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Bolševikų jėgos apleido Bob 
raiška miestą.

Ateinančią subatą Herbert 
Hoover, generalis direktorius 
tarpalijantinės šelpimo komisi
jos, išplauks iš Londono ir grįš 
j Ameriką.

GAVO TAIKOS IŠLYGAS.
Pagalios Austrijos taikos de

legacija Paryžiuje gavo taikos 
išlygas ir išvažiavo į Vienną.

Ali j antai nuėmė blokadą 
nuo Vengrijos. Visokius 
daiktus galima įgabent Ven
gri j on išskiriant karės reiki 
menas.

I. Ogden Armour, Chicagos 
pakauninkas, pasakė, kad kai
nos ant maisto praduktų dau
giau nekils. Nuo dabar kai
nos pradės pulti.

UŽPULSIĄ ANT PET
ROGRADO.

Į tą darbą jau įtraukti 
merikonai ir bus pasirūpin
ta daugiau jų paramos gau
ti. J ei pavyks išgauti “Tag 
Day,” tai bus stengiamasi 
gauti amerikonių kolekto
rių.

Pereitą nedėlią veikian
tysis majoras Francis J. W.

Ant dvejų Anglijos karinių 
laivų buvo sprogimas, 
žeista 20 žmonių.

VAŽIUOJA RUSIJON.
Breškovskaja, babuška 

Rusijos revoliucijos vyksta 
Rusijon. Ji buvo Paryžiu
je. Dabar vykdama Rusi
jon jau pervažiavo per Pra- 
gą, Čekijos sostinę.

“ Aeeeptanee for maitinę at apa
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 8, 
1917, authoriaed on July 12,1918.”

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad lietuvių ir latvių 
kariuomenės išvijo bolševi
kus iš Novo-Aleksindrovs- 

ko, kurs guli už 15 mylių į 
piet-vakarius nuo Dvinsko. 
(Tai rodos pirmas paminė
jimas, kad latviai ir lietu
viai bendrai kariauja).

‘ Alijantų lakūnai skrajojo 
virš Kronštadto ir matė smar
kius susirėmimus. Gatvėse 
ir ant skverų matėsi lavonai.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar
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Sulyg komiteto aprokavi- 
mų laike šito sujungto ofen- 
syvo Bostone ir apielinkėse 
bus padaryta Lietuvai arti 
$10(1.000. Bent pusę tos su
mos turės būt padaryta gry
nais pinigais, o kita pusė 
drabužiais, avalinėmis 
maistu.

Amerikonai talkon.
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“DARBININKAS,”
242 Broadway, 80. Boston, Kmk.

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

— Washington.
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Vokiečiai talkon
Kolčakui.

VOKIEČIAI KOLČAKUI 
TALKON.

Eina per Lietuvą

Vyriausia būklė šauliuose.

Paryžius. Lietuvos Taikos 
Delegacia paskelbė, jog Lietu
voje sutraukta 40.000 vokiečių 
kareivių moderniškai apgink
luoti ir rengiase žygiuoti į 
Rusiją nuduodant, kad gelbės 
Kolčakui paimti viršų ant bol
ševikų.

Tą žinią atvežė inžinierius 
Steibikis, vyriausias tvarkyto
jas Letuvos geležinkelių siste
mos. Jis sako, kad vokiečiai 
atvirai šneka apie busiantį su
siartinimą tarp Rusijos Vokie- 
jos ir Japonijos.

Inžinierius Steibikis pasako
ja, kad Vokietijos kariumenė iš 
naujo užėmė Lietuvą, ‘iškur 
jiems po keletą karti) Lietuvos 
valdžia ir alijantų armijų va
das Foch liepė pasitraukti. 
Tie vokiečiai vadina savę 
‘ ‘ Kolčakiniais. ’ ’ Sako, kad jie 
nori susisiekti ir susijungti su 
Kolčako jiegomis ir veikti su 
admirolu Kolčaku.

Toliau inž. Stebeikis sako, 
jog vokiečiai buvo iš Lietuvos 
•g t ‘sSui onu ‘ėįsnui^issi 
jie šnaujo pradėjo grįsti ir už
ėmė vakarinę Lietuvą. Šiau
liuose apsigyveno tos armijos 
generalis štabas.

Vokiečių dabartinė linija 
Lietuvoje yra tokia: nuo Vil
kaviškiu eina iki Dubisos galo. 
Nuo ten eina į Radviliškį ir 
atsiduria į Joniškį. Tai vo
kiečių armijai neva vadovauja 
Rusijos gen. Bergmanu. Bet 
tikru vadu, kaip inž. Steibikis 
sako, yra Vokiečių gen. von. 
Der Goltz. Užimtoje Lietu
voje vokiečiai kontroliuoja ge
ležinkelius. Toje armijoje vo
kiečių yra 37.000, o rusų 3.000 
Visi apsirėdę vokiškomis uni
formomis. Vokiečiai tarnau
janti toje armijoje vadina savę 
liuosnoriais ir nuduoda esą pa
valdiniais visarusiškos vadžios. 
Tokiu būdu maršalo Focho į- 
sakvmų jie neprivalą klausyti.

Inž. Steibikis sako, kad iš 
Vokietijos dabar siunčiama 
daug Rusijos nelaisvių į Šau
lius ir jungiami prie tos armi
jos.

Toji armija dabar turi 380 
orlaivių, 100 automobilių ir 
vieną šarvuotą traukinį.

Lietuvos valdžia siuntinėjo 
daug notų, reikalaujant vokie
čių išsikraustimo ir alijantų 
misijos Kaune darė tą pat, bet 
vokiečiai neatkreipė į tai jo
kios atydos.

APIE DVINSKĄ.

Iš Londono pranešama, 
būk sulyg bolševikų paskel
bimų Dvinsko aplinkiniai 
fortai esą bolševikų paimti. 
(Kadangi buvo pranešimų, 
kad Lietuvos armija buvo 
netoli Dvinsko, tai išeitų, 
kad jis dabar lietuviai ran
kose ir bolševikai bando jį 
atimti).

LIETUVIAI SU LAT
VIAIS SUPLIEKĖ 

BOLŠEVIKUS. KUN. BENEDIKTAS 
ANDRIUŠKA, S. J.

Vienintelis lietuvių jėzuitas. 
Jisai kartu su Jonu J. Ro- 
pianu Lietuvių Prekybos 
Bendrovės vedėju, seržantu 
V. Vašku ir trimis lietu
viais, buvusiais nelaisviais, 
vienu laivu iš Kopenhagos 
plaukė i Liepoja. Tėvas Be
nediktas rūpinsis Lietuvoje 
įsteigimu augštesnėsės mo
kyklos.

IŠ DARBININKO JUOĖJMO

SUŠAUKS DARBININ
KŲ KONFERENCIJĄ.
Prez. Wilson prieš išva

žiuosiant sakyti prakalbas į-
vairiuose miestuose išleis 
proklemaciją, kurioj kvies 
suvažiaviman darbininkų 
vadus, finansistus, pramo
nininkus ir farmerius. Kon
ferencija prasidėti) pradžioj 
spalio m. Tuomet prez. Wil- 
son, sugrįžęs sostinėn imtų 
dalyvumą toje sujungtoje 
konferencijoje.

Prez. Wilson pienuoja pa
sakyti apie 30 prakalbų.

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
su unijų vadais turėjo Wash- 
ingtone ilgą konferenciją. 
Svarstė darbininkų judėjimą 
ir reikalus. Gompers ir uni
jų vadai buvo pas prez. Wil- 
soną ir kalbėjosi apie plieno 
darbninkų reikalus.

Califomijos valstijoj buvo 
sustreikavę geležinkelių ir 
traukinių bėginėjimai buvo su- 
trugdyti dešimčiai dienų. Da
bar streikinikai jau sugrįžo 
darban. ________

LIEPIA ATSIŽADĖTI 
UNIJOS.

Wshingtono policmanai yra 
sutverę uniją ir gavę Čarterį iš 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Vietinė valdžia paliepė atsiža
dėti unijos. Tą turi padaryti 
iki panedėlio. Po to nepa
klausiusieji bus nuo vietų at
statyti.

Vokiečių pranešama iš 
Rygos, kad Anglijos gen. 
Gough pranešęs Petrogrado 
gyventojams, jog netrukus 
bus padaryta ant miesto a- 
taka. Proklemasija baigia
si šiais žodžiais: “Kaip tik 
Petrogradas bus paliuosuo- 
tas nuo bolševikų tironijos, 
tai tuoj bus pasiųsta mais
to.

Tėvas valstijos gub. Hobby 
prakalboje mieste EI Paso sa
kė, kad Suv. Valstijos privalo 
įsikišti į Meksiką.

Suv. Valstijų admirolas Co- 
wie iškėlė sumanVmą kad pre
zidentui reikia alga padvigu
binti, kongresmanams pakelti 
ant 30 nuoš., sekretorams pa
dvigubinti, o armijos ir laivino 
oficierams algas pakelti nuo 
30 iki 40 nuoš., o jūreiviams ir 
kareiviams pakelti ant 50 
nuoš.

Vengrijos laikraščiai rašo, 
kad Vengrijoj artinasi monar- 

įžimas.

ROMANO LAIŠKAS

Lietuvių Priekybos Bendro
vė turi labai gerą vardą Lie
tuvoje. Dabar, man teko 
jiems paaiškinti mūsų pienus 
ir jie dar daugiau džiaugiasi iš 
mūsų darbų. Mat pas Lietu
vius buvo prigijus ta mintis, 
kad Amerikiečiai tik girtis te
moka. Čia man užmetė saky
dami, girdi jus Amerikiečiai 
daug mums pasakojate apie 
savo darbus, bet iki šiol nieko 
konkretiško nepradėjote, jokių 
prekių Lietuvai nesuteikėte, 
nors Lietuva šaukiasi to. Ka
da aš paaiškinau, ką mes daro
me, kad jau ateina laivas su 
prekėmis, tai visi nudžiugo.

Kun. Andriuška, S. J. atvy
ko į Lietuvą atidaryti kolegiją, 
je bus galima. Jei laikas ne
bus patogus ir jis nebus Lietu
voje reikalingas, jisai man pa
sižadėjo atvažiuoti į Ameriką 
ant kokių šešių mėnesių su mi
sijomis. Jis taipgi pasižadėjo 
prie kiekvienos progos rašinė
ti į “Darbininką.” Jis ir da
bar turi keletą raštų, kuriuos 
aš ^usiu nuo jo ir su savim 
parsivešiu. T Liepoją plaukė
me vienu laivu aš, Vaškas, 
kun. Andruška ir dar trys lie
tuviai buvę Vokietijos nelais
vėje.

Aš sugrįžęs manau, kad ga-: 
lesiu lengvai gauti lietuviams mokslo metų labiausiai ap
leidimus važiuoti į Lietuvą ir 
laivų parūpinsiu. Apie tai 
jau kalbėjau su laivų kompani
jomis ir su valdžios atstovais. 
Viskas bus galima. Dabar 
tik rinkite užsakymus ant lai- 
vokorčių, kad po mano sugrį
žimo galėtumėt tuojau pasiųsti 
keletą tūkstančių lietuvių į 
Lietuvą. Jų Lietuvoje laukia 
su ištiestomis rankomis.

