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Londonas, geg. 30. — Centrai News depešoje iš Ber
lyno pranešama, kad Rusijos sovietų valdžia tariasi su 
Lietuvos karės ministeriu, ar kartais Lietuvos armija ne
galėtų pakelti puolimo prieš Vilnių ir Gardiną.

Ir kuomet Lietuvos vyriausybė sutiktų taip padaryti, 
tuomet bolševikai užpultų Dvinską ir lenkai atsidurtų tar
pe dviejų ugnių.

Rusijos sovietų vąldžia už tą žygį žada Lietuvai su
grąžinti tuodu miestu, kuriuodu laikosi užgrobę lenkai ir 
atsisako iš ten pasitraukti, v " ' -

Be to, depešoje pareiškiama, kad jei Vokietija ne
turėtų noro atiduoti Lietuvai Memelio' (Klaipėdos) aps
kričio, bolševikai pasižada dęl to užpulti rytinę Prūsi
ją ir varu Memelį prijungti prie Lietuvos.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, jog Rusijos bolše
vikų jėgos Persijoj baigia 
užimti didėsnę dalį šalies; 
Persijos ir Anglijos kariuo
menės nei nebando atsilai
kyti. -

"Italijos uostų darbininkų 
federacija įsakė boikotuoti 
komerciales operacijas su 
Ispanija iki ten nebus ga
rantuotos konstitucionalės 
teisės.

Francijos angliakasiai 
streikavę keletą mėnesių su
grįžo darban. Streikavo 
120.000 angliakasių ir algo
mis jie neteko 40.000.000 
frankų.

New Bedford, Mass. — 
Audėjij streikas pasibaigė, 
bet sustreikavo gaisrinin
kai. Nežiūrint į tai dirbtu
vėse darbas eina. Bet strei
ko metu iš miesto išvažiavo 
apie 2000 geriausių audėjįj. 
Tai dabar darbas dirbtuvė
se netvarkiai eina.

kongregacijos pamatais įkur
ta, vargdieniais ir ligoniais 
rūpintis (žiūr. pav.). — Mari
jampolės apskrities viršininku 
yra mūsų žinomas literatas 
Liudas Gira.

Popežius išleido encikli
ką, kurioj panaikina už
draudimą katalikiškų šalių 
karaliams ir kitokiems vir
šininkams dankytis Ryme 
pas Italijos karalių. Tą 
uždraudimą buvo paskelbęs 
popežius Pijus IX, betekęs 
svietiškosios valdžios.

Copenliagen, geg. 30.
Tidende iš Kauno pranešta, kad Lietuvos su Rusija tai
kos tarybos Maskvoje sutrukdytos dėl nustatymo Rusi- 
jos-Lietuvos rubežių.-

Kai-kurie Lietuvos atstovai iš Maskvos iškeliavo 
Kaunan gauti reikalingų nurodymų nuo savo vyriausybės 
rubežių klausime.

Westfield, Mass. — John 
Rising neteko darbo ir ne
galėjo gauti naujos vietos. 
Ant poperos didelėmis rai
dėmis parašė: “I vant 
work”. Užsidėjo ant nuga
ros ir tap parodavo mieste. 
Jam tuoj pasiūlyta keturios 
vietos. 'Nusprendė liautis 
parodavęs ir patyrinėti pa
siūlymus.

SKRIAUDŽIAI - 
gelžkelio stotis netoli 
Čių, pirmiau Pilviais 
ma, pakeista nauju 
Skriaudžiais.

PAJEVONYS —Karės me-. valstybinės gimnazijos. Jų ve- 
iš parubežinių miesteliui•>ra r-Jokantas. Taip- 

iestelių daugiausia nukentė-j ' !a kla, kurią
Pajevonys’. Bažnyčia visas-, var 0 U\° a’ direkto-

d sumušta (žiūrėk pav.).}flum^%vie?as 
nonės pasistatė naują mald-i -0^* azn,-.c’.ia svei a\ n".

x . . Janapolėje, kaip daugelis žino,inų (ziurek pav.), kuriame senasaį T įe
įbar laikomos pamaldos. | nūolynas, dabar vėl atnaujin- 
lebonauja kun. I. Baltrušai- 'Jame randasi daugelis

# '^>a$^aa Byjevonio kaimas žymių Lietuvos dvasiški jos 
dsiai išnaikintas ūkiniu- kunigą. Vyriausiu perdėtiniu 
i ^o.^°.s bartum nušluotos, yra kim. V. Dvaranauskas, bu- 
ukai išriąusti transe jais. V is- VęS Seinų Sem. inspektorius, 
prašvitus pavasariui žmo- g^un. dr. Totoraitis, kun. dr. 

is nenuliūsta, bet su nauja Rėklaitis ir kun. dr. Česaitis 
orgija tveriasi už darbo. mokytojauja jau valstybinėse 

'v ' gimnazijose. Čia randasi ži-
V1LKAVISKIS Kaip se- nomas gerb. kun. Andziulis,
au taip ir dabar Vilkaviškis buvęs Veiverių mokytojų se
rą apskrities miestu. Čionais minarijos prefektas. Vietinėse 
tndasi visos apskrities įstai- pradinėse mokyklose, kurių 
>s, jų tarpe ir valstybės iz- Marijampolės apielinkėse. yra 
nė. Nors Vilkaviškio apskri- vįso g, prefektuoja kun. K. 
es miestas, valdosi atskirai Matulaitis.—Buvusi rusų cer- 
up ir visi miestai Valdy- kvg _ šiandie pavesta karei.

Ty*11r * 'L Vilčinskas. Į viams; joje laiko pamaldas 
’ b^a.^- knn. Šmulkštys. Marijano-
*’ Įėję randasi moter, draugija,

darbą. Italų šioje valstijoj 
yra apie 100.000.

NUSKIRS KANDIDATĄ 
Į PREZIDENTUS.

Chicagoj jau suvažiavo 
'visokie respublikonų parti
jos politikieriai, komitet- 
ninkai ir delegatai. Kandi
datų veikėjai darbuojasi 
reikale savo kandidatų. Nuo 
respublikonų partijos la
biausia figūruoja šie kandi
datai : gub. Lowden, gen. 
Wood, Herbert Hoover, se
natorius Johnson, senato
rius Harding. Pėtnyčioj 
jau turbūt bus nuskirtas 
kandidatas. Senatorius Mo- 
ses sako, jog be abejonės 
gen. Wood būsiąs nuskir
tas. . • *

Šiuose rinkimuose laimės 
respublikom} partija. Todėl 
pėtnyčioj nuskirtasis res
publikonų partijos kandida
tas ir bus išrinktas į Suv. 
Valstijų prezidentus atei
nantį rudenį.

Massaehusetts valstijos i- 
talai nori surinkti $100.000 
vaikų prieglaudai, kuri bus 
statoma Bostono priemies
tyje Jamaica Plain. Kardi
nolas pirmas aukojo $5.000.

DOBUŽIO LAIŠKAS. - -
Šiomis dienomis gerb. kun. K. Urbonavičius gavo 

iiuo gerb. veikėjo kun. J. Dobužio sekamo turinio laiš
ką:
'Gerbiamasai Klebone:

Aš, matyt, Amerikon negrįšiu. Perdaug gera žada bū
ti Lietuvoje. '. Tad štai nauji man rūpesčiai, o Tamstai 
painiava. ' ' > . - _■;. .

Tamstos klebonijos skiepe riogso mano du b.aksu. Tei
kis juos pasiųsti Lietuvon adresu: Ona Dobužinskienė, 
Rinkaus gt. 5, Šiauliai.

Mūsų Valstybės reikalai žymiai ir sparčiai eina pir
myn. Kelios dienos atgal gavome iš Prancūzijos Premie- 
ro raštą apie pripažinimą Lietuvos de f acto, ir pažadėji
mą greitu laiku išrišti Lietuvos pripažinimą de jure.

Nėra jokios abejonės, kad tą pripažinimą gausins 
sykiu iš visos Entantės.

Po visų savo vargų Lietuva Prancūzams turės būti 
dėkingesnė nė kitam kam: Prancūzai mums daro tą patį, 
ką kiti daro, bet veltui, be “EKONOMINĖS” OKUPA
CIJOS, be atlyginimo “linais ir miškais”. Prancūzų 
Respublikoje šiaip ar taipyiešpatauja idealų sritis, ir jie 
savo GARBINGAI gal būt nelaimei veda daugiau ideali
nę politiką, o ne “bizniavą”!..

Nei latviai nei estai nėra gavę iš Prancūzių Premiero 
tokios pakraipos rašto, kaip kad gavo Lietuva. Tad mū
sų “Atstovui”—vien tik garbė. Lenkai tiek nusimelavo 
ir susmuko, kad iš jų mums pavojaus nėra. Vilnius— 
Gardinas—mūsų. Su Mozūrijos pakraščiais Seiniškiuose 
—Suvalkuose bus bėdos daugiau.

