mas žalias ir surūgęs pyragas.

■■ « 
KAUNAS.

Iš Kauno miesto ir apskri
ties, komendanto įsakymu, tu
ri išvažiuoti “Žaibo” redakto
rius d-ras Bartuška.

Į grąžą knygyną, ižde pinigų 
krūvą. Laikraščių nemažai 
pareina. Labiausiai jaunųjų 
tarpe dirba kun. Vyt. Gurevi
čius. Tik jaunime mes dar 
labiau sukruskime burtis i kuo
pą ir joj6 sėkmingai veikti.

I Š VI L N I A U S.

Iš Vilniaus lenkai rengiasi 
išvežti dalį Vilniaus Centr. 
archyvo, būtent senąjį Liubli
no archyvą. Matyt rengiasi 
eiti Muravjovo pėdomis, ku
ris irgi daug ko iš Vilniaus iš
vežė.

Stačiatikių vienuoliai ir ar- 
chiriejus Eleiterijus, drauge 
su buv. Vilniaus gubernato
rium Veriovkinu badauja Vil
niuje; minta rugine buiza ir 
žirniais.

Į Š VILNIAUS.
Šiomis dienomis Vilnią ap

lankė Prancūzą Misijos pirmi
ninkas pulk. RcbouĮ, nes jam 
buvo įsakyta ištyrti Vilniaus 
skerdynės ir praneš4 i apie tai 
santarvininkams. Kartu su 
pulk. Rehonl nuvažiavo į Vil
nią ir mūsų keli karininkai, 
kaipo asistentai — palydomai, 

sarininką” kuopa, kuri da-'įsiutę suagituotieji lenką val-

SKERSAI IR IŠILGAI 
LIETUVOS.

Visiems žinomas Juozas Ša- 
lūnas savo laiške mums be ki
to ko rašo:

“Aš važiuoju po Lietuvą 
skersai ir išilgai.
šokiose įstaigose ir ministeri
jose. Lietuvoje vargo vargelio 
daug, bet liaudis pasišventi
mo ir energijos tiek parodo, 
kad tik stebėtis reikia. Smagu, 
gražu žiūrėti į mūsą kariuome
nės eilių eiles maršuojančias į 
frontą ir ten besigrumiančias 
su bolševikais. Lietuvos ka
riuomenė pasiryžus ginti Lie
tuvos rubežius iki paskutinio 
kraujo lašo. Kad čia būtą 
Amerikos jaunikaičių nors ke
letą būrių! Pagalios kad nors 
tiek susimiltą Amerikos lietu
viai, kad papenėtų ir apdeng
tų badaujančius ir pusnuogius 
savo viengenčius! Sujuskite, 
broliai ir sesers, dėl Dievo mei
lės. Viens antrą raginkite prie 
darbo.

“Čia visų tokia mintis ir 
toks pasiryžimas: “Laisva, Ne
priklausoma Lietuva su sosti
ne Vilniuje!

“Labų dienelių visiems ma
no pažįstamiems. Mano tūli 
ginklo draugai “laimingesni?* 
— jie paliuosuoti. Aš tebdė-’ 
viu uniformą ir dėvėsiu iki mū^ 
sų Lietuva bus laisva!

“ ‘Dabrininko’ štabui, L- 
D. S. nariams ir jos prieteliams 
geriausios kloties.”

PAIEŠKOJIMAI

..Žemiau dedame paieškoji
mus ir pranešimus, kurie Ša- 
liūnui buvo induoti paskelbi
mui “Darbininke. ” Pastebi
me. jog jokių tolimesnių infor- 
maciji) apie žemiau minimus 
asmenis neturime, nes dedame 
tiek ir taip, kaip mums pri
siųsta.

Petrui Courad’ui, Plioto Stu- 
dią, 3130 So. Halsted St., Chi- 
eago„ III. rašo sesuo: Broluži — 
Buvau išbėgusi į Rusiją, grįžus 
radau matušę sveiką. Gyvenam 
kartu. Karas taip sunaikino, 
kad nėra nei drabužiu nei mai
ste. Sunkus mūsą padėjimas. 
Prisiųsk pašelpą jei gali. Pa
sigailėk savo -senos motušės. 
Tariu pagarbos žodžius pasti
gusi tavo sesui Petrė Kairytė, 
25 Bade Str. W. 4. Libau, Lat
vija.

Kaštui Bičkui (ar .Tolin 
Beener?), 401 East Jersev str- 
Elizabeth, N. J. rašo sesuo: Tė
vas Ukrainoje, sesuo Liepoju- 
y»— sveiki, labaLpasii'srę Ta
vęs brolyti! Karo patiektus 
vargus kenčiame su kantrybe 
gaivindami viltį prie geresnės 
ateities. Jieva Bičkaitė, 65 
Ulich Strasse, Libau, Latvija.

Graschis’ui, Jersev City, N. 
L rašo sesuo: Motina mirė. 
Tėvas sveikas, sesers Veroni
ka ir Juozvtė Liepojuje. Pa
šalpa labai reikalinga, laukia
me! Veronika fiįroschytė, 27 
Ulich Strasse, Libau, Latvija.

mi: “Bič litvinoiv!” (Mušti 
lietuvius). Vilniaus maitini
mo dalykai stovi kuoblogiau- 
siai, nes dar blogiau, nei po 
rusų okupacija. Vilniškiai 
Kaunui pavydi.

(Kauno “Laisvė”)

A. Bičkui, P. O. BoS 425, 
Forest City, Pa,_: Mes trys ir 
Gyriaus šeimyna sveiki. Pašel- 
p£ labai reikalinga. 49 Wil- 
hehninou Strosse, Libou, Lat
vija.

VISKAS BŪNA.
Gegužės 1 dieną pas 

buvo atsilankę trys manifes
tantai, social-demokratų par
tijos atstovai. Vienas ją, Pus- 
kepelis-Armonaitis, prašė ma
nęs, kaip gimnazijos vedėją, 
dalyvauti su mokiniais ją ma
nifestacijoje. Puskepelis yra 
žinomas Raseiniuose jau ne 
šiandien, kaip žymus vagis. O 
pastarose dienose naktį vieną 
žydų šeimyną išpjovęs. ‘ Jau 
suimtas ir sėdi kalėjime. '*

Ką reikia sakyti apie rasei- 
niečius social-demokratus, jei 
jie tokius delegatus siuntinė
ja t

Ne stebėtina, kad ją norėta 
ir milicijos pagelbos tvarkai 
palaikyti 1 gegužės dieną. Ir 
tas nuoseklu. — Ištikrųjų. gi, 
nežinau kurią galą mūsą kari
ninkai ir keletas kareivių jodi
nėjo palei manifestantus? Ar 
tvarkos žiūrėjo ar dalyvavo 
tik? Ą

Vis gi, prašyčiau rasėinie-; 
čių social-demokratų nesiunti
nėti gimnazijom tokių delega? 
ių-gah’ažudžių.

(P. Pictrowska, 918 Garden 
str., Kenosha, AVisc.: Sesuo ir 
motina sveiki. Kenčiame ba
dą. Šelpkie, jei gali! 49
Wilhelminen Straasse, Libau, 
Latvija.

_______________ J '

Jonui Vizbarui, 227 First
Elizabeth, N. J. rašo duk

relės: Brangus Tėveli! Aš duk
relė, matulė ir sūnelis .esame 
sveiki, kenčiame ne nepatek- 
liuš, bet stačiai badą. Pasi
gailėk ir prisiąsk pagelbą- to
kią, kokia yra galima. Štro
mus, sunkus mūsą padejuos! 
Su meile ir pagarba jūsų duk
relė Antanina Vizbarais, 8 
Allei Strasse, Libau, Latvija.

Asmeniškąs laiškas per Juo
zą Šalifiną “Darbininkan” at
siųstas Edvardui K. štapeliui. 
Pirmiau jis gyvenęs Perfh Ain- 
boy, N. J. *WTeatsišaukia į 
“Darbininką.* Gaus margą 
laišką nuo sesers. * -

čion šešis svarbius galvažu
džius: 1) Martiną Mačiulaitį, 

42) Benediktą Mačiulaitį^ 3)
Kazį Masajtj. 4) Teodorą Ra- 
dauskj, 5)%Broni Digrią ir 6) 

i^Tnozą Vaškui
» * ~ *. ,, . • GalvažndEia

■Gegužės 7 d. viršininkas Sta-' šeinių kalėjam 
kią rajono milicijos sulaikei (^en-

* ■ . ■ . •



DARBININKAS

I*-

Į Kas girdėti lieta vi ų kolonijose.
Eina ii So. Boston’o utarfin- 

tais, ketvergais ir subatomis. Lėi- 
dtre Am. Lietuvių Rymo-Kktali- 

Sąsą t’. Juozapo Darbininkų

“DARBININKAS”
(Jhe Worker)

The Lithuanian tri-weeklv 
Ęnb^shed every Tuesday, 

Thnrsday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
cUtion of Labor.

8UBSCRIPTION KATES: 
Toafly A.'....................................$3.0tt

‘Boston and suburbs........... ..4.00
8 months ....................................... 1.50
Foreign eountries yearly . —4.25

KAS KVIETĖ URACHĄ 
Į KARALIUS.