KIEK VAIKŲ SKURSTA.
Nuo trijų iki šešių milijonų 

Amerikos kūdikių negauna už
tektinai valgyti. Tie yra kū
dikiai, apie kuriuos tėvai ir 
mokintojai dažnai kalba, kai
po “delikatnius” arba “tin- 
bet p-lė Lydia Roberts, valgių 
ekspertė, kuri nesenei parašė 
Suvienytų Valstijų Darbo De- 
partmento Kūdikių Biurų kny
gą “Kas yra sunykimas iš Ne
davalgymo” sako, kad jie yra 
alkani, arba kitaip sakant ne- 
davalgę. Kai-kurie tie kūdi
kiai ištikrųjų negauna užtek
tinai valgyti; dar daugiau ne
gauna užtektinai tinkamo 
maisto; kai-kurie negali tin
kamai suvirškinti ką jie valgo. 
Sulyg Dr. Josepliine Baker, 
daugiau kai penkdalis mokytų 
vaikų iį New Yorko yra neda- 
penėti. Visose Suvienytose 
Valstijose jų skaičius yra ne ; 
didesnis. Dr. Thomas Wooc 
sako, kad jų ėsa nuo 15 iki 25 
nuošimčių. Kadangi čia nei- 
neina kūdikiai jaunesni, kai

daryti sveiką, maistingą valgį 
savo šeimynai. Daug kitų ne
moka ar negali gerai suvaldy
ti savo vaikų, kad jie valgytų 
rinkamus dalykus, miegotų ir 
ilsėtų tiek kiek jiems yra rei- 
valinga augimui. Jie didžiuo
jasi, p-lė. Roberts parodo, kad 
uri “delikatną” kūdikį. Jie 

nežino ,kad nedapenėtas vai
das ar mergaitė yra ypatingai 
palinkęs prie ligos, kadangi 
“neatidus, neveiklus kūdikis, 
kurs visados yra pailsęs, kuris 
stovi atsirėmęs į mokyklos sie
ną, kuomet jo draugai links
minasi, išaugs į vyrą, kuris 
bus silpnos sveikatos ir neiš
augusio kūno bus tai silpnas 
suaugėlis, atmestas armijos re
krutas”.

Vienas geriausių būdų, kad 
alkani Amerikos kūdikiai bu
tų tinkamai maitinami ir augi
nami knygutėje nurodoma, yra 
susilpnėjusiems iš nedavalgy
mo ligonbučiai arba specialiai 
klesos skyriai, kame kūdikiai 
yra suvedami į krūvą mokin
tis valgio ir sveikatos teisyk- 
lių. Motinos yra kviečiamos ir 
raginamos eiti į klesas ir į kū
dikių namus. Tokių klesų ran
das Bostone, Cliicagoj, New 
Yorke ir kituose didesnuose 

. miestuose. Pranešama, jog 
lankantįs tas insteigas kūdi
kiai greitai pasitaiso. Valgis 
yra kitas svarbus veiklius su
mažins iš nedavalgimo nusil
pimą yra mokyklų užkandžiai 
(Scliool lunch).

Medikalė priežiūra vaikų pa
kol jie pereina augimo amžių 
anot p-lės Roberts, yar pama
tinė taisyklė, kurios turi prisi
laikyti milijonai Amerikos nu- 
silpnėjųsių iš nedavalgimo ku- 
dikių, kad atgauti sveikatą ir 
tvirtumą, tokiame darbe turi 
būti greitai patėmyti valgio 
nedatėkliai ir jie kaip pataisy
ti. Taip-pat kaip vaikai taip 
ir augusieji turi mokintis kaip 
sveikai ir tinkamai gyventi.

$100.000 Lietuvai. 
Darbas sekas.

SO. BOSTONIEČIŲ AU
KOS JAU PREZ. SME

TONOS RANKOSE.

Pereitą nedėlią rugpj. 31 
d. Municipal (Teismo) salėj 
So. Bostono lietuviai padarė 
gražią pradžią didžiojo o- 
fensyvo. Surinkta $1.141.35. 
Utarninke per Shawmut 
banką pasiųsta kablegramu 
į Kauną prez. Smetonos var
du $1.100, arba 21.000 mar
kių.

Didžiulė Teismo salė bu
vo pilna entuziastiškų žmo
nių. Susirinkusieji užgyrė 
sumanymą bendromis jėgo
mis daryti piniginį ofensy- 
vą, rinkti drabužius, ava
lines ir maistą ir viską siųs
ti tiesiog į Lietuvą — pini
gus Lietuvos prez. Smeto
nos vardu, o kitus daiktus 
siųsti Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

Visi aptaksuoti.

Prakalbų vedėjas ir ko
miteto pirmininkas p. Anta
nas Ivaškevičius perskaitė 
South Bostono biznieriams, 
profesionalams, namų savi
ninkams, draugijoms, amat- 
ninkams ir paprastiems dar
bininkams taksas. Minia už
gyrė projektą ir kolektoriai 
turės nuskirtas taksas nuo 
visų paimti, jei patys lai
ku jų nesumokės. Aptaksa- 
vin ui pasipriešinimų nebu
vo.

Ford, kalbėdamas lietu
viams Teismo salėj, išreiškė 
didelę užuojautą Lietuvai ir 
pažadėjo savo paramą šita
me ofensyve. Milijonierius 
Joseph A. Maynard, So. 
Boston Trust Co. preziden
tas, pats nuo savęs aukojo 
$50, pažadėjo išrūpinti šim
tinę iš So. Boston Trust Co. 
ir dar žadėjo prigelbėti gau
ti aukų iš duosniųjų ameri
konų. Milijonierius May
nard yra prigelbėjęs rinki
me aukų Salvation Army ir 
kitoms organizacijoms, tai 
padirbės ir lietuviams. A- 
merikonas serž. Edward B. 
Creed taip-gi labai prielan
kiai pakalbėjo Lietuvos rei
kaluose.

Iš lietuvių kalbėjo Miko- 
las Venys, adv. F. Bagočius, 
adv. Kavaliauskas, Pranas 
Gudas ir Juozas Kavaliaus
kas. Buvo perskaityta laiš- 

Įkas nuo delegato iš Lietuvos 

gerb. kun. Laukaičio, kurs 
užgyrė šį darbą. Galop adv. 
Bagočius perskaitė rezoliu
ciją prieš lenkus ir susirin
kusieji vienu balsu ją priė
mė. Adv. Bagočius kalbėjo 
iš dviejų atvejų. Pirmiau
sia aiškino apie Lietuvos po
litiškus reikalus, antroj kal
boj aiškino apie užsibriež- 
tą So. Bostoniečių darbą.

Paminėjo.
Apie šias prakalbas ir pri

imtą rezoliuciją plačiai ap
rašė Bostono Globė ir pami
nėjo Post.

Naujosios Anglijos taboko 
ufcderėimas, kaip apskaitliuo- 
jama, yra vertas tarp $20.000. 
000 ir $25.000000. Tai pikt
žolei buvo pavesta 35.000 ak
rai žemės.

leistojo amžiaus tarpe dviejų 
ir septynių metų, kuomet su
nykimas iš nedavalgymo pap
rastai prasideda tai tuos^prisu
kaitant bus nuo trijų iki šešių 
molijonų alkani) kūdikių.

Daug tų kūdikių eina alka
ni, sako p-lė Roberts, dėlto, 
kad jų,tėvai negali suteikti 
užtektinai tinkamo, maistingo 
maisto. Tūkstančiai Ameri
kos šeimynų šiandieną gyvena 
iš pelno, iš kurio jos negali ge
resnio valgio nusipirkti. Bet 
biednvstė nėra dar tikrą neda
valgymo priežastis. Daug mo
tinų nežino kaip panaudoti sa
vo pinigus, kad gauti daugiau
siai naudos iš maisto arba kaip

UŽ REVOLIUCIJĄ
Cliicagoj laiko suvažiavimą 

Socijalistų partijos kairieji 
(bolševikuojantieji) socijalis- 
tai. Suvažiavo apie 300 dele
gatų. Jie nutarė įkurti naują 
partiją ir ir pavadino: “Co- 
mmunist Labor Party of Ame- 
rca.” Pasisavino Rusijos so- 
sovietų emblemą, kuri suside
da iš dalgio ir plaktuko ap
siaustų kviečių vainikų. Iš 
posėdžių salės policmonai išsi
vedė organizatorių Batt., kurs 
apkaltintas už kurstimą nu
versti Suv. Valstijų valdžią.

GAUNA UOSTĄ.
Taikos konferencija nutarė 

suteikti Bulgarijai išeigą į A- 
gejaus jurę. Duos žemės juos
tą vedančią prie tos jūrės ir 
uostą Dedeagač.

GAUNA PASKOLOS.
Estonijos presos biuras Ko

penhagoj paskelbė, jog Esto- 
nija gauna iš Amerikos pasko
los $50.000.000. Washingtono 
valdžia paskelbė, tą paskolą 
teikia ne valdžia, o Amerikos 
bankieriai.

i
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BRIGHTON, MASS.
Svarbus bertaininis susirin

kimas L. D. S. 22 kuopos bus 
5 d. rugsėjo nėtnyčios vakare 
7:30. Didžiojoj Lietuvių sve
tainėj.

Ateikit visi išgirsti raporto 
iš sugįžosio atstovo iš Seimo 
L. D. S. Yra dar daug kitų 
svarbių reikalų atlikti.

EASTON, PA..
L. D. S. 40 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus 7 d. rugsėjo 
pobažnytinėje svetainėje tuo
jau po sumai. Malonėkite vi
si atsilankyti.

Turim daug naujų aptarimų.
Narei ir narės atsiveskit 

naujų narių prisirašyti.
Pirm. K. S. Balsis.

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiama kreiptis pas:

, Henry J. Schnitzer Statė Bank * 
141 Washington Street, New York, N, Y.
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“A- 
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“MEILĖS GALYBĖ.”

kų iv. Juozapo Darbininkų 
Junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuaman tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
riation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly..................................... $3.00
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6 months ... . ....................  1.50
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Sirijoj, Beiruto mieste, ang
lai suareštavo Emir Bay, kurs 
yra prielankus Francijai. Tai 
dėl šito atsitikimo francūzai 
supyko ir jų laikraščiai urzgia 
ant Anglijos. Laikraštis La 
Liberte rašo “Anglija turi pa

liauti rubavoti Franciją.”.

TELEGRAMA.
\ _________

Mahanoy City, Pa. Rugsėjo 
1 d. įPennsvlvanijos Lietuvių 
Seimo vedėju išrinktas adv. 
M. M. Šlikas iš Philadelphios. 
jo pagelbninkas Jonas Zarnau- 
skas, sekretorius Tarnas Šeimis 
ir Juozas Karalius. Delegatų 
suvažiavo 435, kurie atstovau
ja 250.000 Peųnsylvanijos lie
tuvių. *

Įtekmingas Amerikos katali
kų Savaitraštis “America,” 
rugp. 30 d. laidoje įdėjo ilgą 
straipsnį antgalivių “The case 
for Lithuania.” Straipsnyje 
pasakoma, kad pereitą mėnesį 
Lietuvos Taikos Delegacija ap
reiškė savo reikalavimus. Pas
kui sakoma: “Gan keista pa
sakyti, kad lietuviij baimė ne- 
sirubežiuoja Vokietija. Jie 
bijo lenkų. Nebutu teisinga 
leisti lenkams aneksuoti bile 
kokią Lietuvos dalį. Dabar 
lenkų karumenė yra Vilniuje 
ir Gardine. Ta kariumene 
turi išsinešti, jei norima tikra 
teisybė suteikti Lietuvai. Lie
tuviai bijo, kad, lenkai, nors 
patys taip ilgai išbuvę pri
spausti, pataps Lietuvos pri
spaudėjais. ’ ’

Toliau straipsnije sakoma, 
kap fracūzas Henri de Cham- 
bon, redaktorius laikraščio 
Revue Parlementaire, apreiš
kė, jog lenkų ir’ lietuviij paž- 
valgos nesutaikomos. Lietu
viai reikalauja visiškos nepri- 
gulmybės, o lenkai nori, kad 
Lietuva būtų “Didžiosios Len
kijos” dalimis O dabartinė 
Lenkijos valdžia varosi prie 
“Didžiosios Lenkijos.” 
merica” priešinga tam.
šo: “Kad Europoj galėtų už- 
veišpatauti taika, tai abi tau
tos turi likti savo rubežiuose.