Mums daug pavojaus, ir vienintelis pavojus tai Ru
sija—vis tiek kokia ji būtų!' Ir tą reikia turėti omeny
je. ........................................ —

Svetimų šalių politikieriai—sukti gudruoliai—mūsų 
tautą—liaudį—į padanges kelias, tik sako viena bėda: va
dų neturi.. Ir Jai tiesa. Nereikia būti gudruoliu, kad 
tą pamatyti. Pasitrankiau po žmones Eiropos vakaruo
se, ir neatsiskirtu nuo minties, kad Lietuvą veda “Die
vo Apveizda”, kokiais tai stebuklais ritasi Lietuvos svie
tas į garbingą savo ateitį! Jei dalykai eitų pėdomis did
vyrių pirmųjų Eiropoje kaip va Gabrys ir Co. ir tolimes
niųjų—jau seniai būtumėm “federacijoje” ypač, kad tą 
yra kam po šiai dienai dar remti!.. O jau mūsų “laik
raščių” diplomatija—tai tikrai verta skyrium—kampelio 
archive pamokinimui ateityje kaip nereikia laikraštinia- 
kauti...

Kada grįžtate namo—Lietuvon. Grįžkite visi... vi
si... ' Inteligentų'bai^i stoka Lietuvoje: juk paštų, VIR
ŠININKAI dažnai nemoka į knygas įrašyti registruotų 
laiškų!..

Pramonininkai ir industrijos pasaulyje žinovai pra
našauja, kad mūsų kraštas į 10 metų susilygins su Da
nais, Olandais: mūsų liaudies privalumą! duoda pilną ga
rantiją viso krašto gerovei... —- ’

Pas mus—Paryžiuje—streikai, sumišimai. Brange
nybės neišpasakytos...
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Mums LDS. nariams labiau
siai rūpi Kataliką Federacijos 

jbūsiamosios konstitucijos to
ji dalis, kuri paliečia darbi
ninką klausimą, darbininką 
sant!kius su kitomis organiza
cijomis ir tt. Dėlto mes ir 
geidžiame ją paregėti. O jau 
labai būtą laikas su ja išlysti 
tiems nuo kurią tas priguli.

L. D. S. nariai laukiame.
F.

p katinas

V.

AR NETEISYBĖ?

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mastų under the Aet of March 3, 1879.” 

“Acceptance for mailling at special ra
te of poStage provided for In Section 
1108, Aet of Oct 8, 1917, authorized 

Jnly 12, 1918.”

POPEROS BRANGU
MAS.

Nekartų buvo minėta apie 
poperos pabrangimą. " Gal 
jūs nei neįsivaizdiūate bai
saus poperos brangumo da
bartiniu laiku. ' Tai žinoki
te, jog popera parsiduoda 
apt svaro. Laikraštinės po- 

- peros svaras dabar kainuo
ja 16c. Į svarą eina 16 
MDarbininko” numerių 4 
puslapių.Nesunku išrokuoti, 
kiek kainuoja popera vieno 
numerio 4 pusi, ir kiek kai
nuoja popera numerio 8 
puslapių. \

Kuomet “Darbininkas” 
įsisteigė, tai mokėta už po- 

• perą po ’ 2%c. svarui.
Skaitytojai, kurie užmo

ka $4 metams, moka daug 
maž 8c. savaitėje. Už tą po- 
perą, kuri jam pasiųsta tri
mis numeriais, užmokėta 
7%e. ' W

Ką jūs manote, ar leng
vas dabar gali būti laikraš
tinis biznis?

Turbūt netrukus reikės 
subatinį sumažinti. Jei tas 
bus padaryta, tai žinokite 
kodėl.

KAS ŽINO KODĖL NIEKO 
NEGIRDĖT?

sei-

KO DAR TRŪKSTA.• _____
Sakoma yra kad be noro nė 

barščių nesrėbsi, be noro cibu
lių negrauši, be noro nemylė
si, be noro neištekėsi...

Jei tik tikrai tvirtą norą tu
rėsi, tai padarysi ką tik norė
si.

Lietuvos paskolos bonai 
kaip pardavinėjama jau pra
slinko gana daug liko, bet vis 
dar daugelis letuvjų jų nusi
pirkti neprisirengė ir nesuspė
ja

Tai tokios kliūtys, tai kito
kios, tai dar anokios o bonų 
kaip neperka taip neperka.

Aiškintis ir teisintis gali 
kaip kas tik išmano ir nori, bet 
ištikrųjų teisingai pasakius, 
tai tie lietuviai daug ko turi,; 
bet jiems trūksta gero noro, i

F. V,
—---------------------------------------—

TAUTOS FONDO

Praeitos snbatos “Darbinin
ką” perskaičius išeinu į gatvę 
ir susitinku mūsų idėjinių 
priešų būrį; visi'smagūs, lin- 

Į ksmi, nudžiugę juokais kvato
ja pilvus nusitverdami galvas 
užsiversdami...

— Aha! vilke. Jūsų LDS. 
kaput...'

— Iš kur-gi jūs tų ištraukė
te. .. turėt jums smegenyse 
gaidukai pradeda godoti ar 
kas kito tam panašaus'darosi.

— Koki čia gaidukai,/pažiū
rėk savo organų, o pamatysi 
kad ištisos dvi skiltys suspen
duotų narių surašo, ar tai juo- 

'kai? ar dar menkniekis?..
Nusispjoviau ir atkirtau:
— Kad jus kur keturiolika 

pančekų prarytų su visomis 
raudonomis “naktaizomis” ir 
išdžiūvusiomis smegenimis...

— Ir pančekos ir naktaizos 
raudonos, tai vis mūši) ženk
lai, bet jūsų organizacijai bus 
galas. * .

— Ar bus'kuomet galas ar 
ne, tai tiktai vienas Dievulis 
težino, bet šiuomi kartu 
jūsų džiaugsmas visiškai 
be pamato.

— Kaip tai be pamato?
— Be pamato sakau dėlto 

kad aš labai gerai žinau lietu
vių būdų. -Lietuvis organiza
cijos mokesčius nemokės tol 
kol jį kas neparagis. LDS.

tai 
yra

L. D. S. KUOPŲ VALDYBOMS 
IR NARIAMS.

---------------- ---- K u

Šiuomi pranešam, kari dabarti
nius LDS. ženklelius išbaigėme ir '

AMSTERDAM, N. Y. RACLNE, WIS.

Graži buvo 30 di gegužio. Tą 
dieną jaunas kunigėlis J. Berei-

daugiais nedarysime prieš seimą. “• laik?, P™ *monhl
__ _ _ _ __ _ __ hiivA mina hflmvpio T,«i 1-^ ri»_
Kuopos duoda įnešimus, kad L. 
D. S. ženklelių spalvos būtų pa
keistos sulig nustatytų spalvų 
Lietuvos vėliavos. " »

Centro valdoka be L. D. S. sei
mo to padaryti negali ir todėl 
nauji nariai teiksis palaukti.

LDS. Centro Sekretorius.

I

L. Q. S. NARIAMS.
Beveik kiekvienoje kolonijoje 

girdžiasi darbininkų bruzdėjimas 
prieš brangumą pragyvenimo, il
gas sunkaus darbo valandas ir 
mažą atlyginimą. Kiekvienas 
toks bruzdėjimas atsiliepė ir į L. 
D. S. Prie L. D. S. yra Streikie- 
rių Fondas. Kiekviena (s) L. D. 
S", narys(ė) moka 25c. į metus ir 
laike streiko iš to fondo arba iš 
sumokamų ir suaukaujamų pini
gų- gauna po dviejų savaičių strei
ko po 3 dolerius į savaitę.

L. D. S. narys (ė) norėdama (s) 
gauti pagalbą iš to Fondo privalo 
tuojaus po išėjimui į streiką pra
nešti savo kuopos sekretoriui, ku
ris praneša centro rastinei.

Išėjimas Į streiką skaitosi nuo 
tos dienos, nuo kada gauna pra
nešimą Centro raštinė. Užsibai
gus etreikui ir-gi privalo tuojaus 
pranešti. •

* Pranešimas turi būti su para-

buvo pilna bažnyčia. Laike pa
maldų viskas buvo iškilmingai, 1 
Garb. klebonas kun. Židanavičius 
ir kun. Šūkis asistavo.

Klebonas kun. Židanavičius 
pasakė gražų pamokslą, priminė 
apie kunigo gyvenimą.

Tą pačią dieną dar vienas gra-. 
žus buVo surengimas. Tai L. D. 
S. piknikas/ Žmonii) atsilankė 
daug tyru oru. pakvėpuoti.

Parapijonas.

BALTIMORE, MD.

“Lietuviškas Milijonierius”,

centro raštininkas tai žinoda- ^'ais kuopos valdybos.
laiku

Kataliką Federacijos 
mas ne už jurią marią. Praeis 
pora trejata mėnesią ir seimas 
bus ant nosies.

Praeitame seime Worces- 
ter’yje buvo priimta nauja 
konstitucija. Seimo delegatai 
rodosi ją gana rimtai, visapu
siškai ir detališkai kedeno ir 
svarstė pirm priimsiant. Bu
vo manyta kad tai konstituci
jai bus lemta užsilikti ilges
niam laikui.