Kauno “Laisvės” num. 52, 
gegužio 28 d. š. m., randame 
straipsnyje apie L. Krikš
čionių Demokratų partiją to
kius dalykėlius:

“Už atstangų be atodairos 
kovojimą už Lietuvos nepri 
klausctmybę Kr. Demokratar’vo- 
kiečiuose įgijo vardą pavojin
giausios jų tikslams partijos ir 
jiems labiau buvo apsunkintas 
veikimas negu kitoms parti
joms. Uracho istorijoj Kr. De
mokratai taip pat pasižymėjo 
aiškia ir tvirta nepriklausomai 
demokratiniai Lietuvai ištiki
mybe. Jų V. Tarybos frakci
jos narys A. Stulginskis, J. Vai
lokaitis ir kiti visomis jėgomis 
priešinosi Uracho į Lietuvos 
karalius rinkimui. A. Stulgin
skis nepasirašė po kvietimo raš
tu net tuomet, kada grąsino jį

. iš V. Tarybos prašalinti. ’ ’
į? ’ v

Šitie užreiškimai tai mums 
naujiena. Dagirdę apie Vo-* 
kietijos princo kvietimą į Lie
tuvos karalius mes išanksto 
spėjome ir sakėme, kad Lietu
vos veikėjai tą daro su dideliu 
atsargumu, su dideliais apsi- 
rubežiavimais ir tik todėl, kad 
prie panašaus žingsnio silpna 
Lietuva buvo verčiama galy
bės, kuri pasaulį drebino. Juk 
panašiai buvo besielgianti Fin- 
landija.

- Jei krikščionys demok: 
priešinosi karaliaus kvietini 
ant Lietuvos sosto, tai kokios 
partijos tą darė? Tos, kurios 
vaizduoja čia “tautininkus.” 
Na, o juk “tautininkai” išsi
juosę šaukė^kad katalikų vei
kėjai ir vadai viską darą, kad 
tik Lietuva nebūtų laisva, kad 
nori moharchizmo Lietuvai ir 
tt.

PITTSBURGH, PA
* V * '*■

gražieji laisvamanių pasigyri
mai ir jų darbeliai.

Šių metų pradžioje Augš- 
čiausios saliūnkvperių Prieg
laudos organizacijos 7 kuopa 

' buvo paskyrusi 500 dol. Lietu
vos Neprigulmybei. Didžiu
ma narni tuomet sutiko, iš
skyrus finansų raštininką ir jo 
pasekėjų, kurie priešinosi.

Susirinkime birž. 1 d. atšau
kė nutarimą ir iš naujo nutarė 
neaukoti tų 500 dol. Lietuvos 
Neprigulmybei. Praslinkus 6 
mėnesiams atmesta tas, kas 
buvo nutarta. Tai gražieji 
laisvamanių pirmiausia pasi
gyrimai laikraščiuose, kad jie 
aukoja Lietuvos Neprigulmy
bei ir ją remia, bet paskui tik
rai laisvamaniškai pasielgia ir 
pagarsintus savo nutarimus 
meta į gurbą.

Tad gi labai jau prastai el
giasi tie mūsų laisvamanėliai, 
geriaus pasakius, vyliugiai. 
Ir nesuprantama, kam jie dar 
viešai pasigarsina laikraščiuo
se, kad gerą daro dėl Lietu
vos Neprigulmybės, o vėliaus 
save užvylia nutartuose užma
nymuose. Čia gi prisieina drau
giškai pažymėti teisybės atvi
rumą mūsų laisvamanėliams. 
kad, jeigu jie pirma pasigar
sina laikraščiuose save išgirda- 
mi ir išaugštindami, kad nu
tarė prigelbėti Lietuvos Ne
prigulmybei, tad-gi kodėl to 
panašiai negarsina, kad jie 
atšaukė savo nutarimą ir nu
sprendė negelbėti ir neremti 
Lietuvos Neprigulmybės. Ta
da gi pažintume, kuomi jie e- 
są. Nūn-gi jų nežinome ir 
vos tik iš jų darbų dasiprotė- 
jame, kuomi jie ištikrųjų esą.

Laisvamanių Birutės choro 
piknikas.

Bet gi dar ne visi gražieji 
mūsų laisvaiųanėlių darbeliai. 
Laisvamaniai didžiuojasi gar
siu jų Birutės choru, kurio na
riai ir narės: visi laisvama
niai ir laisvamanės niekina Ba
žnyčią ir savotai, žinoma, lais- 
'vamaniškai draugaujasi. Jų

v •

ratai siekiai slapti, prie visko dar 
tiniur ’'ylingingi; vos tik iš jų pra-

LIETUVOS ŠELPTI NEREI
KIA

Paskutiniame num. 28 “Ke
leivis” rašo, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondą, kurs buvęs į- 
steigtas vieninteliai nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvos žmo- 
nėiąs šelpti, dabar karei pasi
baigus, jis esąs nereikalingas. 
Jo palaikymas darąs nerefW- 
lingą naštą jų (socijalistų) sro 
vei. Todėl tą fondą reikią 
likviduoti.

Tai mat kaip rašo tariama
sai darbininkų laikraštis. Taip 
rašo, kadą atsidarė keliai Lie^ 
tuVoą sušelpimo ir kada ateina 
žinios , per laikraščius ir laiš
kus, kad Lietuvoje badas, li
gos, štoką drabužių ir vi šoko. 
Bet “Kel.” dar neapsižiūrėjęs 
pasakė, kad tai jų srovės fon
das. O po jo4kūrimo, kiek 
socijalistai šaukė, kad tai be- 
partyviškas fondas.

Astroj pastaboj tame pat 
num. “Kel.” šmeižia Lietuvos 
valdžią, būk ji ieško Gabrio, 
kad jį pakarti. Jei Gabrys

rą. O vaikai, suaugę, kązgi 
jie pamanys apie savo tėvukus, 
kurie “augina” mūsų atei
čiai? Tai dar nieko, bet kaip
gi apsišvietę svetimtaučiai žiū
ri į tų viską ir kų gi jie minti
ja apie tokius “foreigne- 
rius?”

Nenuostabu būtų, kad tas 
choras vadintųsi kitokiu var
du, bet dabar toks vardas—Bi
rutės choras—tiesiog apgailėti
na, kad suteikia tokias nema
lones pasekmes. Bet gi, bran
gieji lietuviai ir lietuvaitės, ar 
ilgai gi mes toleruosime tokius 
skandalus, kurie suteikia 
mums gėdą ir pažeminimą? 
Be abejonės, kad ne! Nes, 
dabar pasimokinę ir tie, kurie 
apgailestauja, kad važiavo į 
laisvamanių Birutės choro pik
niką, kitą syk žinos, kas do 
vieni tie saldūs ir tautininkiš- 
ki mūsų laisvamanėlių garsini
mai, kad tik pritraukti nesu
sipratusius žmonelius, idant 
ištuštinti jų kišenių ir sau pel
ną apturėti. Vietos lietuviai 
turėtu parausti iš gėdos ir atei
tyje žinoti su kokiais gaivalais 
turi reikalą, kad išlikti liuo- 
sais nuo pažeminimo, kokį, 
kad apturėjo laisvamanėlių Bi
rutės choro piknike. Ir, tuo
met, be abejonės, neužsivil- 
site patys savęs ir būsite pa
tenkinti, apsaugodami savo 
garbę. ’

X. Y. Z.

mogų, kuriose dalyvausi, no
rėdamas užjausti, sulyg jų 
mintijimo ir tautiško veikimo 
garsinimo, kilniai jų puiky
bei, apturėsi tik pavojingas 
pasekmes ir užsitrauksi sau 
skandalų ir visų gerųjų pasi
piktinimą.

Štai kame dalykas. Tautiš
kasis, geriaus pasakius, lais
vamanių Birutės choras garsi
no, kad rengia puikųjį pikni
ką, kuriame kiekvienas aptu
rės maloniausius ’ įspūdžius ir 
tuomi prisidės prie lietuvių pa
kėlimo bei išaugštinimo ir tik
rojo susipratimo, kad tuomi 
geriaus prisidėti prie greites
nio Lietuvos Nepriklausomy
bės iškovojimo.

Prisiartino gi liepos 4 die
na, toji Neprigulmingumo die
na, kurią Amerika garbingai 
švenčia. Tik prisižiūrėkime, 
kas dedasi laisvamanių Biru
tės choro piknike, kurs buvo 
Al vi no parke tą pačią dieną. 
Mūsų laisvamaniai neištesėjo 
savo pasižadėjimuose. Vieto
je tautiško tikslo ir gražių pra
mogų, mes matome skandalą, 
pasipiktinimą. Mūsų viltys 
užviltos. Vietoje kvėpavus ty- 
rti oru, mums siūlija ir bru
ka iš visų šalių pragariškų 
smarvę — alkoliaus gėralų. 
Vietoje puikių pramogų, jie 
gundo kiekvieną prisidėti prie 
kupčių, kurių visur pilna 
buvo, kad ištuštinti .lietuvio 
kišenių ir, kad vėliaus tuš- 
tias važiuotų sau namo.

Ir, kas gi vėliaus iš to viso?

CHICAGO, ILLINOIS.
Iš moksleivių judėjimo.

Liepos 1 d. š. m. šv. Jurgio 
parapijos svetainėj Chicagos 
Apskričio L. R. K. Moksleivių 
įvyko susirinkimas. Atsilankė 
virš 30 moksleivių.

Susirinkta tam, kad aptar
ti kaip geriaus prisirengti prie 
Moksleivių Seimo, kuris įvyks 
rugpj. mėnesyj š. m. Tai-gi a- 
pie tą daugiausia ir svarstyta. 
Kadangi seimas bus Chicagoje, 
tai nutarta surengti milžiniš
kas iškilmes laike seimo. Tam 
tikslui išrinkta dvi komisiji, 
viena programo rengimo, ant
ra literatiška ir biznio. Į pir
mą įėjo šios ypatos: J. Poška, 
J. Jovaiša, S. Tiranaitė ir K. 
Norkaitė. Gi į antrą — J. 
Klimas, V. Balanda ir J. J. 
Šlikas.