“America” pripažįsta Lie
tuvai Vilnių. Rašo: Iš isto
riško atžvilgio Vilnius, Lietu
vos sostinė, per ilgą laiką buvo 
intelektualių ir politišku lietu
vių tautos centru. Jis yra 
surištas su garbėmis lietuvių 
tautos.”
Prielankus lietuviams strapi- 

sfiis šitaip baigiasi: “Dabar 
lietuvių tauta atsišaukia į Pa
ryžių atitolinti gresiančio pri
spaudėjo pavojų ir šiuo kartu 
prispaudėjas yra Lenkija. Ką 
Paryžius į tai atsakys?”

“America” nesenai, kaip 
minėjome, buvo paminėjus a- 
pie Lietuvių Delegacijos atsi
lankymą pas popiežių.

į tai važiuojant per kolonijas ža- 
Ida nekurtose vietose dar pa

kalbėti. Rūgs. 4 d. kalbės ^am- 
bridge, Mass. Rūgs. 5 š. m. 
kalbės Manchester, N. H. Rug
sėjo 9 š. m. Davton, Ohio. Rug
sėjo 10 d. keliaus į Chicagą. 
Ten pirmiausia turės platų pa
sikalbėjimą su LDS. Apskričiu 
ir kitomis idėjinėmis draugijo
mis. s

Geistina, kad visuomenė pa
sinaudotų jo noru uoliai padir
bėti.

riai, kurie bus ingalioti rinki
me aukų.

Aukojo po $5.00: Kun. P. Da- 
niūnas, J. Juraitis, N. Vala- 
sinas, Gripelis, B. Trakcialis, 
V. Rudaitis.

Po $3.00: T. Eupranavičia, J. 
Varnagis.

Po $2.00: A. Mazilauskas, M. 
Žibikas, Kuzmiskienė, B. Stan
kus, P. Mikolaitis, K. Smils- 
kis.

Po. $1.00: J. Banevičius, A. 
Tamulionis, J. Vaičiulis, A. Bu
kas, J. Klimanskis, K. Saka- 
lauskis, K. Zabulis, A. Vins- 
kiris, J. Tureiils, P. Šveike- 
lis, Juraitienė, A. Ruzgą, A. 
Požėra, A. Malinaika, P. Žvin- 
gilas, P. J. Baltrukonis, P. 
S. Želvis, A. Pilaitis, K. Var- 
telka, A. Galinauskas, P. Da- 
ninkas, P. Baščišk, A. Saka- 
skienė.
Gedviliutė ir Daukšiutė $1.50.
Išlaidas to vakaro išėmus, 

inplaukė ir liko pas iždininką 
$74.50.

Bet dar daug prisižadėjo au- 
kuot tam tikslui.

Garietis P.

bet kol kas iš to nieko neišėjo. 
Kun. Jakaičiui pareikalavus 

ir kitiems delegatams reikala
vimą parėmus perskaityta ko-' 
respondencija ir telegramos 
nuo “Daktarų Draugijos.” 
Bet pasirodo, kad tokiomis są
lygomis nėra galima su jais dė
tis.

Kunigas Petraitis paaiškino, 
kad jokių konkrečių pasižadė
jimų nei privačių nei oficijalių 
apie su jais susivienijimą nėra 
buvę.

Raportas raštininko p. Ma- 
sanduko:

Skyrių 73, narių 10.000; per 
3 mėnesius: birželį, liepos ir 
rugpj. įeigų buvo $4,731.51; iš
laidų $1.965.17, yra ižde $2.- 
de $2,762.32.

Knygų peržiūrėtojai išduoda 
raportą, kad knygos yra ge
roje tvarkoje:

Nutarta kad ši draugija bus 
globoje Tautos Fondo ir ant jo 
čarterio. Bet turės atskirą sa
vo valdybą ir visi per šią drau
giją inplaukę pinigai bus iš- ■ 
imtinai vien vartojami šelpi
mui L. Raud. Kryžiaus įlietu- , 
voje.

Nutarta centrą įsteigti Bro- . 
oklyne dėlto, kad tenai yra pa
rankiausia su laivais.

Valdyba sekantiems metams 
išrinkta: Pirm. — kun. Petrai
tis, rašt. — Tumasonis, ižd. — 
p-lė Vaškevičiutė, siuvimo di- 
rektorka p-lė Staniuliutė; vi- 
ce-pirmininkai — M. Mažeika 
iš Chicagos ir p. Sidabrienė iš 
AVorcesrio.

Iždininkės kaucija $5.000.
Įplaukiančius pinigus ir dai

ktus kaip galint greičiaus pa
siųsti į Lietuvą.

Iš šio seimo įspudis buvo la
bai geras. Matomai tie žmo
nės, kurie iki šiol šioje drau
gijoje L. R. Kryžiaus reikalais 
darbavosi tikrai su pasišventi
mu ir pilnu atsidavimu dirba 
ir verti visos’visuomenes visiš
ko pasitikėjimo ir kouoliausio 
parėmimo.

FEDERACIJOS KONGRESE 
WORCESTERYJE 

L. D. S. KONCERTAS.
Kad LDS. kaskart įgija di

desnį populeriškumą Amerikos 
lietuvių visuomenėje, tai yra 
visiems žinomas faktas, bet 
kad AVorcesterio lietuviai su
rengtų net L. D. S. koncertą 
kongrese aš nesitikėjau. Bet 
surengė, ir surengė koncertą 
ne bile kokį.

Daugiausia kaip girdėjau iš 
AVorcesteriečių lūpų, to kon
certo surengimu pasidarbavęs 
p. J. Vaitkus. Ponas Vaitkus 
jau nuo senai yra žinomas kai
po uolus LDS. ir Blaivybės rei
kalų rėmėjas ir kaipo karštas 
tėvynainis.

Bet reikia padėkos žodį tar
ti ir p. Visminui AVorcesterio 
vargonininkui kurs bažnytinį 
chorą gana neblogai prie šio 
koncerto išpildymo prirengė. 
0 choras gana skaitlingas ir 
kaip savo balsais, taip savo 
puikia išvaizda vertas yra pa
garbos ir pagyrimo. . "

Apart choro dainų, taip-gi 
buvo įvairių solistų AVorces- 
teriečių ir So. Bostoniečių, ku
rie ir-gi nepatingėjo atvažiuo
ti AA’orcesteriečiams prigelbė- 
ti koncertą savo pajėgomis pa
įvairinti. Arienu žodžiu sakant, 
iš šio koncerto klausytojai iš
sinešė labai malonų įspūdį, nes 
tai buvo koncertas taip sakant 
kaip ir LDS. šeimyniškas dai
lės vakarėlis, viskas buvo jau
ku malonu, draugiška.

Gal būt permažai buvo lietu
vių kompozitorių dainų, nes į 
jų vietą buvo panaudota kaip 
kurie vertimai, bet vis-gi kon
certas pilnai gerai pavyko, o 
“Karvelėlį” sudainuota tikrai 
gerai.

Bostoniečiai solistai nors sa
vo repertuaruose . turi gana 
rimtų ir sunkių dalyką, bet 
AVorcesteryje dainavo vien lin
ksmo turinio lengvutes daine
les, kas dar labiau koncertui 
pridavė šeimyniško draugišku
mo spalvą, o svečiams sukėlė 
malonų ūpą.

Bravo visiems dainininkams, 
muzikams ir chorvedžiams.

Taip-gi LDS. seimo papuoši
mui buvo puikus gyvų gėlių 
bukietas, sako, kad tą bukie
tą nupirkę Tarnas Migauskas, 
Juozas Šūkis, Pranas Mažiuk- 
na ir dar vienas, kurio pavar
dę pamiršau.

Iš teisybės bukietas buvo 
puikus, bet tų brolių širdys 
dar dailesnės, kurie nesigailėjo 
keletos dolerių pagerbimui sa
vo brolių darbininkų suvažia
vusių apsvarstyti darbininkų 
reikalus; kad darbininkų bū
vį pagerinti.

MAHANOY CITY, PA.
t

Pensylvanijos lietuvių 
Seimas.

%
Rūgs. 1 d.—Delegatų 453. 

Dalyvauja visų srovių ats
tovai. Seimo vedėjas adv. 
Šlikas iš Philadelphijos. 
Padarytos svarbios rezoliu
cijos Lietuvos nepriklauso
mybės reikale, išnešti griež
ti protestai prieš svetimų 
šalių pasikėsinimus užgrob
ti Lietuvą. Užgirta T. Fon
do seimo nutarimai.

Vakare kalbėjo kun. kan. 
Laukaitis. Aukų nuo 

Mahanoy’jaus Lietuvių su
rinkta $700.00 (septyni šim
tai dolerių). Pasižadėjo į 
kelias dienas padaryti iki 
$1000.00.

P-lė Sofija Rutkauckiutė 
pasveikino Lietuvos atstovą 
Mahanoy’jaus lietuvaičių 
vardu, įteikdama jam pui
kų gėlių bukietą.

Seimo Presos
■ Komisija.

L. RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ŠELPĖJŲ DRAUGIJOS 

SEIMAS.
Seimas prasidėjo pėtnvčios 

i y te.
Seimą atidarė tos organiza

cijos pirmininkas kun. Petrai
tis.

Išrinkta seimo vedėjai: pir- 
r 'ninku p. Vaškas, iš Newark, 
N. J.; rašt. p . Kavaliauskas; 
antr. rašt. p-lė Leonaitė.

Referuoja kun. Petraitis a- 
pie tos organizacijos pradžią ir 
jos veikimą.

Šiais metais A. L. Tarybos 
suvažiavime Pittsburgh, Pa. 
nutarta vieną savo narį paskir
ti rūpintis L. R. Kryžiaus rei
kalais ir išrinktas kun. Petrai
tis. Buvo manoma suorgani- 
zuot čia Amerikoje L. R. Kry
žių, bet gauta pranešimas iš 
TVashingtono valdžios, kad tas 
yra negalima, esą galima tik
tai pri gelbėt i Lietuvoje Raudo
nojo Kryžiaus veikimą, dėlto 
patariant kun. prof. P. Bučiui 
ir įkurta “Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus rėmėjų draugija.” 

Jau toji draugija turi 73 
skyrius.

Jau į Lietuvą išsiuntė medi
kamentų už 1| tūkstančio do
leriu.

Buvo daroma pastangos kad 
su kitų srovių žmonėmis suėjus 
į vienybę prie bendro veikimot

LYNN, MASS.
Koncertas.

Bus rugsėjo 7 d. L. U. K. 
tainėje, 25 Camden St.
džia 7:30 vai. Rengia šv. Pet
ro bažnytinis choras ir solistai 
p-lės E. Narinkevičiutė, S. Mo
tiejūnaitė, E. Kochanskiutė ir 
K. Švagždžiutė; pp. J. Varai- 
tis, K. Vasiliauskas ir D. An
tanavičius. Pelnas eis į vargo
nų fondą. Tikietus galima nu
sipirkti pas p. K. Stočkų.

Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO. ,
Jaunimo reikalais.