Po seimo pasigirdo keletą 
balsą reikalaujančią tos kon
stitucijos visiško perdirbimo. 
Ar tie reikalavimai turėjo rim
tą pamatą ar ne, apie tai ne- 

• kalbėsime bet žinome kad dėl 
visą užganėdinimo, kad kata
liką tarpe įvyktą didesnė vie
nybė, meilė ir susiklausymas, 
Pittsburgo suvažiavime Kata
liką Federacijos tarybos narią 
išrinkta tam tikra komisija 
peržiūrėjimui ir jei bus reika
las sustatymui naujos konsti
tucijos geresnės už pernykš
čiame seime priimtąją.

Tame nieko indomaus. Nė
ra tokio if geriausio dalyko 
kurį nebūtą galima patobulin- 
4i, taip yra ir su konstitucijo
mis.

Pernai priimtoji konstituci
ją labiausiai buvo kritikuoja
ma todėl kad ji nebuvo pirm 
seimo spaudoje skelbta ir išdi- 
akusuota.

Gal tas yra ir teisybė. Bet Į 
jeigu tas yra teisybė, tai mes 
privalome vengti kad šiais me
tais nepadarytūmėirte tą pačią 
klaidą kurią padarėme pernai.

Tautos Fondo raštinė laikas 
nuo laiko gauna nusiskundimų 
nuo nekuriu T. F. skyrių kad, su
rinktas T. F. vardu aukaį, tan
kiai siunčiama tiesiai Lietuvon, 
vietoje siuntus per T. F., kurio 
vardu tos aukos surinktos buvo. 
Nekurie kolonijų darbuotojai pa
reiškę, kad ir jie žiną kur aukas 
pasiųsti. Čia be abejo skriaudos 
Lietuvai nepadaroma, bet įneša
ma disorganizaeija savo tarpan. 
Vietoje visiems bendrai varius 
Tėvynės atbudavojimo darbą,mes 
skirstomės kas sau, tokiu būdu 
parodome, kad nemokame ar ne
suprantame vienybės reikalo. Mū
sų priešai to tik ir laukia, kad 
mes--katalikai pakriktume (jau 
nekalbant apie išlaukinius prie
šus). Tuokart daug lengviau ga
lima išnaudoti katalikų visuome
nę tų pačių katalikų pražūčiai

Prisižiūrėkime tik į Lietuvos 
Steigiamojo Seimo rinkimus. Ten 
aiškiai pamatysime, katalikų pra
laimėjimą,
no Lietuvos veterano 
t ės gaivintojo ir kodėl? Atsaky
mas aiškus, kad nebuvo tikros 
vienybės, pasiskirstę į partijas 
Tuo tarpu katalikų priešai išviel 
eidami daugiau pelnė negu jiems 
pridera.

Tąi-gi aišku, kad toliau taip 
būti negali, jei norime kad mū
sų darbas būtų nuoseklus, turime 
laikytis tvireiausios vienybės, tik 
tuokart pasieksime savo tikslą ir 
šelpimo darbas eis geresnis vaga. 
Taip visi išvien dirbdami daug 
daugiau nuveikt galėsime ir tė
vynei daugiau naudos bus ir 
mums patiems bus gražiau. Tad 
visas aukas, surinktas vardu Tau
tos Fondo ir siųskime per Tau
tos Fondą, nes tik -vienybėje ga
lybė. , o

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr. > 
222 So, 9-th St., 
Brooklyn, £L Y.

ten nerasime nei vie- 
tietuvys-

MARAS MEKSIKE.

Centro ratšinę negavus 
pranešimo apie išėjimą į streiką 
ir užsibaigimą negali išmokėti pa- 
gelbos be LDS. seimo nutarimo.

Tą pranešimą darome dėlto,kad 
paskui nebūtų kokių nesusiprati- 
mii narių ir kuopų tarpe.

LDS. Centro Sekr.
“ A. F. Kneižis.

mas iš prityrimo, pusmeti
niams mitingams ateinant, 
kad kuopą valdybos nepra
žiopsotą mokescią dalykus ir 
patalpino organe surašą tą na
rią kurk} mokesčiai yra užsi
vilkę — tai ir viskas.

— Tai jūs dar tikite kad tie 
nariai užsimokės?

— Mes ne tik ką tikime, bet 
tikrai žinome ir galime tvir
tinti “šiūr” kad iš tą suspen- 
difotąją\99 nuoš. užsimokės sa
vo užvilktus mokesnius dėlto, 
kad jie neužsimokėjo vien per 
neatydą. Dabar pamatę orga
ne paskelbtus savo vardus tuo
jaus pasiskubįs viską sutvar
kyt taip kaip reikiant.

— Jeigu taip, tai nebuvo iš 
ko mums taip džiaugtis.

— Jeigu jūs būtumėt bent 
kiek gudresniais, tai nebūtu
mėte nė kvatoję, patįs nežino
dami iš ko.

— O gal čia jo ių teisybė, 
gal jis ir žino Į<ad taip drąsiai 
tvirtina, pagyvensime pažiū
rėsime, pažiūrėsime pamatysi- te atsiųsti kuopų nutarimus aps-

muzikališka operetė, scenoj.
Gegužio 24 d. šv. Alfonso sve

tainėje tapo pirmu kartu išpildy
tas tokis veikalas. Išpildė Bažn. 
Vyčių Choras? Orkestrą ir akto
rius dirigavo p. J. Čižauskas. Dai
navo p-lė E. Šaltėniutė, garsi dai
nininkė iš Worcest^r, Mass.

Svečių prisirinko gana <daug. 
Net iš Washingtono p. Vinikas at
vyko su visu biuru. Sulošti “Lie
tuvišką Milijonierių” puikiai nu
sisekė. Lošė J. Stočkus, E. Gu- 
žauskiutė, E. Feleskiutė, A. Buč- 
nis, A. Benešiunas, J. Pilinkevi- 
čius, K, Giedrys, S. Benešiunas. 
Visi gana gerai išsilavinę. Savo 
užduotis atliko gerai. P-lė E. Gu- 
žauskiutė-nuo publikos apturėjo 
dovanų 2 gėlių bukietu. Dar bal- 
timoriečiai neturėjo-tokio teatro 
l^rs nenubodytų juos, -v Dabar tik 
kalba tarp savęs: Štai tau ir Či
žauskas, sakėme, kad jis nieko 
gero iš tų teatrininkų ir chorų 
peišdarys, o dabar kaip žiūrime, 
tai atsigerėti negalima, tartum ki
ti lošėjai ir kiti dainininkai.

A. K.

Nedėlioję, geg. 23 d. lietuvių 
šv. Kazimiere parapijos svetainė
je įvyko laabi smagus perstaty
mas “Išleistuvės į* Ameriką”. 
Programą attiko lietuviškas teat
rališkas ratelis iš Milwaukee, 
Wis. Pertraukose buvo dailių 
deklemacijų, monologų ir dainų. 
Visi gerai išlavinti artistai sa
vo roles attiko kopuikiausia ir 
publika pilnai užganėdinta. Ačiū 
Milwaukės lietuviškiems jau
niems veikėjams, ačiū ir gerb. 
klebonui A.' Daugiui už kvietimą 
savo veikėjų, kur raeiniečiai sma
giai praleido vakarą. Likusį nuo 
vakaro pelną paskyrė 'parapijos 
naudai.

Prie progos tariu priminti, kad 
25 geg. vakare atsilankė J. Biels
kis Jr sakė prakalbą.

mažinti nuopelnų i
J. Čižausko, bet veikė
jams reikia ir-gi atiduoti, kas 
jiems priguli.

Senas parapijonas.

NASHUA, N. H.

J. K.

HARTFORD, CONN.

ir

iš-
J.

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Apskri

čio kuopoms pranešu, kad įvyks 
metinis apskričio suvažiavimas 
nedėlioj, birželio 20 d. š. m. 12 
vai. po pietų St Jean svetainėj, 
27 Main St., Hudson, Mass. Tai 
gerbiamos kuopos malonėkite at
siųsti kodaugiausia savo atstovų 
į suvažiavimą, nes šitas suvažia- 
vims yra metinis ir paskutinis 
.prieš seimą. Tai yra daug svar
bių reikalų dėl mūs brangios or
ganizacijos. Tegu nei viena LDS. 
N. A Apskričio kuopa nelieka ne
atsiuntus savo atstovo į suvažia
vimą, o kurios kuopos negalėsi
te atsiųsti atstovo, tai malonėki-

me.
■LDS. nariai, kaip-gi jūs 

manote katrų bus viršus, o y- 
pač jūs, ktirių vardai yra til
pę suspenduotą surašė...

Pasistengkite visi prie pir
mos progos užvilktus mokes
nius atsilyginti...

Tik reikia norėt, o kaip be
matant iš tos ištisos litanijos 
suspenduotąją rieliks nė vieno.

“Šiūr”.kad taip ir bnš.
- " :f. v.

ANSONIA, CONN.