Nors visi seimo reikalai yra 
pavesti į komisijos rankas, bet 
prie to darbo pasiryžę yra visi 
moksleiviai veikti, kad paro
džius mūsų visuomenei ką mo
ksleiviai gali padaryti sujung
tomis spėkomis. Reiškia, pro
gramą mano surengti tokį, ko
kio gal būti chicagiečiai dar 
nėra matę.

Buvo pakeltas klausimas 
kas-link lietuvių vėliavos, ko
kią vartoti: ar tą, kur ameri
kiečiai ligšiol vartojo, ar kur 
dabar vartojama Lietuvoje. 
Delei laiko trumpumo, klausi; 
mas liko atidėtas sekančiam 
susirinkimui, kuris įvyks lie
pos 15 dieną š. m., toj pačioj 
šv. Jurgio parapijinėj svetai
nėj.

Moksleiviai ir moksleivės su- 
bruskimė darban, nes laiko tu
rime neperdaugiausiai. Dabar 
yra liuoslaikis, bet dirbti ne
privalome sustoti. Vakacijose 
daugiaus galime pašvęsti lai
ko ir spėkų susivienijimo ir vi
suomenės naudai. Žinokite, 
jog darbo permaina yra atil
sis.

da sumanymai išsipildys ir ne
bus vien tik mintyje. Šiuomi 
laiku rengiasi prie lošimo teat
ro, kuriam tikslui visi vyčiai 
tankiai susirenka bažnytinėje 
svetainėje pasilavinti.

Liepos 4 d. (Independance 
Day) vyčiai turėjo savo išva
žiavimą ant visos dienos pasi
linksminimo. Žinoma apart 
žaislų ir dainų ant pietų, links
mam jaunimui susėdus, kalbė
jo gerb. dvasiškas vad. kun. 
L. Brigmanas, klerikas Pra
nas Juras ir Antanas Karužiš
kis. Kalbėjo taip-gi p-lės Jus
tina ir Ona Karpavičiūtės, pas
taroji puikiai, eilėse, savo ra
šytose nupiešė vyčių visą su
rengimą ir išvažiavimą. Ne
mažai ji mus prajuokino, iš
reikšdama visų mintis ir įspū
džius nuo pat surengimo išva
žiavimo, kelionę, pabriežda- 
ma ir pietus. P-lė gi Agota 
Jurgučiutė palinksmino savo 
maloniu balseliu visą būrelį, 
padainuodama kelias tautiškas 
dainas, taip įspūdingai per- 
statydama kas Lietuvoj deda
si, kad rodos anas mielas mums 
visiems kraštas stovėjo mūsų 
akyse. Vyčių choras, vadovau
jant gerk. p. J. Brazaičiui, su
dainavo Vyčių himną ir “Lie
tuva Tėvynė”.. Pavakaryje 
po linksmai praleistos dienos, 
lietuvių jaunimas, traukė na- 
mb.

Po priežiūra gerb. kl. Pr. Ju
ro vyčiai eina pirmyn ir neuž
ilgo viešai kiekvienas vytis ir 
vytė pasirodys savo gabumus. 
Mažųjų vaikų vyčių skyrius 
taip-gi nemiega. Jie ir-gi vy
resniems vyčiams nenori nie
kuomet užsileisti. Rengia ir 
jie, po vadovyste kl. Juro, lo
šti teatrėlį į trumpą laiką, o 
vėliau ir išvažiavimą. Bra
vo Westvillės vyčiai, mažieji ir 
didesni, būkite Westvillės lie
tuvių viltis, o kitiems pavyz- 
dis tikybos ir doros.

A. M. K.

NEW PHILADELPHIA, PA
Neprigulmybės Dienoje pa

rapija buvo surengusi pikniką. 
Pelno, kaip klebonas pranešė, 
padaryta 400 dol.

Laike šaudymų vienas vaiki
nas išsidegino akis.

Apie S. Daunorą dar vis 
šmeižtai tebeskamba tarpe lai
svamanių. Tie patys laisva
maniai (“Lietuvos” šėrinin- 
kai ir saliūnčikai) labai džiau
giasi, kad jiems pasisekė 
“Drauge” patalpinti apšmei
žiančią korespondneciją apie S. 
D., tik baisiai nepatiko redak
cijos pastaba, nes red. patei
sino S. D-rą. \

Ne mainieris.

lankymas.” Vakaro vedėju Antras “Dirvos” melas, tai 
buvo kun. Oleknavičius. Per paminėjimas nekaltų ypatų, 
.triūsą p. Oleknavičiaus vaikai “Bobutė” rašė, kad pp. V. 
pusėtinai išlavinti ir savo už-|Runta ir Ivinskas buvo apmuš

ti, bet tie asmenys visai gal 
muštynių nei nematė. Apmuš
tas kiek buvo p. F. Kunčaitis 
(ne vytis).

Toliaus “Dirva” rašo: 
“Liūdna buvo žiūrėti į tokį 
vyčių apsiėjimą.” Bet mes sa
kytume, kad liūdna yra todėl, 
kad “Dirvos” korespondentas 
toks paikas. Daug ir kitų už
metimų “Dirva” daro, į ku
riuos neapsimoka atsakyti.

Iš virš paminėtų skaitytojai 
gali spręsti kur yra teisybė. 

Balandėlis.

S—kas.

bus pagautas, tai jis bus tei- Vakare, važiuojant į namus, 
siamas, kaipo “bolševikų ir ki- rratvpkariuosna prisikimšo pri- -n- 
tų svetimų valstybių agentas.”- --=—•- -------- »—villes
Jei “K.” norėjo ką tinkames
nio prikišti Lietuvos valdžiai 
tai galėjo paklajoti, kodėl įi 
Kapsuko neieškot tardymai, 
nes Kapsukas nąmolševikų a- 
gentas, o vadas. \

sisvaigusių ir na, kentėkietu 
“žmogus, kada įsikaušęs vai 
jasi su konduktorių, 
jau trumpa buvo prote ir 
niuje. Moterys gi su vaikais 
draudžia vyrą ir mokina, a jis 
su kumščia tiesiog jai į smak-

WESTVILLE, ILL.
Vyčių 85-ta kuopa kuri, 

gerb. kun. S. Brigmanui čia at
važiavus, naujai stojo ant sti
presnių kojų, vis su didesniu 
karštumu pradeda veikti. Sta
to dideles pastangas ant didžių 
darbų, kurie bus labui West- 

ikų ne tik 
bet ir visosvien jaunuon „ __________

šv. Petro ir Povilo parapijos. 
Turime viltį, kad Westvillės_ . « 
vyčių uolus veikimas daugumų 
nustebint, ypatingai šito mie
stelio lietuvius. Kų jie mano 
daryti, tai laikas parodys, ka-

SHEBOYGAN, WIS.
Nekalto Prasidėjimo lietu

vių Rymo katalikų parapija 29 
d. birželio š. m. susilaukė dar 
savo bažnytėlėje neturėtų iškil
mių. Gerb. kun. Vincentas 
Daunora, kurį Jo Malonybė 
Arcivyskupas S. Messmer, D. 
D. iš Milwaukee, Wis. įšventi
no į kunigus 24 d. birž. St. 
Francis seminarijoje, St. Fran
cis, Wis. laikė savo pirmuti
nes mišias su didžia iškilme. 
Jam per mišias patarnavo ne 
vien mūsų tautiečiai kunigai, 
bet ir svetimtaučiai, nes gerb. 
jaunas kunigėlis visados su vi
sais sutikdavo ir visiems buvo 
prielankus. Be svetimtaučių 
kunigų ir klerikų, kurie daly
vavo toje iškilmėje, buvo gerb. 
klebonas lietuvių parapijos iš 
Kenosha, Wis. ir kl. Antanas 
Karužiškis. Gerb. vietinis kle
bonas kun. Maliauskas pasakė 
puikų pamokslų labai pritai
kintą kunigui, išaiškinant vi
są kunigo gyvenimų, jo džiaug
smus ir vargus.

Per mišias tapo padalinta 
paveikslėliai šių mišių atmin
ties, o po mišių jaunasis ku
nigas davė kiekvienam žmogui, 
mažiems ir suaugusiems palai
minimų.

Po mišių visi užkviesti sve
čiai ir giminės suėjo į bažnyti
nę svetainę, kur buvo sureng
ta pietūs. Svetainė buvo ko- 
puikiausiai išpuošta, — visur 
atsidavė saldus kvapsnis dai
lių gėlių, kurias sunešė She
boygan’o jaunimas.

Kadangi toje iškilmėje da
lyvavo, ne vien tik lietuviai, 
tat per pietus tapo išreikšta 
padėkos žodis, ne tik lietuviš
koj bet ir angliškoj kalbose.

Gerb. kun. V. Daunora, nors 
čia gimęs ir augęs, vis-gi at
jaučia savo tautų daugiau, ne
gu kitas iš Lietuvos atvykęs. 
Yra prisižadėjęs darbuotis iš
vien dvasiškoje dirvoje su ki
tais Lietuvos tėvynainiais, 
skelbti Išganytojaus mokslą 
savo broliams ir seserims, lie
tuviams mūsų kalboje, vis 
dirbti labui tautai ir Bažnv- 
čiai.

Linkime gerbi kun. Dauno
rai ilgų linksmų ir pasekmin
gų metelių Dievo ir tautos tar
nystėje. Ten Buvęs.

BALTIMORE, MD.
Ponams riestai.

Liepos 4 d. suareštavo tūlą 
“poną” (lenką). Kada jį par
vežė policijos nuovadon, tada 
kalėjimo užžiūrėtojas paliepė 
jam pakelti rankas į aukštį, 
kad peržiūrėjus ką jis turi ki- 
šeniuose. Tada tas “ponulis” 
ant greitųjų sugalvojo atsigin
ti, nepasiduoti policijai kad 
“poną” į šaltąją vestų. Išsi
ėmęs revolverį ir nušovė tiesiai 
per širdį kalėjimo užžiūrėto- 
jui. Tą baisią mirtį matė 4 
policistai. Ponas lenkas vie
ną padavadinęs norėjo ir tuos 
4 policistus nušauti, bet pas
tarieji tą patėmijo ir taip na
bagą apdaužė, jog negalėjo 
daugiau revolverio rankoj lai
kyti. ..