Mūsą kolonijos katalikiško
jo jaunimo dalis susispietė L. 
Vyčių kuopoje ir uoliai lavina
si; vykdo savo prakilnius ide
alus ir tikslus, lavinasi, tobu
linasi. Patampa švelnesniais, 
mandagesniais, ir stoja kve
piančiu tautos žiedu.

Gaila tik kad nevisi, ne vi
sas jaunimas tuo keliu eina. 
Reikia pripažinti, jog didžiu
ma į lavinimąsi joikos domos 
neatkreipia. Vieni taip elgia
si iš nežinojimo, kiti iš apsi- 
leidmo. Dar kita bėda yra tai 
ta, kad tėveliai ir motinėlės 
neragina savo sūnelius ir duk
reles prigulėti prie vyčių. A- 
teis laikas, kad gailėsis, kad 
neprisilėjo prie vyčių. Tai-gi 
jaunime neleiskie dykai laiko, 
stok į vyčių eiles. Gimdytojai 
leiskite savo sūnelius ir dukre
les prie jaunimo organizacijos.

Matas.

PRANEŠIMAS CHIČA- 
GIŠKIAMS. .

Rugsėjo 5 d. š. m. iš Cam
bridge, Mass. išvažiuoja pla
čiai žinomas veikėjas klierikas 
V. Damašas. Mes Cambridgio 
lietuviai manėme, kad pas mus 
pasiliks ant visados, bet šian
die teko išgirsti, kad greitu 
laiku jau apleis. Bet pakol kas 
jis žada Naujoj Anglijoj pasi
darbuoti. Kiek teko išgirsti,

PITTSBURGH, PA
Rugpj. 24 d. įvyko susirinki

mas Lietuvių Piliečių draugi
jos ir Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 4-tos 
kuopos narių. Po apkalbėji
mui apie Lietuvos pagelbą ta
po išrinktas komitetas iš šių 
narių: Pirm. — F. Pikšris, vi- 
ee-pirm. — J. Žemaitis, sekr. 
— A. Žemaitis, kasierius — J. 
Paleckas; kasos globėjai — P. 
Zoris, T. Tupia, K. Andriukai- 
tisVargdienis. ^ukoj0 . F pįkšris> j. 

ISkriaba, A. Kazlauskas, B.
Liesis, J. Lukša, K. Lukša, 
D. Kapsis, J. Kavaliauskas, J. 
Kela.

Po $2.: J. Žemaitis, A. Že
maitis, J. Paleckis, K. And
riukaitis, J. Paplauskis, F. 

mąsi į Lietuvą. Taip-gi nuta- Jurpalis, M. šikšna, J. Sta
re visi parašyti po laišką pas siulis, J. Janulis, K. Zupka, 
augštesnes ypatas ir valdinin- R. Paplauskis, P. Zoris, L. 
kus S. V. Rodosi visi rūpina- Kapsis, K. Struoga, J. Bele- 
si tą padaryti. Tai bus daugy- viča, P. Dongivecki, P. Biliū- 
bė laiškų iš mūsų kolonijos, nas, J. Drutenis, V. Pečiukė- 
reikalaujant. kad paskubėtų' nas, J. šeštokas, A. Aliukas, 
pripažinti Lietuvą. Kalbėjo T. Andriuška, J. Budris. J. 
vietinis klebonas kun. F. Jak-, Kirstukas, J. Slaminskis, J. 
štiš, kun. Milukas ir kun. Ju-: Lukša, M. Skrioba, P. Dong- 
saitis. Visi gerb. kalbėtojai veckiutė, A. Sabalskis, F. 
nurodė reikalingumą visiems Pratušis, L. Tiškus, J. Sku- 
rašytis ir reikalauti Lietuvos pas, A. Diediala, A. Jodianis, 

:—x:_:— Buvo1 F. Bagždis, E. Noreikaičia, A. 
Alinskis, J. Kraikauskis. M. 
Ubaviče, S. Krikščiūnas.

Viso sumokėta $123.00. 
Pranas Pikšris, Pirm.

Prakalbos ir protestas.

Rugpj. 20 d. lietuviai turėjo 
susirinkimą ir prakalbas. Išne
šė protestą prieš lenkų briovi-

greitesnio pripažinimo. . 
renkamos aukos ant išleidimo 
antros laidos Lietuviškos Isto
rijos anglų kalboje, kurią pa
rašė kun. Jusaitis.

Detektyvas.

Vyčių pasidarbavimas.
Mūsų darbštūs vyčiai buvo 

surengę rugpj. 23 ir 24 d. po- 
bažnytinėje svetainėje prakal
bas. Gaila, kad iš kokios tai 
priežasties mažai žmonių tebu
vo. Pirmiausia klebonas pa
kalbėjo ir perstatė Oną Kar- 
paičiukę, kuri padeklemavo 
eiles. Paskui klebonas persta
tė gerb. kalbėtoją medicinos 
moksleivį p. Joną Pošką. Jam 
pasirodžius ant estrados buvo 
trukšmingai sutiktas delnų 
plojimu. Iš pirmo kalbėtojas 
trumpai nupiešė Vyčių darbus, 
jųjų užduotį. Paskui kalbėjo 
iš mokslo srities. Nurodė, kaip 
bedieviai kraipo mokslą. Taip
gi vietos bambizui teko.

Ant rytojaus bambizas savo 
kirkužėj, kad keikė tai keikė 
kalbėtoją ir kunigus. Taip-gi 
nedėlioj mūs klebonas trumpa 
prakalba atidarė antrą vaka
rą. Buvo iš vyčių visokių pa- 
marginimų, dainų, duetų, eilių. 
Paskui klierikas p. Juras, ku
ris čia vakacijas praleidžia, 
trumpai ir aiškiai nupiešė mo
ksleivių iš Lietuvos atsišauki
mą ir apverktiną jų padėjimą. 
Apgailestavo, kad Amerike v- 
ra lietuvių gerai pasiturinčių, 
o savo vaikų neleidžia į auk
štesnius mokslus. Paskui išė
jo kalbėtojas J. Poška. Vėl-gi 
moksliškai nurodinėjo ar yra 
Dievas. Nurodinėjo prieš už- 
metinėjimus. Vėl uždrožė bam
bizui.

Aukas rinko Marijona Luč- 
kiutė ir Pranciška Masiuliutė; 
užrašinėjo klerikas Juras ir Jo
nas Ragaišis. Sumetė $41.48.

Mainieris.

SO. OMAHA, NEB.
L. R. Kr. skyrius rugpj. 24 

d. turėjo šeimynišką išvažia
vimą Manaiva parke lovos val
stijoj. Per dieną visi kaip į- 
manydami linksminosi, o 6 vai. 
vakare buvo duodama vakarie
nė. Susėdus visiems apie sta
lus skaniais valgiais ir blai
viais gėrimais apkrautais, pir
mininkė p-ni Oleknavičienė pa
aiškino tikslą R. Kryž. Gerb. 
kun. Oleknavičius pirmą stiklą 
gerdamas naminio lietuviško 
vyno linkėjo Lietuvai laisvės 
ir gėrė už Lietuvos lietuvių 
sveikatą. Po vakarienės visi 
linksmai grįžo namo.

L. Raudonojo Kryžiaus sky
rius smarkiai darbuojas, dra- 

ipanas renka: sveterius, panče- 
kas, mezga, darbas eina pa- 

j sėkmingai. Narių turi apie 50. 
Per pasidarbavimą ponios O- 
leknavičenės, iš Amerikos Rau- 

jdonojo Kryž. gauta labai pi
giai siūlų, vilnų už $15 30 sva
rų. Paskui gavo už dyką 100 
svarų vilnų siūlų. Yra keletas 
mergaičių ir moterų, kurios 
pašvenčia visą savo atliekamą 
laiką ant mezgimo. Kiekvieną 
ketvergą susirenka į kleboniją 
mėgsti.

Kviečiame kiekvieną lietuvę 
ar lietuvaitę prisidėti prie to 
prakilnaus darbo.

Atminkime, kad ateina žie
ma, o mūsų broliai ir sesutės, 
seni tėveliai neturės kuo prisi
dengti.

Kiekviena So. Omahietė mo
terų ir merginų paimkime vil
nų siūlų, kurių yra taip daug 
paaukuota ir numegskime nors 
po vieną svefcerį ar po porą 
pančekų. Tai nemažai savo 
broliams lietuviams pagelbėsi- 
me.

SCRANTON, PA.

Dailės Mylėtojų choras, ve
damas gerb. A. Sodeikos sukir
to visus svetimtaučių chorus, 
dalyvavusius taip vadinamame 
Communitv Service. Matyt a- 
merikonai užsiinteresavo šiuo 
laiku svetimomis tautomis, to- 
delei ir buvo parengtas vaka
ras 27 rugpj., kur tapo už
kviestas Scrantone gyvenan
čios tautos, kad parodyt savo 
muzikališką dailę ir savo seno
vės aprėdalus. Dalyvavo 13 
tautų. Jųjų tarpe ir Scrantono 
Dailės Mylėtojų Choras, susi
dedąs iš suvirš šimto ypatų, po 
vadovyste p. A. Sodeikos. Kaip 
skaitlingumu, taip ir dainomis 
ir šokiais sukirto visų tautų 
chorus, šokiai buvo tautiški. 
Ant rytojaus angliški laikraš
čiai gyrė lietuvius kaipo ge
riausia pasirodžiusius su dai
nomis. Toje iškilmėje salė bu
vo išpuošta tautų vėliavomis, 
kurių tarpe buvo ir lietuviška.

GARY, IND.
Šitas miestelis nors

bet lietuvių yra raug. Bet apie 
šitą mažą koloniją rodos, kad 
niekas nežino, nes retai kada 
matyt, kad būtų indėta kores
pondencija. Čia gyvuoja kele
tas katalikiškų draugijų ir jau
nimo kuopelė Vyčių, kuri la
bai puiikai veikia dėl Lietuvos 
ir bažnyčios labo. Ir kitos kuo
pelės senesnės, labai atsižymi 
savo darbštumu. Čia 18 d. rug
pjūčio buvo parengtos prakal
bos, kurias sušaukė mūsų gerb. 
klebonas kun. P. Daniūnas. 
Kalbėtojai buvo iš to pat mies
telio Valašinas ir Dr. A. Šmi
tas, kurie kalbėjo apie Lietu
vos praeitį ir dabartinius jos 
reikalus. Kalbėta apie L. Rau
donojo Kryžiaus rėmimą.

Sutverta rėmėjų skyrius ir 
valdvbon išrinkta atsakančios 
ypatos: Pirnų P. Mikolaitis, 
pagelb. J. Jusaitis, rašt. T. Su- 
pranavičins, ižd. P. Misiūnas. 

Choro Korespondentas Taip-pat išrinkta ir kolekto- 
J •

WORCESTER, MASS.
Aukos L. R. Kryžiui.