Meksiko mieste Vera Cruz 
apsireiškė maras. Jau bu
vo 11 ąpsirgimų ir penki 
mirė. Prez. Wilson pasiū-! 
lė miestui pagelbą kovoje 
su maru. * 1

Providence, R. I. — Pa
gauta virs 3.800 kvortų deg
tinės, kuri akainuojama 
$30.000. Ji buvus atgaben- 

, į ta iš New Yorko. x
Į 

HB. r .1 B J p 
Dabar laikas yra paskelbi i^f* 

spaudoje Kataliką Federaci-1 algas.

Suv. Valstijų kongrese 
paduota sumanymas pakelti 

>uv. V aisti jų. - paštininkams

kuo-Pranešu visiems LDS. 43 
pos nariams, kad bus pusmetinis 
susirinkimas ateinančią nedėlią 6 
birželio š. m. bažnytinėj svetainėj 
tuojaus po sumai. Tai-gi prašau, 
kad kiekvienas narys ateitumėte 
ant viršminėto susirinkimo, nes 
turėsime daug visokių reikalų ap
svarstyti. t Atsiveskite ir naujų 
narių.

Pirm. P. S. Kanapeckas.

GARY, IND.

Gegužio 16 d. Vyčių 82 kp. vai
dino veikalą “Vagys”. Išėjo ge
rai.' Pažymėjimo vertos p-lės Ged
vilaitė, Sakalauskaitė ir Navis- 
kaitė. Ir kiti neblogai vaidino. 
Žmonių buvo labai daug. Pelno 
liks apie $200.' Pusė pelno ski
riama parapijai.

Šilenietis.

NEWARK, N. J. i

L. -L. P. Bonų platinimo stotis 
apsistojo savo veikime.- Paskuti
nį mėnesį reikėtų sujusti.

Kai buvo paskelbta L. D. S. na
mo .bonų atskaita, . tai mes 
nashuečiai pusėtinai pasirodėme. 
Neatsitikime nuo kitų.

Ikšiol kitur ir čia būdavo taip, 
jog pramogas rengia kokia nors 
kuopa arba dr-ja. Gegužo 15 d. 
čia vienas vyras buvo surengęs 
šokius savo naudai. Pelno likę 
$3.00.' Niekas to jam neprivalo 
pavydėti. Be to ir šitų pelnu tu
rėjo dalytis su padėjėjais, ku
riems buvo žadėjęs po $2.00. Ka
dangi tiek pelno tebuvo, tai padė
jėjai pasitenkinę šaltakošės kau
šeliu. r-

.■ Varna.
L. Vyčių Conn. apskr. suvažia

vimas įvyko gegužio 23 d. 1920, 
Šv. Trejybės parapijos svetainė
je, Hartford, Conn.

Delegatus prisiuntė tik - dvi 
kuopos: Hartford, Conn. ir Wa- 
terbury, Conn. Iš viso delegatų 
pribuvo apie 24. Atsilankė ir ke
letas svečių: J. Vaitekūnas ir J. 
Tamošaitis. Kun. Vaškelis atida
rė suvažiavimą, pasveikino dele
gatus ir ragino kuodaugiausia 
stengtis dirbti dėl Bažnyčios 
Tėvynes labo.

Suvažiavimo pirmininku 
rinkta B. Gauronskis, rašt. 
Kairys.

Nutarta rengti apskričio išva
žiavimą kada tik bus patogus lai
kas, vietos dar nepaskirta. Pel
nas paskirtas į dvi dali: 1) aps
kričio reikalams ir 2) tautiškiems 
reikalams.

.Nutarta ant suvažiavimų 
kviesti visus Conn. lietuvių baž
nytinius chorus.

Nutarta, kad kiekviena kuopa 
kas metą aukotų Lietuvos karei
viams kiek išgali. Kad paragint 
Seimą pajudinti laipsnių klausv- 
mbą ir kad grečiausiai stengtųsi 
jį vykinti. Suvažiavimas užbaiga 
tas 6 vai. vakare.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.

num. 10

LEWISTON, ME.

Jau metai laiko kaip čionai gy
vuoja L. R. 'Kr. Rėmėjų skyrius. 
Pinigais ~eentran yra pasiuntęs 
virš $200.00. Drapanų apie 500 
svarų. O pastaruoju laiku, kaip ’ 
buvo/paskelbtas dovanų rinkimas 
dėl Lietuvos kareivių, tai pripil
dė 30 baksiukų. Kiekvieno pri
pildymas kainavo su siuntimo iš
laidomis $4.50. Surengė ir kele
tą pramogų, ant kurių pasisten
gė išpildyti puikius programus. 
Vienas iš tokių buvo parengtas 
gegužio 22 d. Nors žmonių ir ne- 
perdaūgiausiai prisirinko, nes ki
toje svetainėje ir-gi buvo orkes- 
tros balius, bet atsilankiusieji vi
si smagiai linksminosi, lietuviš
kus 'žaislus žaizdami. Programas 
buvo sekantis: šio skyriaus pirm.

Klioštoraitis trumpai pakalbė- 
apie svarbą šios organizacijos 
kvietė visus tapti jos nariais 
remti ją kiek galint, tuomet

kričio valdybai. Taip-gi kurios 
kuopos dar neužsimokėjote savo 
duoklių į apskričio agitacijos iž
dą po 5 centus ant metų nuo na
rio, tai malonėkite užsimokėti iki 
apskričio suvažiavimo. Pinigus 
siųskite apskričio iždininkui M. 
Abračinskui, 187 Ames St., Mon
tello, Mass., o kurios kuopos da 
neprigulite prie apskričio, tai ma
lonėkite prigulėti užsimokėdamos 
po 5 centus ant metų nuo nario į 
Agitacijos Apskričio iždą.

Pasarga: Visi atstovai pribūki
te ant laiko, nes prasidės lygiai 
12 vai. Norime ankščiau užbaig- 

|<£
N. A. Apskričio Valdyba: 

Pirm. V. J. Kudirka 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., ,
Norrvood, Mass.

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

. ANSONIA,. CONN.

LDS. 43 kp. laikytame susirin
kime perskaitė laišką iš Centro 
raštiųės' apie mėnesinių duoklių 
mokėjimą ir apie įnešimus į būsi- 
mąjį LDS. seimą.

Mūsų kuopos nariai duoda įne
šimą, kad LDS. nariai mokėtų į 
Streikierių Fondą vietoj 25c. — 
$1.00 ir kad* laike streiko gautų 
$12.00 į savaitę, nežiūrint ar kam ! 
pagelba reikalinga ar ne.

‘ LDS. 43 kp. sekr.

J. B. Trajeris.!

Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nų Platinimo stotis turi surinkti 
$lt>0.000. Ikšiol surinko tik apie 
trečdalį tos~sumos. Stotis rengia 
•pikniką birželio 13 d. Vieta Ali 
Wood Park Maplewood, N, J. 
Reikia imti Springfield karą.

S. J. M.
z

PHILADELPHIA, PA

(Port Richmond)

Majoro Žadeikio atsilankymas.

A. 
jo 
ir 
ir
mergaičių choras padainavo ‘Lie
tuvaitės Malda”. Po to žvmios 
dainininkės p-lės A. Petrošaitė ir 
Z. Rimaitė padainavo duetą “Vai 
dariau, dariau lyseles”. Jos jau 
ne sykį savo dainelėmis linksmi
no publiką, todėl ir šį kartą tu
rėjo atkartoti. L. Vyčių 2-ros kp. 
choras vadovaujant St. Bugnavi- 
čiui padainavo “Lietuvos Die
vai”. Vėl mergaičių choras su
dainavo “Eikim sesės į darželį”. 
Dainos išėjo gerai. Po to sekė 
muzikališkas duetas, kurį išpildė 
jaunos mergaitės, pianu O. Dau- 
naitė, smuiką A Petrošaitė. Pub
lika jas triukšmingai įšaukė at
kartoti. O. Daunaitė rodos pir
mą sykį viešai pasirodė, bet ma
tyt pianus mikliai gali skambinti. 
Prograams baigėsi Lietuvos him
nu.

A. Klioštoraitis buvo paauka
vęs dvi' knygi “Kudirkos Raštų” 
vieną tomą ir “Širdis”. Muzi
kantai, Baniulaitė, Kalvelis ir 
Eišmontas neėmė už savo darbą 
jokio atlyginimo. Tai nors žmo
nių ir nebuvo daug, bet pelno li
ko $26:00. Dabar laukiama kun. 
J. Petraičio, kuris žada aplanky
ti šį kampelį su prakalbomis bir
želio 8 d.

Pas lietuvius po 
Esther st. burdavojo lenkas. Ge
gužio 26 d. jam buvo pasakyta išk 
sikraustyti. Tai Jis nusipirko re
volverį iššaudyt visus namiškius. 
Gegužio 29 d. vakare parėjęs na
mo klausia šeimininkės kas na
mie. Ta atsakė, kad ji viena. Tai 
girdi gerai tik tu ir aš težūsi ir 
išsitraukė revolverį.. Šeimininkė 
spruko per duris, o beprotis šovė 
į ją du kartu ir nepataikė. Lau
kan išbėgęs ir-gi šovė. Atbėgo po- 
licistai. Lenkas šovė ir į juos. 
Nepataikė. Save lengvai sužeidė. 
Dabar ligoninėj guli.