Kas dabar tą poną lenką, 
bajorą kriminalistą, juodrankį 
anarchistą laukia? Mirtis ant 
elektros kėdės ir negarbė Bal
timorės ir visos Amerikos len
kams. Tad broliai amerikie
čiai, matydami mes šitokias 
žinias, kad lenkai daro įvai
rius pasikėsinimus ant žydų ir 
net pačios valdžios Amerikoie, 
tai galime pilnai spręsti ką jie 
daro Lietuvoje, Vilniuje ypa
tingai.

Tad broliai ir sesu+"t ameri
kiečiai, suskubkime su pagel
ia Lietuvos valdžiai ir katiną 
me»ui. Spieskimč* kas prie 
Tautos Fondo kas pri'- R. Kry
žiaus. Dėkime aukas. Tuo
mi mes galėsime pagre-t nti 
pa liuosavimą Vilniaus ir mūsų 
brolių nuo tų barbarų

Lietuvos Sūnus.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond) 
Susirinkimas.

Liepos 6 d. Šv. Jurgio para
pijos buvo susirinkimas. Gerb. 
kun. J. Zimblis paaiškino, kad 
šis susirinkimas sušauktas kas- 
link naujos bažnyčios statymo.

Gerb. kun. I. Zimblis pasa
kė kokią bažnyčią jis mano 
statyti ir kokią jam patarė ar
civyskupas. Kad apačioje ar
ba skiepe būtų bažnyčia o ant 
viršaus mokykla. Bet atsira
do keletas tokių, kurie pasi
priešino vien dėlto kad taip ar
civyskupas inešė ir sakė, kad 
Bažnyčią tokią pastatytų ko
kios jie reikalauja, o ne arci- 
vyskupa\ ir klebonas pataria.

Narkunaitis.

SO. OMAHA, NEB.
Birželio 29 d. buvo parengtas 

šv. Antano parapijos “beskių’ 
piknikas. Žmonių prisirinko 
labai daug. Moterys ir mer
ginos atvežė gražiai papuoštus 
krepšelius skaniais valgiais 
prikrautus. Susirinkusieji ty
ru oru pakvėpavę, pasivaik
ščiojo po žalių giraitę, pasi
šnekučiavo. To išvažiavimo 
tvarkytojai buvo gerb. kun. O- 
leknavirius ir p. Lievanavi- 
čius. Vakarui prisiartinus, 
prasidėjo krepšelių turgus. Iš
pardavimui pasibaigus, publi
ka vakarieniavo kas ant stalų 
kas ant žalių žolynų. Iš pik
niko pelno liks virš $100.

Teatras ir balins.
Liepos 6 d. Švč. Marijos dr- 

ia statė scenoje 3 veikaliukus 
“Gyvenimo Kryžius,” “Pašė
lęs Dantys” ir “Čigonės Atsi-

duotis atliko neprasčiausia.
Tarpais buvo ir dekliamaci- 

jų. Geriausią įspūdį darė 6 
metų mergaitė p-lė Oleknavi- 
čiutė savo deklemacija ir dai
na, kurią motinai pianu pri
tariant dainavo.

Po perstatymui veikalų vai
kų choras sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus.

Po dainų buvo kun. Jonaičio 
prakalba. Papasakojo, ką ka
riuomenėj datyrė ir po Ameri
ką važinėdamas. Ypač nugy- 
rė Baltimorės jaunimą, kad 
labai gražiai lietuviškai kalba. 
Priminę ir apie Chicagos sei
mą, kad matęs ir iš So. Oma
hos deligatę, kuri nuvažiavus 
į Chicagą kaip tik įėjus į sve
tainę, priėjus prie bimbalo, 
paskambinus ir pabučiavus, tai 
tiek mūsų delegatė naudos pa
darė seime. Pasibaigus pra
kalbai, prasidėjo šokiai.

Lietuvių- buvo mažai, bet 
svetimtaučių daug prisirinko.

Mat G. ir N. F. kur prigu
li butlegerei ir nekurie saliū- 
nininkai tą dieną parengė pik
niką, kad pakenkus teatrui.

Šios kolonijos piemenukai 
ir-gi susiorganizavo kad neit 
ant vaikų vakaro. Mat jie sa
ve stato didesniais už vaikus. 
Atsiprašau, jie jau gerai dide
li vyrai, kaikurie atgal pra
dėjo augti, bet protus turi 
piemeniškus taip darydami. 
Užtai ir vadiname piemenu
kais. Bet mergaitės nesibijo
jo vaikų baliaus, atsilankė.

Pelno liks apie $50.00.
Kunigui Oleknavičiui į So. 

Omalią atvažiavus, katalikų 
srovėje prasidėjo didesnis vei
kimus. Jau buvo keletas pa
rengimų.

Ona Balčiunytė.

CAMBRIDGE, MASS.
Atsidarė vasariniai kursai.
Atsilsėję kiek vaikai paleisti 

iš viešų ir kitų mokyklų gerb. 
klebonas su parapijonimis su
taręs, atidarė vaiku vasarinius 
kursus. Mokytojais yra kun. 
P. Juškaitis, iš Chicagos kleri
kas V. Damašas, vargoninin
kas Rekaitis, p-lė Bibliutė, mo
ksleivis Mėšlys ir dar du.

Žmonės negali iš to atsigerė
ti, kad jų vaikai mokinas mo
tinos kalbos. Už tai žmonės 
kun. Juškaitį kitaip nevadina 
kaip tėvu parapijonų.

Prieš kurį laiką čia buvo ne
sutikimai, buvo sutvėręs Mic
kus kirkužę, bet parėjus čia 
klebonauti gerb. kun. Pr. Juš- 
kaičiui, viskas žuvo.

Beja, buvo nemažas skait
lius čia socijalistų ir kitokios 
rūšies bedievių. Dabar vis
kas išnyko. Iš to išeina, kad 
žmonės čia geri, o kaltas bu
vo buvusis klebonas, prie ku
rio daug skaudžių valandų per
leidome. Už tai garbė gerb. 
kun. Pr. Juškaičiui, kad jis 
moka būti mūsų visų varguolių 
tėvu. Už tai mes jam esame 
labai dėkingi.

Birutės Sūnus.

CLEVELAND, OHIO.
“Dirvos” melai.

Vietos ex-saliūnininko orga
nas “Dirva” No. 20, aprašyda
ma L. Vyčių 25 kp. pikniką bu
vusį 22 d. birželio pasirodė vi
sai bobiška ir iš vieno paga
lio priskaldė vežimą. Kad ge
riau visi suprastų, paduosiu 
“Dirvos” žodžius:

“Prasidėjus lenktynėms, pa
sipynė koks svetimtautis ir ne
suprasdamas lietuvių kalbos 
pasakė kelis žodžius ant lietu-1 
vių ir L. Vyčiai tuojaus pa
sveikino jį kumščiais.”

Dabar pažiūrėkime kaip tik
rai atsitiko. Prasidėjus lenk
tynėms, kurios buvo berniu
kams nuo 12 iki 16 metų, at
sirado svetimtautis apie 22 me-1 
tų amžiaus ir veržėsi bėgti. I 
Vedėjas pikniko paprašė jo 
pasišalinti, bet “vaikėzas” 
pradėjo nesvariai kalbėti ir su ■ 
kitais savo draugais puolė ve- • 
deją mušti. Žinoma vyčiai I 
greitai juos išvijo iš daržo, j 
Tai-ri mr*or?e kaip buvo.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Gegužio 31 d. vietinis Tau

tos Fondo 57 skyr. buvo pa
rengęs balių ant naudos Lietu
vos.

Žmonių ant baliaus buvo pu
sėtinai. Grvno pelno liko 
$68.24.

9 d .gegužio čionai buvo su
rengta teatras ir prakalbos. 
Teatras “ Piršlybo’s’ nusisekė 
labai gerai po vadovyste B. 
Vaitiekūno, publiką gana pui
kiai prijuokino. Tarpais bu
vo dainij ir deklamacijų. Pra
kalbą sakė kun. J. Jonaitis a- 
pie karę ir jos baisumus. Kal
bėtojas tarpais sugraudino, 
tarpais juokino publiką, kas 
padarė didelį įspūdį. Po pra
kalbų rinko aukas. Surinkta 
$167.60. Atėmus lėšas už sve
tainę ir kalbėtojaus kelionės 
lėšas, liko $122.60. Taip kad 
per abudu vakaru Tautos Fon
das pelnė $190.84. Pinigai 
randasi pas kasierių Joną Mit- 
čiulį ir tuojaus bus pasiųsti į 
centrą. Tame surengime dau
giausia darbavosi J. Sabaliau
skas, Jonas Mitčiulis, K. Stu- 
pnkeviče, Jurkšaitienė, Saba
liauskienė, Laukaitienė. Vi
sa teatrališka kuopa yra po va
dovyste p. B. Vaitiekūno. Jie 
yra nariai 63 kuop. SLRKA., 
Šv. Juozapo Dr-stės ir 66 kuo
pos LDS.

Abu vakarai buvo ramūs ir 
verti Youngstown, Ohio lietu 
viai pagyrimo. Tai-gi Tautos 
Fondo 57 sk. ištaria širdingą 
ačiū visiems, kurie tame rei
kale darbavosi ir visiems au
kautojams if svečiams už au
kas ir parėmimą nuvargintos 
Lietuvos.