Vladas Rimša.......... . .  .$24.00
Jurgis Genevičius.......... 25.00
Izabelė Ročkienė.............. 6.00'
Marijona Kirmilienė......... 6.00
Juozas Kirmilis..................6.00

Po $1.00: Adomas Matukai- 
tis, Katrina Rugienė, Karo
lina Pusinikienė, Zigmas Juš
kevičius, Liudvika Iribandis, 
Antanas Keršas, Antanina 
Dvareckienė, Jokūbas Manke- 
vičius, Feliksas Trunsis, Levi- 
sė Meškeliutė, Marė Dobra- 
volskienė, Pranciška Juzele- 
vičiutė, Miehalė Juzelevičiutė, 
J uozas Baltromaitis, Antanas 
Kudarauskas, Emilija Kunec- 
kaitė, Kazys Skrickis, Vincas 
Gibavičius, Jonas Šiaugždinis, 
Jonas V. Vaitkevičiukas, Pet
ras Karoplis, Silvestras Bal
čiūnas, Aloizas Skardžius, Ka
zys Čenys, Petras Atkočaus- 
kas, Ona šūklienė, Vladas 
Rimša, Marijona Matulevičie
nė, Marijona Svikliutė, Anta
nas Barysas, Karolina Navar- 
duošienė, Katarina Palubeckie- 
nė, Mikas Gimbutis, Feliksas 
Baravykas, Baltrus Karpavi
čius, Juozas Dimša, S. Janu
šonis, Jonas Kaulakis, Mari
jona Valaitukė, Juozas Aly ta, 
Ona Šupančakienė, Juzė Le- 
vonaitė, Jonas Butinavičius, 
Matilda Civinskienė, Ona Sal- 
dukienė, K. Ivanauskas, Pet
ras Lubinas, Zigmas Kaulakis, 
Ona Karduokienė, Pranas Za- 
taveckas, Antanas Valatka, A- 
domas Jakubauskas, Juozas 
Salatka, Pranas Lukšaitis, An
tanas Kazlauskas, Ignas And
rijauskas, Mrijona Sneiderai- 
tienė, Antanas Radzevičius, 
Katrina Jančauskienė, Mojdie 
Jančauskienė, Povilas Tautke- 
vičius, Ona Petrauskienė, Mi
kalina Griguskienė, Jieva 
Andrijauskienė, Stasys Auk
štikalnis, Petras Biguza, Jie
va Rusaikienė, Rozalija Bud- 
vidienė, Birutė Kerveliutė, 
Elzbieta Prakapiutė, Vincen
ta Timinskaitė, Antanina uš- 
kienė, Juozas Šūkis, J. Juo- 
liauckas, Anelė Gelotienė, Sta
sys Reimanas, Barbora Čes- 
naitė, Juozas Čepulis, Ona 
Landžiuvienė, Tarnas Augus- 
tinavičius, Adolfas Sividka. 
Juzė Vaitkienė, Elzbieta Gied
raitienė, Agnieška Krikštinai- 
tė, Petras Ribokas, Juozas Cy- 
žius, Ona Šarkaitė, Jugna 
Darmesčiutė, Ona Reiniutė, F. 
Norbutas, Jurgis Skrinskas, 
Juozas Petronis, Feliksas 
Skliutas.

Po 25c.: Monika Lapėniu- 
tė, Marijona Lapėniutė, Jonas 
Šilalis, Adomas Andrijaus
kas, Juozas Tautkus.

Kas gi netrokšta tosios 
Meilės? Juk ir Kristus moki
no tą pačią Meilę ir paliko 
mums visiems tobulą pavyzdį 
— savo Meilės Galybės sieki
nius. Kunigas Lauras J. Vau- 
ghan’as gerai atjautė, kad 
“Dievo širdyje viskas, kas tik 
randasi, yra Meilė! Dievas 
ir-gi yra Meilė. Ir Dievo'ka
ralystėje viskas yra Meilė. 
Meilė valdo augščiausiai: at- 
gimdo, išaugština, pašventi
na viską, kas ineina į malo
ningą dangiškos Dievo links
mybės apskritį.” Ir dėl tos tai 
priežasties parašė paskaitą: 
“Meilės Galybė.” Ir ne veltui 
vienas jo draugas išsireiškė', 
kad “Meilės Galybė buvo tai 
vienatinė spėka, kurią jis pri
pažino ir vienatinė gale, į ku
rią turėjo įsitikinimą.. Jis ne
mylėjo žmonią ištolo, bet tro
ško juos turėti prie savęs. Jis 
geidė parodyti savo meilę, sa
vo patarnavimus ir išreikšti 
kiekvienam savo žodžiu; kiek
viename savo gyvenimo darbe 
jis troško ir meldė tos dieviš
kos meilės—Kristaus Dvasios, 
kuri apreiškia tikėjimą ir pri
duoda gyvenimą ir spėką ki
tus pakelti ir išganyti ją sie
las.”

Dėl to neįstabu, kad kiek-
i vieno jauno širdis ir alkana 
dvasia turėtą prisirišimą prie 
tokio žmogaus, kurs aiškiai 
nurodo tokias gilias paslaptis. 
Tai gi, kuomet papuolė tas 
raštas į mano rankas dar mo
kyklos dienose, labai jį pamė
gau ir norėjau versti lietuvių 
kalbon, bet kalbos žinojimo 
stokai, turėjau atidėti į šalį. 
Vėliaus gi suėjus į pažintį su 
kun. Jurgiu F. Jonaičiu ir per 
jį paskatintas, ėmiausi versti, 
o jis pasižadėjo atspauzdinti 
savo lėšomis. Prie to dar pa
rašiau kun. L. J. Vaughan’o 
biografiją ir visą rankraštį pa
vedžiau kun. Jurgio F. Jonai
čio globon; jis dar buvo keti
nęs suteikti iš jo keletą paskai
tų dėl lietuviu. Aš iš to visko 
vien tik džiaugiausi, kad lietu
viams bus nauda, idant ji ‘ga
lėtų nušviesti tikrąją gyveni
mo pusę ir, kad apipasakoti j 
mūsų lietuviams prigimtoje jų 
kalboje apie amžinąją meilės 
pasaką, idant, susipažinę su 
ja, galėtų apspręsti ir savo gy
venimą ’ ’ (VIII-IX). •

Bet, kaip-gi didžiai nuste
bau ir kaip nejauku pasidarė, 
kuomet pamačiau tą paskaitą, 
atspauzdintą lietuvių kalboje 
ne tai, kad be mano nuspren
dimo ir žinios, bet kad mano 
pavardės arba pseudonimo vie
ton. buvo padėta: vertė Kun. 
F. Jonaitis.

Apie tai gal visai nebūtų 
reikėję viešai prašnekėti, jeigu 
ką būčiau girdėjęs iš kun. Jo
naičio lūpų arba, kad ir kele- 
tais žodžių būtų jis prašęs ma
nęs jam padovanoti tą veikalė
lį, mano verstąjį. Dar įsta- 
biaus, kad tūliems kunigams ir 
veikėjams pasiųsta, o tikra
jam vertėjui nei knygutės, nei 
kredito ir nei žodelio.

Bet, vis gi kun. Jurgis F. 
Jonaitis, tenemano ką nors 
blogo, kad tai rūstinčiaus; te- 
nesikankina sąžinės išmetinėji
mu, bet dėl visiško gerumo, 
ramybės ir pasitenkinimo te- 
perskaito sau sekančius šv. 
Rašto eilutes: “Meilė yra 
kantri, yra maloninga; mei
lė nepavydi, nedaro pikto, ne- 
pasipučia. Ne yra išsikelian- 
ti, neieško kas savo yra, nesi- 
rūstina, nemintija pikto. Ne
sidžiaugia-iš neteisybės, bet 
džiaugiasi iš tiesos. Visa iš
tveria, visa tiki, visa išken
čia. .. Tikėjimas, viltis, meilė, 
tos trys: o iš tų didžiausia y- 
ra meilė (Šv. Paulius).

A. Tamoliūnas. 
Rugpj. 26 d., 1919.

P. S. Meldžiu ir kitų laikra
ščių malonės persispauzdinti.

A. T.
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DARBININKAS

Moksleivių 
reikalais.
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Lietuvos moksleivijai prisi
ėjo pergyventi sunkias valan
das. Einantieji augštesnius 
mokslus turėjo apleisti univer
situs ir stoti į eiles tėvynės ap- 
ginėjų, užimti vietas įvairio
se valstybinėse įstaigose; ei
nantieji gi žemesniuosius mok
slus iš priežasties stokos lėšų 
skursta, negalėdami gerai ir 
reguleriai išleidinėti savo or
ganą “Ateitį.’ Štai šitose die
nose ir ateina jiems į pagelbą 
Amerikos moksleivija. A. L. 
K. Moksleivių Sus-mo centro 
valdyba dar prieš Seimą suda
rė planą nuoseklesniam aukų 
rinkimui. Pastarasis yra atsi
šaukimas į mūsų centralines 
organizacijas, kad jos remtų 
Lietuvos moksleiviją savomis 
aukomis. Taip, moksleiviams- 
-vyčiams meldžiant, L. Vyčių 
Seimas nuskirta iš savo centra
lio iždo vieną šimtą dolerių. 
Pittsburglio vyčių apskritys 
Kongreso laike, vieton rinkti 
spaustuvei aukas, leido piftną 
vakarą rinkti aukas Lietuvos 
moksleivijai. Gerbiamieji kun. 
Vaišnora bei kun. Tamoliūnas 
perėjo per salę ir surinko $64.- 
28. Aukotojų vardai: Kun. I. 

'Albavičius $3, kun. J. Vaišno
ras ir J. Petraitis po $2, kiti gi 
po $1- — J. Balčius, Z. Zekny- 
čia, A. Jurkyčia, P. Gargau- 
tas. K. Norbutienė, A. Rim
kumis, V. Dymša, E. Lukoše
vičienė. J. Grabliūnas, O. Pi- 
kučiutė, M. Abraičiutė, J. Na
vakas, A. Sarpustas, kun. G. 
Inčiura, kun. Tamoliūnas, kun. 
Česna, kun. Jurgutis, kun. Če- 
panonis, A. Sutkaitė, J. Mi
lius, kun. Urbonas, J. Januš
ka, A. Urbonas, P. Rimkevi- 

P. Kazlauskas, V. Ale- 
, O. Dykavičienė, K. Po- 

B. Vai- 
J. Račkauskas ir V. 

kiti aukojo smul-

v • cius, . 
liūnas, 
cinūas, P. Venslovas, 
šnora, 
Kraužlis; 
kiais pinigais.

A. L. B. K. Moksleivių Sei
mas išrinko tam tikrą komisi
ją, į kurią pateko šie asmenys: 
P. Juras, J. Poška ir J. Navic
kas. Šitoji komisija rūpinsis 
auku rinkimu ir skirstvmu i- 
vairiems Lietuvos moksleivi
jos reikalams. Patsai Seimas 
iš savo iždo paskyrė vieną šim
tą dolerių iš pinigų, surinktų 
pernykštėje lioterijoje, kartu

'pridėdamas $50.00 nuskirtų A- 
teitininkams jau užpereitame 
Seime ir apie tiek pat pernai 
surinktų Ateitininkų reika
lams. Aukos buvo renkamos 
ir Moksleivių Seimo vakaruo
se (Žiūrėk — P. Juro straips
nis “Ateitininkams aukos” 
“Draugas” No. 200). Tenais 
surinkta viso $73,83.

Prisiartinus Federacijos 
Kongresui, minėtas klausymas 
buvo įneštas ir į kitų centrali- 
nių organizacijų seimus. Blai
vininkai savo seime nutarė iš 
centro iždo paaukoti $50.00 ir 
keletas asmenų dar posėdžiuo
se padavė aukų, būtent: Kuli- 
šauskienė $2, kiti po $1. — Kir
mija, Daukšienė, Stočkienė, 
Vaškevičienė. Viso labo $6.