Reporteris.
Nedėlioj, J30 d. gegužio š. m. 

vakare, mūs dalyje miesto kalbė
jo majoras Povilas Žadeikis rei
kaluose paskolos. Gi pasekmės jo 
rakalbos buvo mažiau negu mini- 
mališkos — neperdaug atėjo žmo
nių ir... dar mažiau teužsirašė. 
Kame kaltė! Kaltė tūno pačiuo
se nariuose misijos už jų arogan
tišką išdidumą ir ignoravimą — 
niekinimą žmonių ne jų sriovių. 
Parvzdin: majoras Žadeikis iššo
kęs iš automobitiaus sutiko čia 
pat prie svetainės krūvą lietuvių. 
Bet į juos^anei murkt, tik išdi
džiai, atstatęs krūtinę, kaip neva 
sakydamas: “Jūs mužikai mane 
turite sveikinti, o ne aš jus”. 
Nužygiavo į svetainę. Ant to vi
si sužiuro, o vienas pusbalsiai ta
rė: “Mandagus veršis dvi karves 

Todėl nepaminkite «.|«“» ~ ~
- - Toliau: misijos vedėjai nori, kad 

apštietą' ^ionykičiai katalikai Šoktų pagal 
dūdelę laisvamanių; jie kur-kas 
ankščiau suorganizavo savo sto- 

Įtis, negu laisvamaniai, o ant jų 
| pakvietimo nei sykį dar neatva
žiavo su prakalbomis — ant lais
vamanių gi tris-syk. Tai jie sa

iko: “Smirdim mes, tesigirdi ir

PHILADELPHIA, PA 
(fcort Richmond)

LDS. 78 kp. mėnesiniai suširin- 
Jeimai būna, visada pirmą nedėlią 
kie'kvieno mėnesio, tuoj po su
mai, salėje prie bažnyčios. Se
kantis susirinkimas pripuola 6 d. 
birželio.
silankyti ir naujus narius pakal
binti prisirašyti prie i _ 
skleidžiančios organizacijos.

P. P.

BRIGHTON, MASS.
Susirinkite.

LDS. 22 kp. laikys savo 
rinkimą Lietuvių salėje pėtny- 
čioj, birželio 4 d. Viri,nariai pra- "mūs pinigai”, 
šomi atsilankvti.

MH>WAUKEE, WIS.

Man pasitaikė būt tame mieste 
ir aplankyti šv. Gabrieliaus lietu
vių bažnyčią. Viskas labai gra
žiai Užrodė ir galima buvo pasi
džiaugti iš vietinių gerų lietuvių 
katalikų darytumo.

J. Jokubauskas. 
Port Washin^ton. V - '

MONTREAL, CANADA.

WORCESTER, MASS.

Spaudos Dr-jos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj birželio 6 d. bažny
tinėje salėje 2':30 vai. po pietų. 
Bus išdalinta nariams labai nau
dinga knygelė. Nepamirškite nau
jų narių atsivesti.

Rašt. V. B.

CLEVELAND, OHIO.

“Darb.” num. 60 yra Sąmatos 
korespondencija apie koncertą, 
kurs labai išgirtas. Jis ir buvo 
Vertas išgyrimo. šv. Jurgio para
pijos giedoriai ir gerb. Čižauskai 
užsipelno pa godonės, kaip kores
pondentas rašo. Aš nuo savęs no
rėčiau pridurti tą, -kad ir senes
nieji veikėjai — Simutis.

I

Šv. Vincento kolegija gegužio 
4, 6 dienomis prancūzai perstatė 
istorišką veikalą “Orleano Mer
gelė”, kuri jau yra pripažinta 
šventa. Įspūdis buvo puikus.

Gegužio 16 d. suėję studentai 
į koplyčią anksti ryte pirmą kar
tą pamatė šventos Joanos stovy- 
lą, pastatytą arti grotų, apstaty
tą aplinkui kvietkomis. O sumos 
laiku buvo daugel žvakių ir kito
kių šviesų sudegta aplinkui sto- 
vylą. O vakare 7:30 perdėtinis 
šv. Laurento kolegijos pasakė 
pamokslą apie jos gyvenimą. Po 
to pašventiną stovylą. Stovyla 
vaizduoja šventąją* kariniuose 
rūbuose su kryžium prie kiūtinės.

J. A V.

Tenelieka L. Vyčių kuopos be
1 Lietuvos Laisvės Paskolos bo-

■IH



MONTELLO, MASS. <
« I .III ............ ..

19 d. gegužės po gegužinių pa
maldų šv. Roko parap. salėje bu
vo Vyčių kuopos parengtos pra
kalbos. Kalbėjo svečias gerb. 
kun. Augustaitis, kuris greitu 
laiku apleis Ameriką ir keliaus į 
Lietuvą. Savo kalboje gerb. kun. 
Augustaitis ragino jaunuomenę 
prie apšvietos. Žmonių buvo pri
sirinkę gana daug nors šios pra-. 
kalbos išanksto nebuvo garsintos, 
nes jos įvyko netikėtai

22 d. geg. toje pat svetainėje 
buvo šokiai ir mažais koncertu- 
kas. Koncertinę dalį išpildė vai
kų choras ir pora moterų, kurios 
padainavo’po porą dainelių. P-lė 
F. Daniuliutė padainavo taip-pat 
porą dainelių, kuri savo balso 
malonumu patenkino publiką. Be* 
dainų buvo deklemacijų ir pora 
jaunų mergaičių paskambino pia
ną. Vienas vyras persirengęs či- 
gonka pašoko kazoką ir dar pora 
mergaičių iš šokių mokyklos pa
sirengę artistiškomis drapanomis 
parodė savo'artistiškus gabumus. 
Po koncertui prasidėjo' šokiai. 
Nors lijo, vienok, publikos prisi
rinko gana daug.

Monteliečiai pradeda imties už 
tikro ir prakilnaus'darbo ir atei
nanti pavasarį, jei ne ankščiau 
pradės budavoti naują bažnyčią. 
-Jau pradėta galutinai prie to 
ruosties. Pinigus jau pradėjo dė
ti ant naujos bažnyčios.

Tai-gi valio montėlliečiai!
Reporteris.

------------------------------------------ — 
čius. Girdi, jie turį šitą kamba
rį, jie laiką literatiškus susirin
kimus, jie'išdeginą daug-šviesos, 
jie girdi gavėnioj šoką. Matyt 
tam žmogui gaidukai galvoj šoki
nėjo, tai jis manė, kad vyčiai. 
Bet jau visuomenė žino, kad nuo 
sandariečių visko galima tikėtis, 
nes melas, tai jų garbė. Toliau 
kalbėdamas sakė: “Toks kamba
rys turėtų būti išgriautas”.,

Ištikrųjų tas kambarys nėra 
vienų vyčių. Jame susirinkimns 
laiko šv. Cecilijos choras, LDS. 
kp«, Amst. L. P. Komitetas, S. L. 
R. K. A. kuopa, Tautos.Eondo sk., 
LRKR. sk-, L. S. ir D. dr-ja ir 
kitos draugijos. Iš to visko ma
tosi, kad vyčiai nešeimininkan- 
ja tame kambaryje.

Senas parapijonas.

^'SILAD'ELP'Slk, PA

Gegužio 23 d. Vyčių 3 kp. tu
rėjo vakarienę. Išėjo gerai. Var
gonininkas skambino pianu, J. 
Dambrauckutis pasmuikavo. Kun. 
Valančiūnas pasakė prakalbėlę. 
Buvo svečias kun. J. Karalius iš 
Washingtono. Užsiminta apie L. 
L. bonus. Pasirųdė, kad veik vi
si yrą pirkę.. Nepirkusieji sakė 
pirksią.

darbus dirba.
Gegužio 23 d. 3 vaL po pietų 

laikėsusirinkimą. Nutarta irkti 
iš iždo L. L. Paskolos boną už 
$50.00.- Nutarta padaryt pikniką 
liepos 18 d. š. m. Ant to viri pri
stojo ir rinkta pikniko rengėjai: 
J. Miliuškevičius, J. A Šplaus- 
kas, Z. Savickis,-J. Ražanauskas, 
A Argulaitis ir Šeškevičius. Iš
rinktas J. A Tulauskas*korespon-t 
dentu LDS. 69 kp.-
' Iš praėjusio susirinkimo teko 
girdėt, kad buvo kp. nutarta į- 
sitaisyt paveikslą šv. Juozapo. Iš
rinkta tam pasidarbuoti J. Am- 
brozaitis ir A Vaikus. Kuopos 
nariai.ant-naujo paveikslo suau- 
kavo $18.50.

Jau keli mėnesiai yra susitve
ręs Teatrališkas Ratelis, kuris lo
šia visokius veikalus dėl kuopų ir 
draugijų.

Pirmutinė LDS. 6 9kp. savo au
ką paskvrė T- Rateliu $9.50.

J. A

DETROIT, MICH.

T.

V. Serbentas.

LAWRENCE, MASS.

AMSTERDAM, N. Y.