• Vakaras prasidėjo ir baigėsi 
Tautos Himnu.

Šitą korespondenciją suvė
linome dėlto, kad daug aukų 
pažadėjo ir po to reikėjo jas 
iškolektuoti.

Aukautojų vardai:
Juoz. Sabaliauskas ....$50.00 

(Lib. B.)
Tam. Šireika -------- ... .50.00
Jonas Mičiulis...................10.00

Po $5.00^ Pov. Pauliukonis, 
Jokub. Jurkšaitis ir Bened. 
Vaitekūnas.

Po $3.00 Kaz. Stupinkevičia 
ir Jon. Gužauskas .

Po 2.00: V. Vasiliauskas ir 
Michalina Šilingienė.

Po $1.00: Dom. Vaikutis, 
J. Auri l a, V. Kuprusevičia, J. 
Kodžius, M. Šubonis, Drau
gas, V. Urbonas, Pūkas, R. 
Petkūnas, A. Gudėnas, J. Ru^ 
dzinskas, 
Vilkevičia, Ant. Markauskas, \ 
J. Kalėda, J. Andriliūnas, V. 
Žalis, F. Našiunckas, J. Jan
kus, M. Baratinskas, A. Lite- 
ris, J. Bukana, P. B ūkana, 
P. Servicki.

Po 50c.: Pakulis, Kapturauc- 
kienė, A. Žemeckas, F. Kalė
da, M. Lukoševičia, S. Pau
liukonis, V. Pečiulis, Šimkie
nė, Mar. Keršulis, J. Povilo
nis, J. Kapturaųskas, Drau- 
gutis, Balinckienė, Kapturau- 
skienė, 
nė.

■ ■ ■ A
Vaitikūmenė, A

Vilkevičia, Šelenkie- 
Kavaliauckienė.

K. Stupinkevičia, rašt.

newark, n. j.
Ką tas reiškia.

Birželio 30 d. Newarke Lie
tuvių Svetainėje buvo mass- 
mitingas sušauktas daugiausia 
Nevarko K. Centro. To mass- 
mitingj tikslas buvo, pasitar
ti kaip tinkamiaus lietuviams 
prisirengti prie parodavimo 4



ČL liepos. Susirinkime atsira
do parodavimui lyg priešų.

Besiginčijant gerb. A. Stak- 
nys parodavimo priešingų min
tį pavadino anarchistiška. 
Lyg priešingų arba nežinia ko
kių mintį vis prie parodos ar
dymo skleidė snsiriniriTne A. S. 
Trečiokas — L. A. Bendrovės 
agentas.

Susirinkimų užbaigus, aš 
priėjau prie p. Trečioko, norė
damas nekurtuos buvusius už- 
sikarščiavimus pateisinti ir jį 
perkalbėti, kad lietuviams pa
rodoje dalyvauti reikia. P-as 
A. S. Trečiokas dar vis tęsė ir 
kartojo apie anarchistus. /At
sigrįžęs jis į mane supykusiai 
tarė panašiai: “Jūs, kurie kal
bate apie anarchistus, bet jo
kio supratimo apie juos neturi
te. Jei tamsta nori sužinoti, 
kurie iš lietuvių yra anarchis
tai, ateik į mano ofisų, o aš 
tau parodysiu. Mano rekor
duose stovi sutraukti visi New- 
arko lietuviai anarchistai.

Aš jo paklausiau “kam tam
sta savo rekorduose laikai su
traukęs visus anarchistus; ar 
tamsta tarnauji slaptoje polici
joje ar kų kitų su jais veiki? 
— “Ne tavo darbas kur aš tar
nauju, bet mano rekorduose 
yra visi anarchistai užrekor- 
duoti” — atsakė p. A. S. Tre
čiokas.

Ką tas vissas reiškia? Kam 
reikalingi lietuviai anarchistai 
rekorduose turėti, ką su jais 
galima daryti ir kokie žmonės 
tokiais rinkimais užsiima, lai 
sprendžia skaitytojas pats.

Mano tikslas buvo tik pa
duoti mūsų tarp kitų pasikal
bėjimą, o ką tas reiškia, lai 
sprendžia kiti..

J. Brazauskas,
202 Jefferson St., 

Newark, N. J.

PROVIDENCE, R. I.
Bambizai išvyti.

Nuo senai čia lietuviai yra 
patyrę nezaležninkų suktybių 
ir šunybių. Dabar čionykščių 
lietuvių neapgausi, kaip seno 
vilko. Bet bambizai dar vis 
bandė savo purvinų snapų kiš
ti. Išmėtė plakatus, kad ge
gužio 25 d. laikys pamaldas S. 
Geniotis iš Lawrence, o vaka
re būsią bambizai Šleinis, Za- 
vistauskas paliokų bambizas ir 
bank. J. Kavaliauskas iš Bos- 
toin, Mass. Kų tas “bank.” 
čia turėjo daryti tarp bambizų 
nežinia, gal už klapčiukų. Iš 
vietinių prie to darbo dėjosi 
A. Sutkaitis ir Valilis. Bet 
susirinkime nepasirodė.

Žmonės, kurie nuėjo, tai 
bambizams davė tiek peklos, 
kiek _ jiems tilpo. Vietiniai 
žmonės, žinodami kas per 
paukščiai tie bambizai, tų 
jiems pasakė ir išvijo, pasa
kydami, kad daugiau negrįž
tų čion.

J. B.

LYNN, MASS.

Nenusisekė.
Mūsų apšviestieji socijalis- 

tai, kurie per naktis dienas 
stovėjo saliūnuose prie baro, 
tai kaip saliūnus uždarė, buvo 
sumanę eiti velykinės, bet na
bagams viskas nepavyko.

Jurgis N. nešiodamas smir
dančių literatūrų po stubas 
baisiai agitavo, kad žmonės 
susirinktų liepos 11-13 dd. š. m. 
ant prakalbų. Turėjo tauzyti 
Mockus. Pirma to Mockus pa
reikalavo nuo Jurgio kelionės 
lėšų ir taip padengimui kitokių 
išlaidų, bet Jurgis N. to ne
įstengė padaryti. Nors tame 
laike Jurgis norėjo susižieduo
ti su Joselio dukterim Sorke, 
bet Mockus neatkreipė atidos 
ant to, dabar Jurgis likęs ne- 
ženotas labai nuliūdęs, kad 
atliko be “išpažinties” ir be 
šliūbo. Dabar žmogus su sa
ve sėbrais vaikščioja nuliūdęs, 
kad neteko išklausyti blevyz
gą

Už tai garbė, mūsų miestelio 
žmonėms, kad eina prie susi
pratimo ir yra pavyzdis kitoms 
kolonijoms, kad neduotų iš-, 
naudoti įvairiems velnių kup- 
čiams.

Ilgaliežuvis.

Įvairumai.
r

NAUJAS “KLERIKALŲ” 
PRASIŽENGIMAS.

“Vien. Liet.?’ num. 28 jau 
nemini apie kunigų norus su
jungti Lietuvų su Lenkija ir 
atstatyti baudžiavų Lietuvoj. 
Dabar prikišo klerikalams lie
tuvių biznierių boikotų Girdi 
“klerikalų šulai” Karosas ir 
kun. Žilius laivakortes pirkę 
pas žydų Nežinome, kur gerb. 
kun. Žilius pirko laivakortę, 
bet kai dėl Karoso, tai jis pir
ko nuo So. Bostoniečio Jono 
Valukonio. Šisai, kaip visi 
žino nėra žydas. Kokių nie
kų daugiau “V. L.” išmislys.

KO MUMS REIKIA
Tėmijant į> lietuvių kataliką 

visuomenės judėjimą ir perma- 
tant nekuriuos trūkumus aš 
manau gal būtų naudinga iš
reikšti savo pastabas. Iš da
lies yra gana didelis žingsnis 
padaryta pirmyn. Organiza
cijų turime užtektinai, veikimo 
nemažai. Bet-gi kartais iškį- 
la tarpe mūs visokių neaišku
mų, kas tam kaltas. Pagal 
mano nuomonę, tai trukumas 
mums apšvietos arba kitaip sa
kant, tai nepažinimas mūsų 
tikslo. Rodos mes visi esam 
katalikai ir reiktų labai vieny 
bėj gyventi ir visur sutartyj 
darbuotis ir žengti da smar
kiau prie geresnės ateities. 
Draugijose iškįla kartais vie
nų kitų girimas arba vienų ki
tiems užvydėjimas kilime aug- 
štvn arba bijomės vieni kitų, 
kad nepakiltų biskį aukščiau. 
Toliaus rėmimas ir įtikėjimas 
bedievių spaudai, jų klaidin
giems nurodymams, kurie no
ri sutrukdyti mūs kilimą aug- 
štyn ir savo srovę sustiprinti. 
Taip-gi panašių dalykėlių at
sitinka. Kad to viso išvengti, 
tai reikti) mums pažinti pats 
save, tai yra pažinti mūs tiks
lą, pažinti mūs spaudą ir tapti 
jos uolesniais rėmėjais. Tuo
met tie neaiškumai išdils tarpe 
mūsų ir pasijusime daug lai
mingesni.

M. A

BIRŽELIO 30.
Ak kaip iškilmingai 
Diena paskutinė 
Pas mus atsibuvo,

Kuomet to alučio 
Ir ponios degtinės 
Laidotuvės buvo.

Daugelis tų dienų 
Gerti nuo pat ryto 
Iš darbo išliko.

Uždarbį savaitės 
Kišeniun paėmę 
Ik cento paliko.

Paskutinę denų/ 
Užgavas pradėjo 
Didžiai iškilmingai.

Daugelyje vietų 
Užsibaigė verksmu 
Ir labai graudingai.