Darbininkai nutarė paauko
ti vieną šimtą dolerių. Tuo
jaus padarė rinkliavą, kurio
je aukojo šie asmenys: po $5 
J. Vaitkus, Virakas ir J. Šim
kus; po $2 A. Visminas, J. 
Kašėta ir B. Morkiutė ($2.75); 
po $1 — P. Puišys, J. Molis,
R. Baršvs, J. Mockus, B. A- 
jauskas, O. Černauskaitė, J. 
Šeplinskas, NN, Kadavičius,
S. Stepulionis, V. Vijakas, L. 
Praspaliauskas, K. Kručkas, 
A. Kneižs, K. Krušinskas, J. 
Glineckas, A. Račkauskas, Ka
tilius, Ambrasas, J. Tautv- 
las. Mažeika ir Masandukas; 
kiti aukojo smulkiais. Viso 
surinkta $46.50. Trūkstančius 
pinigus ligi šimtui paaukos iš 
centralio iždo, kartu atsišau
kiant į*visas LDS. kuopas, kad 
remtų Lietuvos moksleivijos 
reikalus.

L. Moterių Sąjungos Seimas 
visiškai atmetė klausymą. Čia 
aiškinimai bereikalingi. Neku
rtos sąjungietės daugiau nusi
manančios ir atjaučiančios rei
kalo svarbą padarė rinkliavą 
savo tarpe ir sumetė $18. Gai
la, kad neturiu aukojusių var
dų paskelbimui.

Tautos Iždas nustojo nuo šio 
seimo egzistuoti, pilnai perei
damas į Tautos Fondą. Vis-gi 
būtų buvę galima gauti kokį 
šimtą ir iš Tautos Iždo, bet 
kun. Kemėšis apreiškė Kong
resui, kas čia yra ant tų pi
nigų “pasikėsinimas,” tai at
stovai tuojaus ir pareikalavo 
kad tie pinigai stačiai pereitų 
į Tautos Fondą. Ačiū jų “rei
kalavimui” pinigai perėjo į 
Tautos Fondą nekliudomi.

Vienintelė organizacija, kuri
pilnai parėmė Lietuvos moks- mas ir

leivijos reikalus, tai Tautos 
Fondas, paskirdamas $5000.- 
00 moksleiviams, lankantiems 
Europos universitus, ypatin
gai Fryburgiečiųs. • Negalima 
nepažymėti, kad kun. K. Va
siliauskas daugiausia prisidėjo 
prie tų pinigų išgalimo. Turiu 
pažymėti, kad Tautos Fondo 
nuskilti pinigai neturi nieko 
bendro su tuo fondu, kurį į- 
steige Moksleivių seimas.

Moksleivių nuskirtoji komi
sija varys pradėtą darbą ir to
liaus, rinkdama 
jas ateitininkams, 
lėt^ Ruošai leisti 
“Ateiti” ir kad 
studentą galėtų išsiųsti užbai
gimui savo mokslo į užsienį. 
Moksleiviai pasitiki, kad pa
sižadėjusios juos remti organi
zacijos neužmirš savo pasižadė
jimų ir kad Amerikos katali
kiškoji lietuvių visuomenė pa
rems Lietuvos moksleivijos 
reikalus.

ir siųsdama 
kad jie ga- 

savo organą 
vieną, kitą

J. Širvintas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamoji Redakcija:— 
“Darbininko” 97 (577) num., 

už rugpj. 21 d., 1919 m., tilpo 
tūlo Pittsburglio Reporterio 
pastabėlės iš 7-tojo L. Vyčių 
'Seimo, kurioms redakcija su- 
i teikdama vietą, dargi gerą, 
i teikėsi pajuokti L. Vyčių 7-tąjį 
seimą, tai-gi ir visą L. Vyčių 
organizaciją.

Turėdami mintyj, jog “Dar
bininko’ redakcija žinojo, nes 
jau buvo ir spaudoj paskelbta,

1) Lietuvos Vyčių Seimas ir 
be geismo pasibaigė su geriau
siomis pasekmėmis;

2) Delegatų seiman suvažia
vo ne virš 3 tuzinai, t. y. ne 37 
ar 38, bet 51 (Kodėl šįmet a- 
belnai į seimus suvažiavo ma
žiau delegatų, negu kitais me
tais, į tai atsako “Darb.” re
porteris tame pačiame nume- 
ryj.. Žiūr. “Seimai tvarkiai ei
na”);

3) L. Vyčių 7-tąjį seimą, 
kaip ir kitus, sudarė organi
zacijos “smetona” netik su 
smegenimis, bet ir su atlapo
mis kišenėmis organizacijos 
bei Tautos reikalams;

4) 7 L. Vyčių seimas kaip 
įnešimais, taip ir nutarimais 
buvo turtingas;

5) Centro valdybą renka ne 
dalis, arba iš kurios nors ko
lonijos delegatai, bet visas sei-

6) Centro pirmininkas yra 
renkamas ne tam, kad operaci
jas organizacijai daryt ų, bet 
kad ją tinkamai vestų ir kad 
operacijas organizacijai turi 
teisę daryti ne Centro pirmi
ninkas, tik metinis seimas, to
dėl:

Lieta vos Vyčių Chicagos Ap
skričio susirinkime rugpj. 23 
d., 1919 m., delegatai iš 10 
kuopų, atstovaujanti virš 900 
narių, kurių žymi didžiuma p- 
ra LDS. nariais, jos kuopų or
ganizatoriais ir palaikytojais, 
sutarė maloniai paklausti 
gerb. “Darbininko” redakci
jos su kokiu tikslu patalpino 
tas įžeidžiančias vyčius pasta
bėles? Atrodo, jog redakcija 
parodė norą įdiegti į jaunimą 
jausmus ir širdis blogą ir ji su
kiršinti.

Taip-gi sutarė prašyti, kad 
šitie patėmijimai “D-ke” tilp
tų toje pačioje vietoje, 
po anos, įžeidžiančios 
pastabėlės.

Su augšta pagarba,
Ig. K. Sakalauskas,

L. V. Cli. Apskr. Pirm.
Red. prierašas. Anas pasta

bėles gavome iš vieno didžiau
siųjų L. Vyčių prietelių ir jam 
pavedame visą atsakomybę. 
Kai dėl “Darb.” pozicijos, tai 
jis netik nenori pajuokti, įdieg
ti, arba įžeisti katalikiškas or
ganizacijas, bet visoms paga- 
tavas sulyg išgalių patarnauti. 
Kai dėl vyčių, tai vargu kita
me laikraštyje tiek korespon
dencijų telpa apie jų veikimą, 
kiek “Darbininke.”

DOMAI TŲ, KURIE REN
GIAS VAŽIUOTI Į LIE

TUVĄ.

kur til-
vyeiusv«

Nors dar išvažiavimas į Lie
tuvą tebėra beveik negalimas, 
tečiau reikia tikėtis, jog ank
ščiau ar vėliau kliūtys bus pra
šalintos ir važinėjimas bus lei
džiamas. Kai-kurių Europos 
tautų kilmės žmonėms ir dabar 
leidžiama iš Amerikos išva
žiuoti. Bet prieš išvažiuosiant 
reikalaujama pasiaiškinimų. 
Čia paduodame svarbiausius 
dalykus, kurių inspektoriai 
reikalauja ir be kurių neišduo
da leidimo išvažiuoti. Manan
tieji važiuoti iš anksto turėti] 
tuo pasirūpinti, kad nereikė
ti] turėti kokių nemalonumų ir 
nereiktų sėdėti prieplaukoje 
po kelias savaites ar net ir mė
nesius, kaip tai dažnai pasi
taiko matyti atsitikimus su i- 
talais ir kitais, kurie tų tai
syklių neprisilaiko. Štai ko 
reikalaujama:1. Darbdavio prie kurio atei- 
vys dirbo adresas.

2. Kaip ilgai dirbo.3. Kiek išviso uždirbo.
4. Kiek taksų išmokėjo. Rei

kia žinoti už visus metus pra-

dedant nuo 1916 ir baigiant 
1919 m. ir parodyti pilnas kvi
tas arba nuo darbdavio paliu
dijimą.

5. Ar ateivys yra vedęs? Ar 
jo moteris gyvena sykiu su juo 
Suvienytose Valstijose ar už- 
rubežyje?

6. Jei ateivys buvo be darbo 
kokį nors laiką, turi nurodyti 
priežastį ir prirodyti kaip jis 
pragyveno tuo laiku.

7. Kiek pinigų ateivys pa
siuntė į namus laike pastarųjų 
ketvertų metų. Tai visą atei
vys išeidamas turi inspekto
riams prirodyti, pirm neg gau
na leidimą išvažiuoti. Jei ne
gali prirodyti, tai arba turi 
laukti kol kas nors namie e- 
santis prisius jam reikalingus 
raštus, arba turi bereikalo iš- 

| sikaštuoti.
REDAKCIJOS ATSAKYMAS.
Ašiai, Detroit, Mieli. Kadan
gi dėl Darbo Dienos šventės 
utarninkinio numerio neišlei
dome, tai negalėjome laiku in
dėti apie lyčių susirinkimą.

Matui, Cleveland, Ohio. į per
eitos subatos numerį nesus
pėjome indėti Tamstos ko
respondencijos, o į neišlesdami 
utarninkinio numerio negalėjo
me laiku indėti apie Vyčių su
sirinkimą.

J. Staniui, Mes su nemaže«ie 
.už tamsta nekantrvbe laukia- I V. - Cme žinių.

EXTRA
V A I K Ų V A K A R A S 
KONCERTAS SU PROGRAMŲ!

KETVERGE, RUGSĖJO - SEPTEMBER 4 D., 1919
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Kelmui ir D. Broliui, Tamstų 
rašteliai butų turėję vertę, jei 
būt galėjęs tilpti laikraštin 
prieš Pa. valstijos seimą. Da
bar juos dėti hutų nesąmonė. 
Nepalaikykie to blogu.

V. S. Neišlesdami utarninko 
numerio, negalėjome praneši
mo paskelbti laiku.
J. M. L. AVaukegan, III. Tams
ta sumaningai sukritikavai L. 
S. A., bet laikraštin dėti neap
simoka, nes nenorime didinti 
besierzinimus tame reikale.

Jonui Strimaičiui, — Apie L. 
A. B. veikimą Tamstos paaiš
kinate gana plačiai pagarsini
muose. Todėl atsiųsto straip- 
nio, kur nieko naujo nepasaky
ta. nematome reikalo dėti.

! TEISINGIAUSIA IR GE- 
’ RIAUSIA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A.
» Sutaisau receptus su di-
> džiausią atida, nežiūrint,
• ar tie receptai Lietuvos ar 
į Amerikos daktarų. Tai
• vienatinė lietuviška aptie- 
s ka Bostone ir Massacliu-
’ setts valstijoj. Gyduolių ga- 
»lit gaut, kokios tik pasau-
> lyj yra vartojamos. Galit 
; reikalaut per laiškus, o aš 
1 prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
į Aptiekorius ir Savininkas 
*226 Broadway, kamp. C St.,

Tel. S. Boston 21014 ir 21013
’ SOUTH BOSTON, MASS.

N. P. ŠVC. M. P. SVETAINĖJE.
ANT WINDS0R GATVĖS, CAMBRIDGE, MASS. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Programas susidės iš įvairių įvairiausių šmotelių: 

perstatymų, deklemacijų, solisčių, kalbų ir tt.
Kalbės KUN. JUŠKAITIS ir DR. A. VALAN- 

TIEJUS.
Chorą ves p. J. RAKIETIS vienas iš gabiausių var

gonininkų Naujoje Anglijoje.
Vaikų Choras susidės iš pusantro šimto daininin

kų. Cambridge’io Lietuviams bus didelė naujiena pa
matyti.

I

bereikalingas 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

JĮ

ĮUĮ
jm ir E U-J

Nuoširdžiai užkviečia RENGĖJAI.