“Amerikos Lietuvio” No. 19 š. 
m. yra korespondencija iš šios ko
lonijos apie L. Vyčių 100 kuopos 
vakarėlį, paminėjimui atgavimo 
spaudos. Korespondentas pasiva
dinęs Kataliku. Bet savo raštu 
pasirodo esąs širdyj raudonu in- 
•dijonu.

Pirmiausia K rašo, kritikuoda- 
mas J 
programą su L. Vyčių 
Kas čia negero? Juk 
programai prasideda su 
mis, deklamacijomis, monologais 
ir kitokiais pamarginimais. O aut 
pabaigos tautos himnas. Tai čia 
nėra nieko taip baisaus, kad 
vakaras buvo pradėtas Vyčių 
himnu, o baigiant buvo atgiedo
ta Tautos himnas. Toliau K. ra
šo, būk, giedant L. Vyčių himną, 
pusė publikos sėdėję. Čia kores
pondentas pasirodo užsimerkėliū. 
Vyčiams užgiedojus Vyčių him
ną, visa publika atsistojo, išski
riant apie pusę tuzino šundarie- 
čių, kurie sėdėjo nukabinę nosis 
ir vis kaž-ką murmėjo. ,

Paskiau K. rašo, būk Česnulio 
kalba, tai vien didelis Vyčių gy
rimas. Ar korespondentas norė
jo, kad kalbėtojas būtų išgyręs 
sandariečius.
- Toliau K. sako, būk Česnuliui 
kaitant ir atiduodant vyčiams 

. garbę, už svetimus darbus, publi
ka pradėjus balsiai juoktis.’ Už 
tai kalbėtojas pradėjo publiką 
kolioti kultūringais žodžiais. Tie
sa, publika juokės, bet pažiūrėki
me iš ko juokės. Česnulis- kalbė
damas tarp kitko pasakė, kad L. 
Vyčiai yra uolūs tėvynainiai, my
li Lietuvos šalelę ir visuomet ger
bia mūsų tėvynės principus ir tt. 
Tuomet vienas šundarietis, sausas 
kaip silkė išdžiūvusi nuo saulės, 
pradėjo garsiai juoktis. Tada 
kalbėtojas pastebėjęs, pasakė: 
■“Kvailys visuomet pirma nusi- 
juokia, o paskui iš jo visi juo
kiasi”. Tada publika pradėjo 
kvatotis ir trenksmingai -delnais 
ploti.' O tasai nabagėlis gavęs 
gėdą, nuleido nosį, kurios dau
giau nedrįso pakelti per visą pra
kalbą.

“Katalikas” dar pastebi, kad 
šios kolonijos parapijonai vy
čiams neprijaučia, kad suėję pa
rapijos reikalų svarstyti norėję 
griauti Vyčių kambarį. Paren
gus vyčiams kokį vakarėlį ar tai 
šiaip pramogėlę, tai žmonių būna 
kupinai. Na o jeigu žmonių atsi
lanko apščiai, tai ką tas reiškia! 
Kas link vyčių kambario griovi
mo, tai buvo taip. Ir man teko 

-būti tuomet ant parapijos susirin
kimo (mūs buvo apie 30 ypatų).’ 
Ir besvarstant, yienas šundarietis 
S. A., plonu balseliu paverkda-

kam girdi Vyčiai pradėjo 
himnu, 
dažnai 

dainelė-

Nezaležni lietuviai, tautininkų 
globojami,- vis arčiau broliaujasi 
sų Lietuvos neprieteliais lenkais. 
Gegužio 30 d. buvo neva vargonų 
pašventinimas. Buvo garsinta, 
kad septytoj visos ceremonijos 
prasidės. Jau buvo po aštuntos, 
kuomet Šleinis išlindo ir pradėjo 
rėkti, kad greit, prasidės šventi
nimas. Vėliau pasirodė lenkų ne- 
zaležnas kunigas iš Loveli’io. Tas 
neva atliko eeremonijas. Ar dar 
neatsipeikės suklaidinti lietuviai 
ir po šių mulkinimų.

Ten buvęs.

LOWELL, MASS.

aukavo po $5.00. O. Karaliūtė, J. 
Kleiva, A Lušas, B. Vaitkevičių; 
J. Š—eečkus, A Alksniutė, M.

L. R. K A. 171 kp . su 300 na
rių, kurie labai gerai tvarkosi ir 
nutarė pirkti Liet Paskolos boną.

Tarpe Cardoni ir Russell gat- Geleževiičenė, A Rimkus ir S. 
vnų randasi 2 tuščios krautuvės. 
Savininkas nesugebia sumanyti 
kokis biznis dėtis. x

Viena mūsų ponių parodo gerą 
širdį dėl našlaičių pavargėlių ir 
renka aukas dėl jų, o pati našlai
tę paėmusi sau už tarnaitę ne tik 
kad didžiausižme varge laiko, bet 
ir šonus apdaužo ir vargšė tarnai
tė buvo net pabėgus, bet vėl su
sigrąžino.

Detroito lietuviai katalikai tu
rėjo nepaprastą iškilmę, būtent 
primicijas kun. F. Boreišio, kuris 
bus gerb. kun. F. Kemešiui padė
jėju. Liet. Vyčių 79 kp. surengė 
priėmimui vakarienę, kur atsilan
kė apie 300 žmonių. Buvo išpil
dytas puikus programas ir visi 
Detroito lietuviai katalikai yra 
linksmus sulaukę jauno darbinin
ko Tautos ir Bažnyčios dirvoje 
kun. J. Boreišio asmenyje.

Tūlas darbininkų prietelis p. S. 
norėdamas patarnauti darbinin
kams ir iš to sau pelno turėti, su
manė padaryti samogonkos. Ne
labai skani išėjo ir vienam iš ra
gautoji} nepatiko. Tai tas tur
būt apie tai pranešė dėdėms, ku
rie priglaudė samogonką ir visus 
jos pagaminimo Įrankius. Ir no
rėk dėl darbininkų gero padary
ti.

Mes turime kooperatyvę valgo
mąjį} daiktų kromą. To kromo na- 
čalstva suširinkimus laiko nedėl- 
dieniais laike pamaldų. O į kro
mą tai jau baisu ir nueitir nes 
kromo načalninkų načalninkės 
katalikes moteris užkabinėja ir 
begėdiškai išjuokia.

Lietuvos Vyčių kuopa statė sce
noje “Rūtvilę”. Atsižymėjo Rūt- 
vilės rolėj D. Gustaitė. Abelnai 
veikalas išėjo taip gerai, kad kur 
tik neisi, girdisi reikalavimų ir 
noras kad “Rūtvilę” statyti} 
antru kartu.

Liet. šv. Jurgio parapija stato

A. L. R. K Moterų Sąjungos 54 
kuopa surengė margumynų vaka
rą šv. Jurgio parapijos svetainė
je 9 d.‘gegužės paminėjimui mo
tinų dienos sykiu ir Sąjungos Sa
vaitės. Vakarą vedė U. Matuzai- 
tė. Trumpai paaiškino Moterų 

_Są-gos kaipo organizacijos svar
bą ir prašė kodaugiausia lietuvai
čių moterų ir mergaičių rašytis 
prie Mot. Są-go's kuopos. Vė
liaus kalbėjo gerb. klebonas kun. 
F. Kemėšis. Savo rimtoje kalbo
je pavyzdingai nupiešė Mot. Sąj. 
svarbumą įr didelį moterų pasi
šventimą visokiuose reikaluose ir 
darbuose. Nurodinėjo motinoms 
kaip išauklėti sūnus ir dukteris. 
Jo kalba padarė gražų įspūdį ir 
sukėlė ūpą visoms ir visiems. To
liaus padainavo duetą skamban
čiais bakeliais jaunos dvi sesutės 
A. A. Bakšaitė. Deklamaciją gra
žiai pasakė p-lė Juodsnukiutė. 
Pijanu šauniai, paskambino p-lė 
O. Jaugiutė. P-lė Statkiutė pui-' mokyklą už $42.000. Turbūt bus

atvykęs iš Lawrence’o 
gavox ir su didžiu 
priėmė nezaležninkiš-

Indaila, 
laimingai 
džiaugsmu 
ką bet “tautišką” šliūbą nuo len
kų neprigulmingos parapijos pro- 
boščiaus — ks. J. Saltysiak. In
daila tą smarkų žingsnį padarė 
nedėlioję, 23 d. geg. Jis buvo prie 
kun. Kučo, Lovellio lietuvių ka
talikų klebono ir klausė ar “di
džiai gerbiamas kunigas kart’š 
neduotų šliūbo”? Kunigas Ku
čas sužinojęs kad Indaila yra iš 
Lawrence’o, prižadėjo šliūbą jam 
suteikti tik tada kada pasikalbės 
su kunigu Virmauskn. Indaila y- 
ra garsus Lawrence’o tautinin
kas. Jis yra Sandaros apskričio 
organizatorius.' Jis sutverė Hart
forde, Conn. Sandaros kuopą. Da
bar su nauja žmona važiuos San
dariečių naudai pasidarbuoti į 
Maine valstiją.