Iškabos salūnų
Dideliausioms raidėms
Buvo parašyta:

“Eikšit visi pirkit, 
Nes tik puse kainos 
Čionai padaryta.”

Girtuokliai it širšės 
Vienas paskui kitų 
Burzgėdami ėjo.

Biedni su uzbonais,
Bačkas turtingieji 
Ritenti pradėjo.

Ir taip nuo pat ryto 
Per ištisų dienų 
Alutį šinkavo,,

Pakol uždaryti 
Pragarinius vartus 
Prisakymų gavo.

Viens eina žmogelis 
Suplyšęs, nuskuręs,
Aišku, kad vargingas,

Bet gi skystimėlio
Ledva tik apglėbęs

Tolesniai vėl antras 
Net šonų perkreipęs 
Žengia vos kvėpuodama,

Nes jau penktų glėbį 
Šiandie namo velkas 
Jis draugui dejuodama.

<

Tenai dar tolesniai 
Matyt gal sūnelis 
Su tėvu važiuoja.

Užsiritę bačkų
Ant mažų ratukų 
Tempia ir girgžduoja.

Tenai vėl stuboje 
Girdėt šnekučiuoja 
Kūmutės susėdę.

Šiandie iki pietų 
Jau vyrų pragėrę 
Paskutinę pėdę.;

Čion dunda vežimas 
Girtų prilioduotas 
Galvos nosys žydi.

It gaidžiai “krotoje”
Aklai uždaryti
Penki dėdės lydi.

Užgavų naktyje 
Daugelis nakvynės 
Žmoniškos negavo.

Nespėjo jų vežti. 
Taip-gi už grotelių 
Jiems vietos stokavo.

Į gerųjų pusę,
Kaip akys hukrypo 
Štai ką jos išvydo:

Kaip daugel linksmybių 
Iš vargšių krūtinių 
Į padanges skrydo.

Vienoje stuboje
Būrys moterėlių
Linksmai šnekučiuojas.

z

Jų vyrai prilipę
Jau girtybės galų
Iš džiaugsmo bučiuojas.

Tenai vėl bažnyčioj 
Vargšė moteriškė 
Su būriu vaikelių.

Iš džiaugsmo verkšlena 
Prieš Dievo altorių 
Perpuolus ant kelių

Dėkuoja ji Dievui, 
Panelei Švenčiausiai 
Už geradėjystę.

Dabar jau laiminga, 
Nes vyras šiandiena 
Priėmęs blaivystę.

Ant kampo du vyrai
Džiaugės, kad ramybę 
Namuose turėsiu

Nes pantės išdžiūvo 
Jų moterys vaikus 
Švariaus apžiūrėsiu.

Taip tai atsitiko 
Trisdešimtų dienų, 
Šių metų birželio.

Pilnoji blaivybė
Pražydo pribrendo
It vaisius medelio.

U. Gudienė.
,» •

KAS VISIEMS RŪPI?
Daug visokių žinių tenka ma

tyti Lietuvos laikraščiuose a- 
pie lietuvių veikimų Rengia 
koncertus, teatrus su pamargi- 
nimais ir kaip skaitome, kad 
sienos būk tai papuoštos tautiš
komis vėliavomis.

Čia ir kįla klausimas kokia 
vėliava yra vartojama Lietu
voje. Nes girdėjau, kad Lie
tuvoje yra vartojama kitokios 
spalvos. Tai kokia turėtų bū
ti? Dabar reikėtų mūsų vei
kėjams pasidarbuoti, kad su 
žinojus tikrai vėliavos spalvų 
kad kada mūsų tėvynė bus 
liuosa galėtume viešai pasiro
dyti su tikra — vienos spalvos 
Lietuvos vėliava.

K. T. F. 21 sk. rašt 
Paaiškinimas. ' Sulyg per

nykščio New Yorke seimo nu-

Neša nelaimingas. ti savo adresų tiesiai ant kuo- 
po ssusirinkimo ir priduoti

“DARBININKO” PASKO- 
| LOS TIRPSTA

LDS. 65 kp. raštininkė piep^tininkui. Kiti kuopos rašti
O. Bugailaitė rašė: Siunčiu 
$3.00 delei triuškinimo pasko
lų. Mūsų ataka jau trečiu sy
kiu ir mes nepaliausime ata
kuoti iki nebus pergalėtas prie
šas. Paklojo po dolerinę šie 
nariai: Ona Z. Bugailaitė, K 
J. Nadzėika ir L. J. Nadzeika.

Gerb. kun. Pr. Juškaitis L. 
D. S. Centro kontrolės komisi
jos narys užėjęs į “Darbinin
ko” Administracijų paklojo 
ant stalo $6.00 vertės karės 
taupymo ženklelių ir sako: lai 
paskolos kogreičiausia sutirps
ta ir “Darbininkas” įsigija 
nuosavą namą.

Worcesterietis p. Pranas Za- 
taveckas atvažiavęs liepos 3 d. 
į So. Bostoną pirmiausia tren
kė bombą-į “Darbininko” pa
skolas. Jis atsižadėjo pasko
los $10.00. Beto jis atvežė a- 
pie $60.00 už pardoutas kny
gas ir pavienius numerius laik
raščio “Darbininko.”

Visiems kovotojams už pa- 
liuosavimą “Darbininko” nuo 
paskolų tariame širdingai ačiū.

Mes tikri esame, kad visi 
mūsų prieteliai ir LDS. nariai 
yra pasirengę užduot paskuti
nį galutinų smūgį į “Darbi
ninko” paskolas ir imtis prie 
auginimo' L. D. S. namo fon
do.

i-

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 kuopai.

Pusmetinis susirinkimas 
vyks 27 liepos Gudrich name 
1420 E. 31 St., tuojaus po mišių 
12 vai. Ant šio susirinkimo 
turi pribūti kiekvienas LDS. 51 
kuopos narys, nes mes išanks- 
to pranešam. Šiame susirin
kime bus renkami adresai ir 
kiekvienas narys privalo atneš- 

tarimo amerikiečiai vartoja ža- 
lią^ baltą ir raudoną spalvas. 
Lietuvoj vietoj baltos vartoja 
geltoną. Galutinai apie vėlia
vą nutars turbūt Lietuvos Stei
giamasis Seimas. Bet dabar 
mes turime rūpintis apie Lie
tuvos sušelpimą ir jai prigel- 
bėjimą kovoje, o ne vėliavos 
spalvomis.

■■ ...........— <’*’*

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.
I.

Gerbiamieji:—
Rašau kaipo tėvynės mylėto

jas klausdamas ar negalima 
būtų siųsti komisiją. į Lietuvą 
per Tautos Fondą su tikslu kad 
nuimti ir padaryti krutančius 
paveikslus, kuriuose būt rodo
ma Lietuvos vargai, sugriauti 
miestai, kaimai, kariuomenė 
ir tt. Paskui būtų galima iš- 
valdžios pavelijmą, kad visi 
pinigą^ sulinkti per krutančius 
paveikslus eitų dėl karės nu
kentėjusių.

Mano nuomone, kad tas 
daug mūsų brolių išgelbėtų 
nuo bado — mirties.

Su pagarba,
• M. Karesa,

104 Town Rd.,
Lv. Edamenten 
London N. G.

n.
Cienfugos, Cuba. 

Gerbiamieji:—
Dėkuoju tamstoms už pri

siųstus mums laikraščius.Taip- 
gi ypatai kuri prisiuntė mums 
Lietuvos vėliavą. Ištiesų džiau
giamės pamatę Lietuvos tris
palvę ir nusiėmę kepures pa- 
sveikinam. Ant tos formos 
padirbsime didelę.

Širdingai ačiū už viską
Pasilieku V. Aglauckas.

Prierašas. Kubos lietuviams 
laikraščių ir knygų nuvežė jū
reivis Girnius. 

ninką sutikę ant gatvės užmo
ka mėnesines arba paduoda ad
resą mainyti. Žinote, kad y- 
ra sunkus dalykas taip darant 
tvarką užlaikyti. Mainydami 
adresus ar mokėdami mokestis, 
visuomet ateikite ant kuopos 
susirinkimo arba į namus fi
nansų raštininko ir užsimokė
site. Bus gera tuomet tvar
ka ir gausite organą,' nebus rū- 
gojimų. Toliaus tai parvažia
vę delegatai nuo apskričio su
važiavimo išduos raportą/ žo
džiu kalbant šitas susirinki
mas bus vienas iš svarbiausių.

Ar žinote ką broliai? Pasi- 
rodykim šiandiena, jog mo
kam darbininkus žmones aprū
pinti su gera medžiaga tai 
spauda, ypač “Darbininku. 
Pasistengkime, idant ateinant 
į susirinkimą 
prirašyti 100 naujų narių kuo
pai TjDS. Kas daugiau narių 
prirašys iki rugpjūčio 24 d. 
1919, tam bus suteikta gera do
vana, kurią paskiria finansų 
sekretorius. Tai merginos, 
vaikinai, moterys ir vyrai į 
darbą.

Kuopos Sekretorius.

atsivestutume

SVARBA.
Negana vien prigulėti prie 

draugijos, bet reikia gerai su
prasti jos tikslą, o suprasti ga
lime tik tada, kada neaplei- 
džiame nei vieno susirinkimo.

Pažiūrėkime į tas draugijas, 
kurios gerai gyvuoja ir paklau
skime kodėl. Atsakysime, 
kad tai susirinkimai jas iškėlė 
ir suvedė vienybėm Ypač 
mums darbininkams susirinki
mai turėtų būti svarbūs ir nei 
vienas narys neturėtų praleis
ti nei vieno susirinkimo. Nes 
kitaip negalėsime pagerinti sa
vo būvio kaip tik būdami vie
nybėje, o tiktai susirinkimai 
mums priduos energijos ir su
trauks į vienybę; ir tada daug 
galėsime nuveikti.