AL. POŽELLO CO. į 

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)|

Dirbame karūnas, vėliavas, šar-S 
pas. ženklelius ir kitokius Drau-1 
gyslems reikalingus dalykus. Rei-t 
kale kreipkitės sekančiu antra-g 
šu:

1908 W. DIVISION ST., 

CHICAGO, ILL.

Dabar jus jau galite pasiųsti 
maisto ir drabužių tiesiog savo 
giminėms ir prieteliams Lietu-

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

BOSTON, MASS. • 
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERICS — 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.

4

voje
LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ SIŲS LAIVĄ Į LIEPOJŲ AR

BA KLAIPĖDĄ LABAI NETOLIMOJE ATEITYJE IR TAIP PARĖDĖ, KAD KROVI
NIO DALIS BUS LIETUVIŲ ŠELPIMO SIUNTINIS.

/

Yra du būdu siųsti pašelpą. Jūs galite arba sutaisyti patys savo dėžę arba jūs galite už
sisakyti bile kurią iš sekančių kombinacijų, kurias jau. sudarė Lietuvos-Amerikos Pramonės 
Bendrovė ir kurias ji jums atsiųs. .. .

1) Jei jūs norite paaiškinimų kaip už
sisakyti dėžę reikalingiausio maisto jau 
supakuotų daiktų, kuriuos pristatys A- 
merikos Pramonės Bendrovė, tai pripil
dyk ir atsiųsk žemiau paduotą 1 kupo
ną:—

2) Jei nori paaiškinimų apie supaka- 
vimą dėžės savo maisto daiktais it dra
bužiais namie ir pasiuntimą per Lietu
vos-Amerikos Bendrovę savo giminėms 
ar prieteliams Lietuvoje, tai išpildyk ir 
atsiųsk žemiau paduotą kuponą:—

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO:
Kad atstatymas Lietuvos priguli nuo pačių lietuvių. 

Žmogus negali jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim
tis lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka 
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti 
kaslink tautos’reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 
raidžių ir visi moka skaityti ir rašyti. ■ Tai kodėl mes ne
mokam, turėdami tik 26 raides? Ar mes na tokias sme
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, 
kaip vienas už visus, o visi už vieną ir išmokime skaityti 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—ŠVIESA, o ne 
MOKSLAS—TAMSYBE. - '

Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me
tų savo spaudos mokam skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo
kytų tautų žmonės. Kad pagelbėjus jums visiems atsiek
ti tą brangiausi tikslą aš savo lėšomis atidarau mokyk
las šiuose miestuose: Bostone, S. Bostone, Cambridge, 
Lyrine, Brightone ir kituose Naujos Anglijos miestuos. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų vpatiškai ar 
per laiškus šiuo antrašu:

32-34 Cross St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

FIN. RAŠT. -V O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona MizgirtienS, - 

135 C Str. į

43 Hawkens St., Boston, Mass.

•M

s

v •

>
4

«

V ardas-pavardė

Gatvės vardas
Z ___

Miestas ir Valstija.

t V

. Gavę šitą kuponą pasiųsime jums pilnas informacijas. Rašykite aiškiai ir adresuokite:

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING 00.
6 WE8T 48-TH STREET, NEW TORE CITY.

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO.
6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY.

Meldžiame atsiųsti pilnas informacijas apie Lietuvių Šelpimo Siuntini. Suprantama, kad 
šis prašymas yra nemokama informacija ir nesuriša manęs jokiais ryšiais.

«

SS
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*<WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stabų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Woreesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokių norite. Taipgi apdraudžtų geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gj rasti ir sveikatų. Alrdkigai 
kviečių visus Worcesterio lletuvlw atsflankytt pas mane, o ai užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmtrfktte adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Boom 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINftS DRAUGUOS x 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

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

So. Boston, Mas4. ” 
VICE-PIRM. — Po v. Mikais

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,

47 Vale 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 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan

tis susirinkimas bus 17 d. 
Rugpjūčio 3:30 vai. po piet

■



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

ats-

REIKALAVIMAI.

“DARBININKO” SUBATI TEL. BACK BAY 4200

NIS NUMERIS IŠEINA
M. H. R.

(4)

gimi-

1
Admi nist racija.

40
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Vytis.

AUKOS.

■ mw roU

rug- 
gali-

Magd. Mielkiutė,
731 W. Lexington St., 

Baltimore, Md.

Monika Šneiderienė,
14 Ninth St.,

E. Cambridge, Mass.ŠV. PETRO BAŽNYTINIO 
CHORO RENGIAMI 

KONCERTAI.

REIKALINGI AGENTAI Lie
tuvių Spaudos Bendrovei, kurie 
galėtų rinkti spaudos darbus iš 
visų kolonijų nuo svetimtaučių ir 
lietuvių. Užmokestis gera. Atsi
šaukite :

Lietuvių Spaudos Bendrovė, 
(Lithuanian Printing Co.) 
6400 Superior Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

Paieškau savo draugės Petronė

lės Mockienės Kauno gub., Rasei

nių apskr., Jurbarko par., Dar- 

gaitėlių dvaro. Jei kas žino ar ji

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Išsiduoda ant rendos vienas di
delis puikus kambarys, su visais 
parankumais privatiškoj šeimynoj 
dėl vienos arba dviejų ypatų. No
rėdami sužinoti, telef onuokite: 
Bellevue 1325-w Roslindale, Mass.

1

Tel. So. Bo«ton27O

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

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Į CHENANGO COUNTY, N. Y.
345 akrai: 150 dirbamos žemės, 

80 akrų girios, kita ganykla; že
mė derlinga su moliu; 2 barnės, 9 
kambarių stuba ir kiti budinkai, 
33 galvijai, 4 arkliai, 50 vištų, vi
si farmos Įrankiai; šieno pilnos 
barnės. Parsiduoda su viskuom 
už $8.300. Įmokėt $6.000. Plates
nių žinių klauskit pas:

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

PAIEŠKOJIMAI IR

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

“LAI GYVUOJA LIETUVA”
šį paveikslą turėtą kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentą juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite:

NATIONAL PRESS.,
73 Porter Avė., Montello, Mass.

Paieškau Antano Jankausko 
Suvalkų gub., Pajavonio par., Tri
laukių kaimo. 20 metų atgal gy
veno New Jersey. Meldžiu atsi- 
čaukti.

Marijona šleimienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass.

Dantis ištraukiami irpripil-Į 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo vakindoe: 

Nuo 2 iki 8 po plot. Nuo 7 Iki 8 vakaro
509 W R0ADWAY Cor. 8T 80. BOSTON. 

Tol 502 8. B.

Paieškau P. Juodka, Kauno 

rėd., Salako par., Biržinų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, nors iš {y-*1 
nių ar pažįstamų.

J. Juodikis,
Chinese Charbin 

Post restante China.

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrą po- i 

pierinią pinigą. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunką atskirti nuo tikrują. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokią pinigą klauskit per 
laišką įdėdami krasos ženklelį. Ad
resuokite :

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, UI.

Aš Ignas Kaikūnas, iš Vilniaus 
rėd.. Trakt} pav., Nemajūnų pa
rapijos. paieškau savo pusbrolio 
Vinco Kaikūno, švogerio A. Ra
manausko ir draugi} M. Žemino ir 
kitų. Meldžiu atsišaukti arba ki
tiems apie juos pranešti šiuo ant
rašu :

J. Kaikūnas, 
Oldebrock Vlusktoord 

Legerplots Camp 1 Holland.

Paieškau savo vyro dėdžių Juo
zo ir Konstantino Kuru ir pusbro
lio Stasio Ramanausko, gyvenan
čių Amerikoj. Mano vyras paei
na iš Suvalkų gub., Zapiškių par., 
Vilimų kaimo. Meldžiu atsiliep
ti patįs arba kas kitas, nes aš tu
riu svarbi} reikalą. Jau 5 metas 
kaip susirašiau su S. Ramanaus
ku. Mano adresas:

Marijona Kuras,
54 Carlton Terrace, Swansea 

S. Wales.

Paieškau Izidoriaus Cerakevi- 
čiaus Virbalio parap., Kurpikų 
kaimo. 20 metų atgal gyveno 
Lietuvoje. Jei gyvas meldžiu at
sišaukti.

Marijona Šleinienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER BT.

Valando* NadUlomli
nno 9 vai. ryta noo 10 vai. ry ta
Iki 8 vai. vakare. Iki <val. vak era

Paieškau brolio Jurgio Miel- 
kaus, Suvalkų rėd., Punsko par., 
Švenčiškių kaimo; 17 metų kaip 
Amerikoje; turi kaktoje ženklą 
(perplauta). Kas apie jį žinote, 
malonėkit pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti sekančiu antra
šu:

10.00
10.00
10.00

. -

Įsa——-s—a-ssal 
Kad būt gražia. 
Vartok tą mostį, ji padarys vaidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTA. Pra. 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėtą* 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima zląst 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

FARMA.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynou Gydo viaokiaa IIįbi
1-8 P. M. 6-8 P.M. Priskiria Akinta*.

419 Boylston St., Boston, Mass.

Paieškau pažįstamų Antano Ga
linio ir Anielkos Pineliutės. Jie 
visi yra Vilniaus gub., Trakų 
pav., Semiliškių valščiaus, Pa- 
gendų kaimo. Malonėkit patys 
arba kas žino apie juos pranešti 
šiuo antrašu:

A. Vaičekevičius,
St. James St., Norwood, Mass.

į JUS GALITE SULAIKYTI 
’ PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermafutra aulaika pigoka sltaki- 
X ma. prašalina pleiskanas, niežėjimą 
| odos Kalvos, sugina plaukua priduoda 
I ma jėtns reikalinga maista.
S Dermafaga p adarys kad Justi plau- 
J kai bus tankas švelnus ir skaistus.
I 4 Oda Jusū sraleoj* bus tyra, pleis- 
J kanos Išnyks ant visados Ir plaukai 
H neslinka daugiam!
' Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
f ta suvis dykai išbandymui sampala.
N Prisiuskite 10 e. įtampomis persiun 
S timo lėšų, rausi Išbandymui dežiute 
* Dermafuros ir brošiūra.

Į ARGI L SPECIALTIES CO. 
| BOX 87. PHILAOCLPMIA. PA.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgi} metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

pati malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu.

W. Lynn, Mass.
Įvyks rugsėjo 7 d. Pradžia 

7:30 vai. vakare. Dalyvaus vi
sas choras ir apie septyni so
listai ir viena smuikininkė. 
Pelnas eis į naujų vargonų fon
dą.

Brighton, Mass.
Rugsėjo 13 d. Lietuvių Ko

operacijos svetainėj . Pradžia 
7:30 vai. vakare. Dalyvaus 
choras ir solistai. Tikietus ga
lima nusipirkti pas p-lę V. 
Saulaitę. Pelnas eis į naujų 
vargonų fondą.

So. Boston, Mass.
Rugsėjo 28 d. bus paimta ge

riausia So. Bostone svetainė. 
Čia tikimės turėti ir svečių.

Bažnytinis koncertas.
Lapkričio 9 d. yra rengia

mas bažnytinis koncertas. Čia 
bus sutraukta visos Naujos 
Anglijos muzikalės pajėgos. 
Dalyvaus geriausi solistai, 
smuikininkai ir vargonininkai. 
Choras prie to koncerto smar
kiai rengiasi ir visi dirba išsi
juosę.

Blaivininkų vakaras.
Rugsėjo 21 d. Blaivininkų 49 

kuopa rengia parakalbas ir 
koncertą. Kalbės gerb. kun. J. 
J. Jakaitis ir kun. K. Urbana
vičius. Jij kalbos bus trumpos 
bet turiningos. Kitą dalį pro
gramo išpildys šv. Petro baž
nytinis choras. Pusė jOelno eis 
į naujų vargonų fondą.