Labai tautiškas.

DAYTON, OHIO.

Daytoniečiai katalikai veikia. , 
Remia kiekvieną rakilnesnį darbą 
tautos ir su pasišventimu dirba 
dėl savo gerovės. Vietinė LDS. , 
69 kp. turi 32 nariu, .jauni drū- ; 
ti vyrai kaip ąžuolai. Gaila; kad 
ne visi katalikai daytoniečiai pri
guli. Daug tokių yra kad nepri
guli nei į draugijas, nei laikraščių 
katalikiškų neskaito, pertai kad 
mažai susipratimo tebeturi. Pa
tartina būt, kad daytoniečiai ka- i 
talikai susirištų į vieną ryšį. Pri
gulėdami prie parapijos šv. Kry
žiaus (lietuviškos), prie Šv. Pet
ro ir šv. Mikolo dr-jų, prie S. L. 
R. K. A. 191 kp.; reikėtų prigu- 
lėt moterims ir merginoihs prie 
Motinos Švenčiausios dr-jos; Jau
nimui reikėtų prigulėt prie L. Vy
čių kuopos; visiems katalikams 
darbininkams reikėtų prigulėt 
prie LDS. 69 kp. .

Kad būt tarp mūs apšvietimas 
ir mokslas, tai reik skaityt ge

kiai padeklemavo.. Pijanu pa
skambino p-lė A Bukšaitė, dek- 
lemaciją pasakė P. Baikauskiutė, 
jaunas moksleivis, Jonas Kasevi- 
čius paskambino piano. P. J. Va- 
Iukas padainavo solo. Muzikos ir 
dainų vedėjas p. A. Aleksis pui
kiai pasidarbavo laike programo. 
P. *J. Šeštokas iš Dayton, Ohio 
kaip pasirodė ant scenos su kup
letais, tai tiek ten buvo juokų, 
kad negalima apsakyti. Publiką 
prijuokino iki soties. “Čigonės. 
Atsilankymas”, juokingą kome- 
dijėlę labai gerai atvaidino O. 
Meldažiutė ir O. Malakauskaitė. 
Užbaigoje programo kalbėjo U. 
M. Vėliaus sekė pasilinksmini
mai, žaislai.
' Daugiausia pasidarbavo šios 
narės sąjungietės: A Abišalienė, 
M. Bagdonienė, M. Petrokienė, 
A. Druskauskienė, A Mitkuvienė. 
Prie kuopos prisirašė naujų na
rių 22. Sesutės sąjungietės dirb
kim ir ant toliaus visos vienybė
je. 's

Nedėlioj, 16 d., gegužės A L. 
R. K. M. Są-gosl 54 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą šv_ Jurgio 
parapijos salėje. Šiame susirin
kime smagu pasidžiaugti visuo
menei, kad kuopa iškilo kaip ant 
mielių', irt pasirodė daug gyvumo. 
Naujos narės atsilankė ir visos 
susipratusios lietuvaitės katali
kės. x .

įkaitytas laiškas' nuo centro 
valdybos, kad sušelpti biedną'są- 
jungietę; po trumpo sVarstymo 
vienbalsiai nutarta paaukoti iš 
kuopos iždo $5.44. Ant .rudenio 
nutarta surengti balių ir teatrą. 
Tam dalykui pasirūpinti išrinktos 
M. Stankienė, A. Abišalienė ir U. 
Motuzaitė. Kalbėjo p-ni Aleksie
nė, Akademijos Rėmėjų dr-jos 
pirm, ir išaiškino wokia yra svar
ba remti vienuolyną.- Nutarta 
tam tikslui surengti kokią pra
mogėlę ir paaukuoti iš kuopos iž
do.
■tt

da mes tautos išgamas išgandy- 
sim iš savo tarpo. Žiūrėkit, skai
tykit ir tėmvkit, kad ir mažai na

mas ėmė kalbėti apie vietinius vy- rių turi LDS. 69 kp., bet kokius

Butkus — po $2.00. J. Naumavi- 
čia, J. Korys, J. Armonaitis, S. 
Svolbau, F. Vilkas, T. Kunca, J. 
Eidukaitis, B. Uginskas, A Ma- 
ziliauskienč, J. Daniliauskas, J. 
Uginskas, A Leyendauskas, J. 
Dierys, Bohoas, JrLuišis, P. Lui- 
šis, P. Petrauskas, J. Domeika, 
T. Batkevičia, J. Aglinskas, J. 
Praleika, V. Norbutaitis, A Kon- 
teikis ir A Matulaičiut^ — po 
$1.00. J. Pocis, J. Butvilas, J. 
Staejokas, J. Baltkojis, A Taš- 
kūnas, B. Damša^ V. Paplauskas, 
P. Muliekienė, M. Geležiūnienė, 
K. Butkus, V. Puskevičius, O. 
Minutienė, J. Darnusis, A. šimu- 
kauskas ir V. Muleckis — po 50c. 
Smulkių aukų 70c. Viso $67.20.

Watefbury’o Streikierių Spau
dos Komisija:

G. J. Kazlauskas,
K. Vaičiūnas, 
J. J. Kasiulis. GERIAUSIA SISTEMA.

graži.
Detroitiečiai rengiasi statyti 

namą-svetainę ant 25 ir Dix gat
vių. Tai bus labai naudinga dėl 
West Sidės lietuvių.

- Tas pats.

BALTIMORE, MD.

Vakaras'gerai pavyko.

24 d. geg. š. m. Vyčių bažnyti
nis choras, vedamas p. J. Čižaus- 
ko buvo surengęs gražų vakarą 
parapijos naudai. Programas su
sidėjo iš dainų ir operetės “Lie
tuviškas Milijonierius ”.'Kaip dai
nos taip ir lošimas puikiai pavy
ko, nes dalyvavo visi gabiausi 
dainininkai ir lošėjai, kaip tai: 
p-lės E. Feleskiutė ir Šaltėniutė 
įš Washingtono ir vietiniai: Jo
nas Stočkus, A. Bučnis, Gužaus- 
kiutė ir kiti. Publikos buvo pil
na svetainė vietinių ir 
vashingtoniečių.
Et h
i

svečių

A. B.
r

LINDEN, N. J.

5 >
Konkondrilaitė.

DETROIT, MICH.

Mes turime LDS; kūopą, kuri

LietuVos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų 148 skyrius veikia nors 
silpnai, bet vis-gi neatsilieka nuo 
kitų kolonijų. Čia atskaita už 5 
mėn. 1920 m. Aukavusių vardai: 
Liet. Darb. Sąj. 73 kp. $15.00, A
L. R. K. Mot. Są-gog 53 kp. $10. 
Po $1.00: J. J. Liudvinaitis, V. 
Mačiuliutė, P. A Mikšis, J. Saka
lauskas, V. Guzevučius, K. Julis, 
J. Stepšis, M. Stepšiutė, P. Step- 
šienė, J. Buivis, O. Butkevičienė,
M. Kazakevičienė, T. Budrevičie- 
nė, K. Stepšis; viso yra $39.00. 
Paskui per A L. R. K. Mot. Sąj. 
53 kp. surengtą vakarėlį 11 d. ba
landžio buvo surinkta $17.20. Au
kavo šios ypatos po $1.00: J. 
Venckus, F. Gečis, S. Tuldžis, J. 
Keller, M. Valavičius, Ant? Guze- 
vičius, W. Keller, Ona Vengrai- 
tienė, G. Kairevičiehė, M. Buzū- 
nienė, L, Savickas, Ona Martis. 
Smulkių aukų buvo $5.20. Visi 
pinigai pasiųsta į centrą — $56.

z J. J. Liudvinaitis,
L. R. Kr. Rem. sk. pirm.

visiems
KLAUSYKIT E.'

Cambridge’io, Mass. lietuvių draugijų komitetas gavo iš 
miesto leidimą turėti birželio 5 d. subatoje “Tag Day”, vie
šą aukų rinkimą Lietuvai. Pinigai bus pasiųsti tiesiog į Lie
tuvą prezidento vardu. Tą progą norime sunaudoti kuopil- 
niausia. Todėl kviečiame talkon lietuvaites ir lietuvius iš vi
sų apielinkių—Bostono, So. -Bostono, Brightono, W. Lynno, 
Norwoodo ir tt. Kviečiamos ypač lietuvaitės nuo 15 metų am
žiaus. Subatoj birželio 5 d. būriais atvykite į Cambridge’io lie
tuvių bažnytinę salę,x kur gausite baksiukus, ženklus ir bus 
nurodyta vietos, kur kolektūoti.

VIETINIAMS LIETUVIAMS.
Ketverge birželio 3 ir pėtnyčioj birželio 4 d. bus susinu-' 

kiniai bažnytinėje salėje organizavimui kolektorių subatai. 
Teikitės kuoskaitlingiausia susirinkti, kuouoliausia stoti į tą 
darbą ir geriausia išnaudoti gautą progą.