Birželio 12 d. LDS. 12 kp. 
laikė susirinkimų ir buvo kal
bėta, kų daryti, kad sukvies
ti visus narius. Tai mano 
nuomonė yra, kad šaukiant tų 
kuopų susirinkimus, kurių na
riai nesusipratę ar apsileidę, 
reikia juo skviesti agitativiš- 
kais lapeliais, siunčiant juos 
per pačtų. Tas padarys iš
laidų, bet juk jei kitaip nega
lima padaryti, tai reikia pa
kelti išlaidas. Kad sumažin
ti išlaidas, tai galima kvies
ti atvirute, nurodant ir svar
bų susirinkimų.

Pavyzdžiui ant atvirutės iš
sitektų šitoks pranešimas: 
“Būtinai ateik į LDS. 12 kp. 
susirinkimų, kurs bus parapi
jinėje Salėje nedėlioj, tuoj po 
sumos. Kiekvienas narys pri
valo žinoti savo darbininkiškos 
organizacijos LDS. veikimų, 
savo kuopos stovį ir prisidėti 
prie to savo darbu. Savo dar
bininkiškus reikalus mes patys 
privalome aprūpinti. Be to 
turime saugotis nuo savo ne
prietelių, kurie sakosi esą mū
sų prieteliais. Tokiais yra so- 
cijalistai, bedieviai. Nors jie 
yra mūsų krikščionių demo
kratų neprieteliai, bet jie sa
vo darbų uoliai varo, renkasi 
į savo susirinkimus, visi pri
sideda prie mums pragaištin
go darbo. Ir mes, LDS. na
riai, sujuskime ir pralenkime 
uolumu savo priešus. Visi į 
susirinkimų, visi prie darbo. ’ *

Tai toks mano sumanymas.
J. J.

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

yra gyduolių užduotis, kadangi labai aiškiai parodo, 
^.kad tūli svarbūs organai reikalauja kad būtų at- 

šviežyti, ir kad kraujas nervų systema turi būt su
stiprinti.

PARTOGLORY SUTEIKIA GELEŽĮ DĖL 
KRAUJO, PHOSPATĄ IR MAISTINGUS ELE
MENTUS DĖL NERVŲ. į

Viena bonka kainuoja $1.25. Penkios bonkos 
tiktai $5.00. Prisiunčiama ant jūsų adreso be mo- 
kescio /

PIRMOS KLESOS APTEKA PARTOSA
160 2nd Avė., Dept. L. 1, New

Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

1VENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINfiS DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — 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 

trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje

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- 
štyn. 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 pelną 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 nelaimią. J 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

VVILLIAM W0LK0WSKI
REAL ESTATE & INSURANCE BR0KER

Worcester Hve Cents Savings Bank Bldg. Room 6
314 MAIN STREET, VORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.
Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET. ,

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 

perkeltas į naujų vietų.
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.QP ar už daugiau. Rašykite tuo
jaus klausdami informacijų.

Lietuvių Statymo Bendrove,

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, 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 pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.
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Vietines žinios
Ap- 
tuo-

Naudžiūnas, A. Valantiejus, 
V. Vaškas, J. Kriviutė, Pra
nas Tuleikis, Pranas Bakūnas, 
Juozas Markelionis, B. Navic
kas, Julė Deringaitė. x

PARSIDUODA VAISTINĖ 

(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvių apgyventoje vietoje, 
leidžiu miestą. Atsišaukite 
jaus.

DR. F. MATULAITIS 
OflK»ino, C^Jovtaokta* Mbm
14 P.M.M P.M. p įtakota Akiataa.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų famili ją po tris kamba- Į 

rius kiekviename su visais reika
lingais prietaisais, k. t. —’gazas, 
vanduo ir tt. Netoli čeveryką 
dirbtuvių, karą ir tremų Brockto- 
ne. Prekė labai maža, tik dvide- 

| šimts vienas šimtas ir pusė. No
rintieji pikti, atsišaukite:

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

M. W. Madden,
376 Millbury st., Woreester, Mass. 

(12-25)

VAŠKO ISLEISTUVĖS.
13 d. liepos šv. Petro bažny

tinėje salėje So. Bostone buvo 
parengtos antgreitųjų prakal
bos, išleistuvėms seržanto Vaš
ko, kurs važiuoja į Lietuvą 
kaipo prižiūrėtojas maisto 
siunčiamo “Liet. Prekybos 
Bendrovės.” Laivas “Berit,” 
ant kurio tasai siunčiamasai 
maistas jau sukrautas, išplau- 

, kia iš New Yorko utaminko 
vakare. Dėlto Vaškas atva
žiavo į Bostoną iš “Liet. Prek. 
Bendrovės” pasiimti sau inga- 
liojimo dokumentus ir gauti 
galutinas instrukcijas savo 
veikimui Lietuvoje. Bosto
niečiai prie progos sumanė jam 
parengti prakalbas ir parengė.

Nors prakalbos buvo pagar
sinta vien tik bažnyčioje, bet 
žmonių susirinko pusėtinas 
būrelis.

Prakalbų vedėju buvo “Dar
bininko” administratorius A. 
F. Kneižis. Pirmiausia per
statė kalbėti “Darbininko” 
Redaktorių P. Gudą, kurs 
trumpoje prakalbėlėje labai 
tvirtais ir aiškiais prirodymais 
nurodė kaip Lietuva stoja į ei
lę kultūringųjų valstybių ir 
kas dabar Lietuvai ir lietu
viams yra visųreikalingiau- 
sia ir kokiais būdais tai atsiek
ti.

Prie tos progos nurodinėjo 
svarbą centralizuoto veikimo, 
ypač politikos ir finansų kėli
mo dirvoje.

Prirodinėjo galybę mokslo, 
kuomet tas mokslas yra dar 
susijungęs su įgimtais žmogaus 
gabumais ir kaipo pavyzdį nu
rodė J. J. Romaną, studijuo
jantį augščiausioje Suvienytų 
Valstijų Harvardo universite
to skyriuje. Nurodė kad jis 
jau ir dabar yra nuveikęs to
kius darbus kas daugeliui išro
dė negalimais dalykais. Dau
giausia per jo pastangas ir e- 
nergiją yra sutverta ir “Liet. 
Prekybos Bendrovė,” kurios 
atstovas p, J. Kj Ęarosa? yra 
3au Lietuvoje ir kurios atstovą 
p. Vašką šiandien išleidžiame 
ir kuri pirmutinė perlaužė ne- 
perlaužiamąją tą sieną, kuri 

i

F. V.

AUKOS VAŠKO PRAKAL
BOSE.

’M. Norbutas ..................$15.00
Į J. Petrauskas................... 5.00
l Domicėlė Janušaitė .......... 5.00
Į K. Staralius ...................... 2.00
j A. Kairis...........................2.00
M. Romanienė.................. 1.40

Po $1.00: Andrius Žarkaus- 
kas, VI. Paulauskas, P. Mu
levičius, Povilas Petrauskas, 
Antanas Sapalių, J. Jakubaus
kas, J. Indreliūnas, K. Pet- 
raitienė, Antanas Vaisiauskas, 
Matas Šeikis, Paulina Braunu- 
šienė, Jokūbas Varaitis, Ignas 
Vadiekis, Justinas Tuleikis, 
Antanas Kauniškis, Juozas 
Pečiulis, Jonas Kulakauskas, 
Adolfas Neviera, Jonas Pa- 
dolskis, Frank Bakutis, Te
odoras Amhrozaitis, Antanina 
Blundis, Juozas Martulionis, 
Antanas Stelingis, Ona Sta- 
niuliutė, Pranas Virakas, Ma
rijona Tamošauskienė, And
riejus Bizokas, Pranas Sta- 
rinskas, Antanai Mačinskas, 
Jurgis Milašius, Izidorius Ru-

f

per 5 metus Amerikos lietuvius; za\ Stasys Klepeckas, Juozas 
Lietuvos lietuvių. Skiotis, Zigmas Bandzevičius,skyrė nuo

“Liet. Prek. Bendrovė” pir- Petras Galinauckas, Pranas
mutinė gabena mastą ir Rau- I-^piekas, Jokūbas Stakionis, 
donojo Kryžiaus kaip kurių ;Jon. Šapamis, Justinas Lapin- 
skvrių surinktus drabužius įjskas, Andrius Mikalauskas, 
Lietuvą, kad pridengti nuo- Pranas Adlis, Mikas Plokac- 
gus ir papenėti išbadėjusius.

J. J. Romanas plačiai išaiš- 
kino Prek. Bendrovės reikalus i X 
ir stovį. Toliaus kalbėjo V. X 
Vaškas aiškindamas, ką jau- X 
čia čia gimę Amerikos lietuvių IX 
jaunimas Lietuvos reikale. Iš ■ X 
jo kalbos pasirodo, kad čia X 
gimęs jaunimas nei kiek ne-. X 
mažiaus užuojautos Lietuvai X t t t t

t t t T t X T i t i t ❖ t T X t X X X X X i 
i
X 
X T—r- — 

prie “Liet. Pre-

rodo, negu iš Lietuvos atvykę į < 
žmonės. Kalbėtojas išsireiš-! < 
kė: “ Nors aš čia gimiau ir au-' 
gau ir Lietuvos savo akimis ne-' 
esu matęs, bet už jos laisvę e- I 
su pasiryžęs kraują pralieti iri 
galvą padėti ir kovoti su jos 
priešais kas jie tenai nebūtų 
lenkai, bolševikai ar nors kad 
ir pats velnias. Lietuvos nei 
vienam nepaduosime ir gana.”