“Girių Karalius.”
Šv. Petro bažnytinis choras 

rengiasi pastatyti “Girių Ka
ralių” apie lapkričio 4 d. Ak
toriai roles beveik jau moka, 
tik sunku gauti tinkamą sve
tainę.

Tai kaip matyti bažnytinis 
choras po vadovyste gabaus 
vargonininko p. M. Karbaus
ko dirba atsidėję, kad išaugin
ti vargonų fondą iki reikalin
gai sumai.

Vienas iš giesmininkų.

TEATRAS “IŠ MEILĖS.”
Rengia Vyčių 17 kuopa, į- 

vyks spalio 5 d. šv. Petro baž
nytinėje svetainėje. Veikalas 
yra puikus ir bus prirengtas 
pagal jo reikalavimo, kaip kos
tiumai taip ri dekoracija. Ak
toriai yra išsilavinę gerai ir sa
vo užduotis išpildys atsakan
čiai. Tad iškalno tvirtinam, 
jog kiekvienas atsilankantis 
bus užganėdintas. Pelnas to 
vakaro eis parapijai. Tikietai 
parsiduoda po 25-35c. ir gali
ma gauti pas kiekvieną Vyčių 
kuopos narį.

Pereitą nedėlią So. Bos
tone Municipal salėj aukos 
suplaukė sekančiai 
Kavaliauskas Juoz. $200.00 

(Žadėjo dar aukuoti $300) 
Ivaškevičius Antanas 100.00

(Žadėjo dar duoti $200) 
Šokas Juozas 
Radzevičius Juozas 
Venis Mikolas 
Kaminskas Ignas 
Venis Jonas 
Račkauskas Vincas 
Jurgeliūnas K. 
(Čeverykų žadėjo vert. $75) 
Mažeika Jonas 
Jocis Albinas 
Mikalionienė Marė 
Neviera Adolfas 
Stanvs Petras . 
Červokas Jonas 
Varaitis Jokūbas 
Buzas Stanislovas 
Leneauskas Kazys 
Kirkutis Mikolas

(Žadėjo duoti $40) 
Ausevičius Pijus 
Petrauskas Mikas 
Hermanaxwnus Ant.

50.00
38.50
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

16.00
15.00
15.00
11.00
1.00

11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Marijos Vaikelių Dr-jos mė
nesinis susirinkimas bus 6 d. 
rugsėjo 2 vai. po pietų pobaž- 
nytinėje svetainėje.

Visus narius širdingai kvie
čiu būtinai pribūti, nes bus 
tartasi apie svarbius reikalus.

K. švagždžiutė, rašt.

Pabėgo moteris Gertrūda Gas- 
paravičienę (Ramanauskaitė) 
Kražių par., Linkaičių kaimo su 
Petru Baniuliu Salamiesčio par., 
Gumblių kaimo. Išpardavus gy
vulius pasiėmė $80.00 pinigais. 
Kas apie tokią sužinotų ir praneš
tų man — būčiau labai dėkingas. 

Adomas Gasparavičius,
78 Eschange St., Athol, Mass.

(4)

Andriejus Bekša, 2 šeimynų 
stuba su įtaisais taipgi didelių 
daržų ir taip didelių plotų že
mės ant Wood Avė. Mattapan.

Tuleikis Justinas 
Balukonis Vincas 
Žalis Juozapas 
Ventukevičiuš L. 
Švagždys Kazimieras 
Einingis Juozapas 
Maneikis Steponas 
Šikiotis Juozapas
Panevežius Dominink. 10.00 
Masevičius Stasys 
Songailienė Ona 
Petrauskas Povilas 
Tupika Antanas 
Šveistys Jouzapas 
Matulevičius Juoz. 
Pašakarnis Konst. 
Overka Antanas 
Einikis Juozapas 
Teper Marei jonas 
Songaila Stasys 
Sterlingas Stasys 
Sterlingas Pranas 
Pernavas Boleslavas 
Dziedulionis Vincas 
Januškevičius P. 
Matulis Ant. 
Grigaliūnas A. 
Žilinskienė Marijona 
Kuderauskas Martinas 
Pratapas Kazys 
Bolys Petras 
Kudrevičius Jokūbas 
Račkauskas Jonas 
Mačiūlaitis Vincentas 
Luinis Julijonas 
Jurkonis Bron. 
Palionis Joną s 
Rupkelius Pranas 
Zupkauskas Juozupas 
Valentienė Marijona 
Pašakarnis Kazys 
Jocis Povilas 
Kubiliūnas Povilas

Kiti aukojo po mažiau.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
5.00
5.00
5.00
5.00

; 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

bininką” arba į bažnytinę 
salę paskirtais vakarais pėt- 
nyčios vakare 5 d. rugsėjo ir 
utarninko vakare 9 d. 
sėjo. Į “Darbininką” 
ma visados nešti.

Taip-gi bus išduota
kaita per laikraščius kiek y- 
ra narių ir kiek turto inė- 
jo; taip-gi kiek pasiūta, nu
nerta ir pasiųsta į Lietuvą 
ir į centrą. Meldžiame tė- 
myti “Darbininke.”

Koresp. pagelbininkė Ona.

Jonas S. Grimas 3 šeimynų stu
ba su visais įtaisais ir elektri
kos šviesą ant Douglas St. So. 
Boston’e.

NESUSITAIKO.
Bostone tebgresia policmonų 

streikas. Policijos viršinin
kai nepripažįsta policmonų ų- 
nijos. Tame reikale sušaukta 
konferencija. Derybos ėjo per 
keturias dienas, bet be pasek
mių.

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbifiin- 
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį ............. 50c.
Už tris sykius ..... .$1.00

Jonas Kazmauskas, vienos šei
mynos namuką su visomis į- 
somis ir plotą žemės ant Tam
pa gatvės, Mattapane.

J. ir M. Wadel, didelį mūrinį 
namą susidedantis iš 8 šeimy
nų taipgi vienos šeimynos na
mas. Abu budinkai turi vi
sos įtaisos ir randasi geroi vie- 
toi ant E gatvės, So Bostone.

Antanas Sarapinas, 3 šeimynos 
stuba ant E. Third St., So. 
Bostone.

Jonas ir Tarasa Drobakai 3 
šeimynos stuba su visomis įtai
somi s ant West Fifth St. So. 
Boston’e.

Paieškau Uržulės Vasilaitės 
Kauno gub. Šiaulių pav. Už- 
mičių par. Žaberių kaimo tris 
metai atgal gyveno Worcesterr 
Mass., o dabar nežinau kur.

Liudvika Šidlauskiutė
877 Cambridge St., Camb
ridge, Mass. (9)

Puikiausias Automobilius su 
7 .sėdymis .PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimų.

MARTINAS VALIULIS
16 Tiknor St., So. Boston, Mass 

(31)

L. D. S. Naujosios Angli
jos Apskričio Išvažiavimo 
Komisijos susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, rugsėjo 7 d. 
š. m. 2 vai. po pietų šv. Pet
ro Bažnytinėje salėje So. 
Boston, Mass. Kviečiame 
visus komisijos narius būti
nai pribūti į šį susirinkimą, 
nes bus išduota pilnas ra
portas iš surengtų išvažia
vimų Latvrence ir Hudson, 
Mass. Po susirinkimui vi
sa komisija nusiims paveik
slus.

8 PUSLAPIŲ.
Jame tilps daug svarbių 

žinių ir straipsnių.
Agentai užsisakykite extra 

iš anksto, kad gautumėt 
prieš nedėldienį. Parsiduos 
po 5c.

LDS. nariams ir prenu
meratoriams nereiks damo- 
kėti, gaus už tą pačią mokes
tį.

Nuo sausio 1 d. 1920 “Dar
bininko” kaina metams bus 
$3.50 vietoj $3.00. Užsisa
kykite dabar. Visi, kurie už
sirašys arba atnaujins prieš 
virš pažymėtą laiką ant vi
sų metų gaus už tą pačią kai
ną $3.00.

Per LITHUANIAN AGENCY, 
A. Ivaškiavičiaus ofisą, pirko: 
Jonas ir Keide Jasujaičiai, 
dar viena stubą ant Sixth St. 
susidedanti iš 3 šeimynų, visi 
Įtaisai ir didelis plotas žemės.

Margareta Norton, 2 šeimynų 
stuba ant W. Third St. So. 
Boston,e.

Z. Klapatauskas, 
Sekretorius.

CAMBRIDGIAUS 
LIETUVIAI

SUSIRINKITE
Pėtnvčios vakare 7:30 vai.v

rugsėjo 5 d. Bažnytinėje Sa
lėje ant Windsor St., Cam
bridge, Mass. Įvyks visų 
lietuvių mass-mitingas Lie
tuvos reikalais. Į tą mass- 
-mitingą kviečiame visus be 
skirtumo, kuriems tik rūpi 
Lietuva ir jos reikalai.

Komitetas.

L. R. K. vietinio skyriaus 
susirinkimas buvo 2 d. rug
sėjo..

Svarbiausia, raportai de
legatų iš seimo.

P-lė M. Sakalauskaitė iš
davė raportą iš buvusio sei
mo kuriuo patenkino visus 
ir pridavė energijos dirbti 
ateityj. . t

Visus seimo nutarimus su
sirinkimas užgyrė ir nutarė 
kuogreičiausia vykinti gy
veni man. Nutarta visus dra
bužius, kurie sunešti į sve
tainę kuogreičiausia sudėti į 
baksus ir pasiųst į Centrą. 
Taip-gi ir pinigus.

Toliaus nutarta parengti 
prakalbas gerb. kun. Petrai
čiui Centro pirm, rugsėjo 
mėnesyje su įvairiais pa- 
marginimais.Drabuiams pa
kuot paskirta 10 diena rug
sėjo. Tai-gi prašomi visi 
sunešti kurie turite džrabu- 
žių dėl L. R. Kryžiaus tik 
turi būti švarūs ir nesuplė
šyti. Atnešti galite į “Dar-
■MNMHMMMMNNNHMMMIMMnilNMMNMMMMįMMNĮM 

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

nevirinima? pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nnstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-i į 
rar ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežlą,' Į 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . ] [

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo,i i 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mlnė-j [ 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kranj 

• išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurlą rėžimas išnyko po užmuši 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Salų 
Blteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syklą 
kavoju Salutaras mylistą geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir 
kintamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie 
taras:

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, HL

BRIGU TON, MASS.
Pėtnyčioje, rugsėjo 5 d. 

7:30 vai. vakare Lietuvių 
Kooperacijos salėje įvyks L. 
D. S. 22 kp. susirinkimas. 
Šis susirinkimas svarbus 
tuomi, nes atstovas iš seimo 
išduos raportą. Būtinai 
kviečiami visi ateiti.

Valdyba.

1 I

JATUl’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:

Jatul's Anodia ...................................................... ....................... $1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo;

Jatul’s Capsulax ............................................................................ 50c.
Nuo užkietėjimo vidurių.

Jatul’s Capudache Capsules .................................. 50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s Cough Remedy........................  ...$1.00
. .Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters............................................. $2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka ........................................................................50c.

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba- registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

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 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 kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-i 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirikina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje I 
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 Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
rėjimas yra dykai.

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

D R. MORONEY !
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. KasparaviUis) 
425 BR0ADWAY, 

South Boston, Mass. 
TeL So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryt® 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
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Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Pkiladelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Ned«K»mi« iki 4 ne pHto. «

Bell Phone DickinMn 3995 M