A. VAISIAUSKAS, K-to pirm. 
J. NAUJALIS, K-to rašt.f

Geriausia sistema, tai gera 
nervų sistema. Kiekvienas pasek
mingas biznierius pasakys jums,' 
kad nėra jokio pasisekimo be ge-. 
rų nervų. Net jei prasimuštum 
priešakyn, negal pasilsėt, bet tu-! 
ri stengtis įolabiausia, kad ten iri 
užsilaikytum. Trinerio Ameriki
nis Eliksiras iš Kartaus Vyno di- 
dei pagelbsti kovoje dėl pasiseki
mo. Jis duoda sveiką apetitą, pa
deda virškinti ir sustiprina nėr-- 
vus. Jis prašalina užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą, nervuotumą, 
sunkumą, prieslėgį, ir kitokio 
vaisto, kuris duotų ūmą pagelbą' 
nerasi per Trinerio Amerikinį E- 
liksirą iš Kartaus Vyno, kuris jau 
nuo 30 inetų yra tuomi pagarsė
jęs. Jis įvestas prekyvietesna 
1890 ųi. ir visados pirmininkau
ja, nes joks kitas kartus vynas 
nesusilygina su Trinerio Ameri
kiniu Eliksiru. Pamėgink Trine
rio Angelica Bitter Tonie. Aptie- 
kose ir pas vaistų pardavėjus abe
jus šiuos vaistus gausi. — Joseph 
Triner Company, 1333-1345 S. 
AshlariS Avė., Chicago, Hl.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS

Norinčios gero darbo 
kreipkitės prie gerai žino-; 
mo ir prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsų spe- 
ciališkumas.

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

Kadangi daug važiuoja į Lietuvą 
, ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar 
vietų ant_šių laivų:
LIEPOS 3 d. “Adriatic” dėl
LIEPOS 17/d. “Lapland’’ dėl 
.RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukĮa j Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Franci ją gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prisiųskite ant' 
rankos ,$20.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

414 Broadway, So. Boston 27, Mass;

gausite

5 vyrų
5 vyrų

rus laikraščius ir knygas, o ta- rūpinasi darbinihkif reikalais, tu
rime Vyfiųkp., turime įgražų be- 
siląrinantį chorą, į kurį kiekvie
nas jaunikaitis mylintis dainas 
bei muziką gali įrtoti, turime S.

RAUGATUCK, CONN.

Aukos streikeriams.

N. Ragauskas ir T. J. Butkus

' -------- RENGIA
L. D. S. NEW YORK IR NEW JERSEY VALSTIJŲ
- ' . APSKRITYS.

-----  Įvyks -----

NEDĖLIOJĘ, 6 DIENA BIRŽELIO-JUNE 1920 
ANT t»ROGRESS PARKO, MITCHELL AVENUE 

PRIE TOWN HALL, LINDEN, N. J.
Prasidės 10 vaL ryte ir trauksisi iki vėlai naktį.

PROGRAMAS susidės iš įvairių, lošimų. Dalyvaus 
nesenai iš Lietuvos pribuvęs kalbėtojas. Daug ką -naujo 
bus galima išgirsti. Taipogi bus ir daugiau žymių kalbė
tojų. 1' • -

Dalyvaus chorai iš Newarko, Patersono, Harrisono 
ir kitų kolonijų. Gabiausi artistai-solistai sudainuos į- 
vairių dainelių.

L. Vyčių 25 kp. benas iš Newark, N. J., susidedąs iš 
50 muzikantų puikiai pagrieš.

-Bus ir šiaip visokių žaidimų, nes vieta labai patogi 
pasilinksminimui, taip kaip Lietuvoj.

Bus traukiami judomieji paveikslai. Bus ir šiaip i- 
mami paveikslai.

Taip-gi bus galima gauti gerti ir valgyti visko pilnai. 
Turėsime lietuviškų dešrų. Kas atsilankys — nesigai-Turėsime lietuviškų dešrų. Kas atsilankys 
lės. 1

ŠOKIŲ TIKIETAS 25 CENTAI.
TIKIETAS DĖL VALGYMO IR GĖRIMO 50 CENTŲ.

Už ką gaus valgyti ir gerti.
Tad Visi Lietuviai ir Lietuvaites kviečiami atsilanky

ti mūsų rengiamame išvažiavime, vpač-gi LDS. nariai.
Į pikniko vietą svečiams parankiausiai atvažiuoti yra 

traukiniu (treinu) Pennsylvania R. R. į Linden, N. J. 
ir n&o stoties eiti į dešinę pusę iki Town Hali, tuoj ir par
kas, pikniko vieta.

Pikniko Rengimo KOMITETAS.

NAUJAS JUOKAUNAS
D E KL E M A T O R I U S.

Lietuvių kalboje dar 'tokių scenos įvairumų neturėjome.
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

*

244 W. Broadway,

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A Kmitas, 
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — 

' J. Kavolinas, 
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Andriliunas, 
301Į Broadwav, 

. So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St, - 

So. Boston, Mass. 
Kasierius — »

S. Čižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Masš.
Maršalka —

. F. Lukoševičius, 
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

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

BOSTON, MASS.

Pirmininkas—
Motiejus Versiaekas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street,
So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas—
- Juozapas Vinkevičius.

147 W. Sirth St., 
So.-Boston, Mass.

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St..
■ Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckną.

140 W. SirtK Street 
So. Boston, Mass.

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St..
Charlestovvn. Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija 
Boston. Ms«s. laiko mėnesinius 
susirinkimu kss pirmą nedėl- 
dienj kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po nietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

t



ANT GREITO PARDAVIMO

PIRMOS KLESOS

SUTARTA.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!

JUS GALITE SULAIKYTI

F.,'- ’ . “ Telephonas.

Ceverykų, vyriškų drabužių 
nių. rakandų (furniture) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyvento! vietoj, 
ti parduotas nevėliaus kaip 
Birželio (June). Prekg ir i 
bai pigios. Savininkas iSv 
kitų miestą.

PLAUKAI !
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežgjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plaukų; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą. . ■

The Western Chemical Co.
Bos 9 WilkesBarre, Pa.

So. Bostoniečiai ir kitę apielin- 
kių lietuvaitės ir lietuviai kuor 
skaitlingiausia eikite talkon Cam
bridge’io lietuviams subatoj 5 d. 
birželio viešai aukų rinkti Lietu
vai. Rengti viešą aukų rinkimą 
(Tag Dayj leidimas yra gautas.

Subatoj iš ryto nuvažiuokite į 
Cambridge’io lietuvių bažnytinę 
salę ir gausite baksiukus, ženklus 
ir nurodymus.

T«i. So. Bctoo 270
DR. JOHN NacDONNELL, N. D.

Galima tankaUati it UttavitaM 
Ofiso valandos:

Ryt im iki 9 vai. 
Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki9

536 Broadway. So. Boston.

Vietos Tautos Fondo 11 skyrius 
rengia didelį išvažiavimą-pikniką 
13 d. birželio 1920 m. Vieta jau 
surasta — Rugby Park, Matta- 
pan, Mass. Vieta išvažiavimui la
bai patogi, visai arti prie street- 
kario ir tereikia mokėti tik vie
nas fėras — 10c. Kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuvaites iš vi
sos Bostono apielinkes.

Pereitą nedėlią bažnytinėje sa
lėje buvo prakalbos Lietuvos 
Dukterų dr-jos po globa Panelės 
Švč. Prakalbų vedėja buvo poni 
Ašmenskienė. Kalbėjo klebenąs 
kun. Urbonavičius, Dr. Landžius 
ir P. Gudas-. Prakalbos pusėtinai 
visais žvilgsniais nusisekė, nors 
žmonių nedaug tebuvo. Buvo da
ryta kolekta Fribourgo studen
tėms. Surinkta $5.50. Po $1.00 
dėjo Dr. Landžius ir Mačiulienė. 
Tą pat dieną Brightone Moterų 
Sąjungos prakalbose buvo daryta 
kolekta ir iš tos kolektos šiam 
tikslui liko $3.00. Išviso sudary
ta $8.50.

Birželio 4 d. bus Pilnųjų Blai
vininkų 49 kp. susirinkimas šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj 7:30 
vai. vakare.

Lietuvos Nepriklausomybės Ša
lininkų Sąjungos (L. Liuusybės 
Sargų Sąj.) susirinkimas įvyks 
ketvėrge, birželio 3 d., 1920 Baž
nytinėje salėje, Fifth St., So. Bos
tone 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite ateiti, nes yra labai 
svarbių pranešimų parvežta iš L. 
L. S. Sąj. Seimo, kuriuos delega
tas išduos kaipo raportą.

Valdyba.

s DAKTARAS
878 WA8HXNGTON 8t, (arti B<
Ofiso w£: no 9 ▲. M. IM a P. H

platesnių-;

BenPhona DicktaMn IMS H

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BnUSuPMaMphia,Pi.

Lietuvi? Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki S po pieva 
Vakarais, Ketverto nuo 6 iki 9P. M.

Phone - Kensinyton 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo tai.. g_g „ vakaro 
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Aliegheny Avė., 

' Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicap, So. Bpston, Mass. 

TEL’S, So. Boston 441 
” ” 2334

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dorchester, Mass.