Jo kalba dažnai buvo per- 
“ traukiama gausiais delnų plo

jimais.
Po jo kalbos Kneižis paaiš

kino tą ką jau ir Gudas buvo 
prisiminęs, kad būtų gerai 
parinkus biskį aukų, kurias V. 
Vaškas nuvežtų stačiai į Lie
tuvą Raudonojo Kryžiaus val- 

- dvbai. Buvo prieita prie tos 
nuomonės, kad geriausia bus 
už tuos pinigus duoti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui maisto, 
kurį veža V. Vaškas. Kaune 
Raudonojo Kryžiaus valdyba 
galės pasiskirti tokio maisto, 
kurs jiems bus reikalingesnis. 
Perėjo per salę So. Bostono 
skyriaus Raudonojo Kryžiaus 
valdybos ingaliotos panelės 
rinkdamos aukas. Dar joms 
prigelbėjo ir V. Vaškas.

Surinko $104.
Po aukų'rinkimo dar kalbė

jo studentas medikas vakacijos 
laiku dirbantis ] 
kybos Bendrovės” kaipo raš
tinės ved. A. Valantiejus. Ji-

sai pasakė, kad jam teko savo ■ kas, Antanas Kneižis, Andrius 
akimis matyti karės laiku Lie- 
tuvoje gaisrus ir žmonių bėgi
mą, kaip Kauno rėdyboje taip 
Vilniaus ir Suvalkų. Sako, 
kad jisai nors dabar “Liet 
Prek. Bendrovėje” ir perdaug 
turi darbo ir už neperdideliau- 
sį atlyginimą, bet jisai sako 
dirbtų ir dieną ir naktį, dirbtų 
net už dyką, kad tik Lietuvos 
skurdą ir vargą sumažinti, nes, 
sako, jūs sau negalite įsivaiz
dinti kas tai yra karės baiseny
bės, o aš jas mačiau.

Visomis kalbomis žmonės 
buvo labai užganėdinti ir pil
nai patenkinti dėlto, kad dau
guma tuos privedamus faktus 
savo akimis mato dėlto, kad 
“Liet. Prek. Bendrovės” cen
tras čia pat So. Bostone ir vei
kimas yra nuo nieko neslepia
mas.

Užbaigiant dar Vaškas kal
bėjo iš antro karto “Tėvynės 
Sargų” reikalais. Daug ko pa
sakė įdomaus. 10:30 vai. iš
siskirstė publika. Visi užga
nėdinti iš prakalbų ir linkėda
mi seržantui Vaškui laimin
giausios kelionės į Lietuvą ir 
tenai viso labo.

LDS. Naujosos Anglijos Ap
skričio Išvažiavimo Komisijos 
susirinkimas įvyko liepos 13 d. 
1 vai. po pietų So. Bostone.

Komisijos nariai susirinko 
gana skaitlingai ir nutarta 
daug svarbių dalykų kas-link 
būsiančio išvažiavimo rugpjū
čio 10 d. Lawrence, Mass. Pla- 
čiaus bus kitame numeryje.

IŠĖJO Į STREIKĄ.
Pėtnyčioje, liepos 11 d., 9:45 

vai. ryte Hersey Mfg. Co. 314 
Second St., So. Boston, Mass. 
darbdaviams nesutikus su pa
duotomis sąlygomis pakelti 
mokestį ant'15 nuoš. ir 8 vai. 
darbo dienoje, visi darbinin- 
išėjo į streikų. Kol-kas jokios 
unijos nėra, bet greitu laiku 
bus suorganizuota.

Darbininkas.

L. R. Kryžiaus vietinio sky
riaus susirįnkimas įvyks 14 d. 
liepos 7:30 vai. vakare Bažny
tinėj svetainėj. Visi rėmėjai 
LRK. malonėkit atsilankyti. 
Taip-gi kviečiame naujų narių 
prisirašyti ir stoti į eiles gel
bėtoji) tėvynės Lietuvos.

O. Jankienė, pirm.

tainėj 
mas.
ninkai 
galo
Turim
svarbių dalykų.

BAŽNYTINIO CHORO SU
SIRINKIMAS.

Liepos 16 d. bažnytinėj sve- 
įvyks choro susirinki- 
Malonėkit visi giesmi- 
susirinkti, nes yra be- 
svarbus 
būtinai

susirinkimas, 
aptarti daug

z Valdyba.

IŠVAŽIAVIMAS.
Liepos 9 d. Marijos Vaikelių 

draugija turėjo išvažiavimą 
Spot Ponde. Vaikų dalyvavo 
apįę tris šimtus. Dieną pralei
do linksmai.

Išvažiavime dalyvavo gerb. 
kun. K. Urbanavyčius, vasari
nės mokyklos mokytojai ir ke
letas kitų. Šis išvažiavimas 
buvo vienas iš puikiausių, nes 
visi maži ir dideli buvo pilnai 
užganėdinti.

Neprošalį bus paminėti, kad 
ši draugijėlė turi netoli penkių 
šimtų narių ir gerai gyvuoja.

Bravo, vaikelių draugija.

K

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

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

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas 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) Įsteigia Generalis Susinėsimo 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
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

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

ii

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

Visas 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 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

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

BALTIMORE, MD.

Sugrįžo iš S. V. kariuomenės 
Z. Tamošiūnas. • Kariuomenėj 
išbuvo suvirs metus. Pirma 
gyveno Cambridge, Mass. 
Daug yra pasidarbavęs dėl Lie
tuvos Vyčių ir LDS. Taip-gi 
ir pašelpinių dr-jų. Dabar ma
no apsigyventi Worcester, 
Mass. Linkime kogeriausių 
pasekmių darbščiam vyrui.

Paieškojimai ir 
Reikalą vimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taipr tai 
siųskite tuojaus į “Darbihin 
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi 
moka.

Už vieną sykį.......... .  .50c.
’* tris sykius........... $1.00

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

PRANEŠIMAS.
Pavieniai numreiai “Darbinin

ko” galima nusipirkti pas:
" V. ŠTAUPAS, 

2120 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio.

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

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

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

BUČERIS paieško darbo už ga- 
spadorių arba už darbininką į ko
operatyvišką krautuvę. Turiu pri
tyrimą tame darbe per 7 metus. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir an
gliškai. Reikalaujanti meldžiu 
kreiptis tiesiog:

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

(15)
47 Vale St., So. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolio Petro Poš
kos. Pirmiaus gyveno Cambrid
ge, Mass., o vėliaus išvažiavo. į 
Akron, Ohio. Kas apie jį žino ar
ba jis pats atsišaukite.

Juozas A Motiejūnas,
24 Telegraph st., S. Boston, Mass.

(12-19)

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

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO. / . Į
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 į 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė ( 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
rėjimas yra dykai.

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

D R. MCR0NEY I
* 1

673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety
Teatro. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pittą.

I

Paieškau savo giminių Juozo 
Antano ir Elzgietos Staniškių Su
vaiką gub., Marijampolės pavieto, 
Kasvilią kaimo. Girdėjau kad gy
veno Philadelphijoje, Pa. Turiu 
labai svarbą reikalą. Atsišauki
te. •

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

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

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Jatul’s Capsulax 

Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centą.

B

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulas, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo Es 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- Ss 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų. gS

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

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

Į*šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, Eg 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad 

■ šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- 
I lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
I kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs art
| čia telpa: _____ sR

P. A. JATUL, Aptiekorius, į?
(Išdirbėjas) Es

P. Q. B0X 2128, BOSTON, MASS.

i LIETUVIAI - PRADZIUGKITE S
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON S

JAU SIUNČIAME- g
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę,į=s 

[Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius irsE 
Grodną. į

------------—TODĖL-------------- Eg
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-Eg 

LON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARE§ 

IES PRISIRENGĘ? ||
“Monev orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-Ęs 

įimais kam. ir kokiam tikslui siunčiate. Pe
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS &

(ANGLIŠKAI J0SEPH K0WAL CO.) ||
2-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.gJ

j

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKI
Sutaisau receptus su di

džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 
ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St.,
SOUTH BOSTON, MASS.
ei. S. Boston 21014 ir 21013

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

Dr. Pa*rj. Jakmauh
(Jakimavičius)

P’NaoUkTJpopUt. Noo7 iki 8 takam 

R»W BOADWAT Cdr. ST SO. BO8TON. 
TeiHK S. B.

padarys veidą 
BALTA Pr*.

I
Kad būt gražiu.
Vartok tą mostl, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakas ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dčta. 
t6s 75c. ir 31.00. Pinigus galima aiąaS. 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

j oooeooeeeooeoeoMoeooooo

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. OASPER ;

į » (Dr. M. V. Kasparavičius)
425 BR0ADWAY, 

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

* 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.

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

Cambridge, Mass. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki i 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va 
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain. Mass.

t

mmi—
b PIRMO KLESOS

DANTISTAS

5

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausme, au 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantucjame.

DR. W. T. REILLY
469 Broad%sy,So. Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandom Nedaliomis
nuo 9 vai. r y Ui ' nuo 10 vai. ry ta
iki 3 vai. vskare tki 4vai. vakare.

>9

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

Galima susibalbeti ir littaviiabai 
Ofiso valandos:

Ryt »is iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

[I

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafaga aulaika plinka įlinki

ma. pražilina pieiakanaa, niežėjimą 
odos galvot, aušina plankna priduoda 
mi jtas reikalinga maiata.

Dertnafuga p adarya kai JnaS plaa- 
kai boa tankui (velniu ir akatataa.

Oda Juiū galvoje boa tyra, pleta- 
kanoa ilnyka ant riaadoa ir plaukai 
neslinka danglaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia auvia dykai ((bandymui sampala.

Prisiusklte tOc. stampomis persinn 
tino I£tu, sausi iibsndymai dežiute 
Dermataros ir broitara.

ARGIL SPECIALTIES CO




