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Karo stovis visoj Lietuvoj
derybas su lenkais.
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Vokiečiai 
Brusilovo 
Gali kil-

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRA

NEŠIMAS.

Rusai užveda taikos

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergaia . 

ir subatomis
Metams $4.08
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Šiandien paskelbta karo sto
vis visoje Lietuvoje. Seinai 
Lietuvių rankose. Bolševikai 
laiko Vilnių, Gardiną sako ati
duosią lietuviams, 
nerimauja. Laukia 
nuvertimo Sovietų, 
ti audra Lietuvoje.

Roman.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje šiandien gavo iš Kauno 
nuo “Elta” sekantį kablegra- 
mą:

‘ ‘ Konstituanta (Steigiama
sis Seimas) priėmė įstatymą 
invedimo karo padėties visoj 
Lietuvoj kuriuo suvaržoma 
Laikinosios Konstitucijos ga
rantijos — invedama mirties 
bausmė. Priimtas papildymas 
įstatymo kariškius žeme aprū
pinti sulyg kurio negauna že
mės kariškiai kurie buvo tei
siami kriminalei arba tėvynės 
išdavimo nusikaltimuose”.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje

Per M. J. Vinikas.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje šiandien gavo iš Kauno 
nuo “Elta” sekantį kablegra- 
mą:

“Užsienių Reikalij Ministe- 
ris Puryckis pasiuntė vakar 
Maskvon telegramą, kurioj 
Lietuvos Vyriausybė būtinai 
reikalauja kad šiaurėje Rusų 
kariuomenė nepereitų abiejij 
pusių nustatytos demarkacijos 
linijos, nesikištų Lietuvos Ad- 
ministracijon, nedarytų jokių 
rekvizicijų, mokėtų gyvento
jam už viską valstybės pini
gais dabartinėmis kainomis, 
imtų tik karo žvilgsniu būti
nai reikalingas susisiekimo li
nijas, karo sandėlius, butus, 
kad visa civilinė administraci
ja Rusų esamose žemėse būtų 
Lietuvos Vyriausybės, rank^ Molodečną (už Lietuvos ^be-
se. Mūsų kariuomenė paėmė 
Seinus. Stovi linija Vižainis, 
Slobodka, Seirijų ežeras. Šiau
rėje mūsų kariuomenė paėmė 
Vydžius, artinasi taikos sutar
ties pustatyton Lietuvos sie
non.

žių) ir Švenčionius (Lietuvos 
rybose, — apie 70 verstų nuo 
Vilniaus).

Aliantų Konferencijon atvy
ko Paderewskis, maldauti pa
gelbos. Kalbinama Rumunija

14 Liepos. Lietuviai plačiu
frontu susidūrė su rusais į 
šiaurę nuo Vilniaus. Lietuviai 
pastūmė lenkus iš Vievio (45 
verstai nuo Vilniaus). (Kal
bama apie rusų inėjimą Vil
niun, bet-gi žinia dar nepatvir- 
ta). -

15 Liepos. Lietuvos kariuo
menė nusivarė'lenkus iki Len- 
tvaravos (17 verstų lig Vil
niaus) ir užėmė Nemenčiną 
(15 verstų lig Vilniaus). Ant 
vieškelio Maišogala- Vilnius 
nuginkluota visa lenkų briga
da. Lenkų ginkluotos jėgos 
apleidžia Vilnių ir susimeta 
Lentvaravos apielinkėje, spir
damas prieš lietuvius. Tuo 
tarpu rusai matomais iš Šven
čionių pusės ineina pietų laike 
Vilniun, nesutikdami pasiprie
šinimo.

Varšuvoj lenkai pareiškė, 
vėdama krašto reikalų sargy- kad jie girdi Vilnių lietuviams 
boję, atmetė lenkų viliugįngus 
pasiūlymus, ir vietoje sutarčių 
su lenkais i 
taiką su Rusų sovietais. To Į Lentvarave užstojusį kelią į 
reikalavo realus Lietuvos krąš- Į Vilnių, nuginklavo ir interna
to reikalai. Sutrauk W apie 2,500 legionistų. Va-

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

LIETUVOS MISIJOS 
INFORMACIJOS.
Įvykiai Lietuvoje.

Šiomis dienomis svarbūs 
vykiai Lietuvoje seka vienas 
po kito žaibo greitumu. Lie
pos mėnesyje išsivysčius Ru
sų Sovietų ofensvvui šiauri
niame lenkų-rusų fronte, len
kai atsiunčia Lietuvon (Kau
nan) delegaciją kviesdami lie
tuvius talkon prieš bolševikus, 
siūlydami už tai plebiscitą Vil
niaus klausime, o pagaliaus 
diplomatiniai nusileisdami iki 
pilno atidavimo! Vilniaus ir 
Gardino Lietuvai, neišsižadė
dami betgi nudėvėtos unijos i- 
dėjos. Lietuvos valdžia, sto-

i-

“užleidžiu”.
16 Liepos. Lietuvos kariuo- 

pasirašė Maskvoje menė įveikė lenkų ariergardą • . • MM I - - - - — — *

dienų įvykiai laikui bėgant 
vystėsi sekančiai:

10 Liepos. Lenkų kariuome
nė pradėjo trauktis iš Lietu
vos okupuotų vietų. Lietuvos 
kariuomenė sekdama lenkų 
pėdomis užima Dukštus, Tau
ragnus, Kukutiškį, Skudutiš
kį, Pakalnius, Aluntą, Širvin- 
tus, Šešuolius. Grasinami iš 
dviejij pusių, lenkai pradėjo 
evakuoti Vilnių. Aliantų kon
ferencijoje mieste Spa (Belgi
joje) lenkų premieras prašo 
pagelbos. Lietuvos reikalus 
konferencijoje atstovauja Mi
lašius.

11 Liepos. Rusai iš vienos 
pusės užima Dvinską, iš kitos 
— Minską. Lietuviai gi uži
ma Kalkūnus ir gelžkelį iki 
Drisvetų ežero. Persikraustę 
į šią pusę Dauguvos latviai lai
kosi Burugdeno-Skruzdėlynės- 
Kapliavos linijoje.

12 Liepos. Lietuva pasirašo 
taikos sutartį Maskvoje su Ru
sijos sovietų Valdžia. Lietu
vai pripažinta: Vilnius, Gardi
nas, Lida, Ašmena, Brasla- 
vas. Lietuvos kariuomenė ve
ja lenkus į šiaurę nuo gelžke
lio Kaunas-Vievis-Vilnius ir 
matomai laikosi pieno užimti 
visą gelžkelį DvinskasVilnius. 
Pietiniame bare Varėnos link 
dar jokios akcijos nesimato. 
Visoje Lenkijoje paskelbtas 
karo stovis ir sutverta nacio- 
nalė krašto apsaugos taryba 
su diktatoriškomis teisėmis.

Alijantai iš Spa pasiūlė bol
ševikams padaryti ginklų pa
liaubas ir suvažiuoti į konfe
renciją Londone drauge su ats
tovais Lenkijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estonijos ir Finlandijos.

13 Liepos. Lenkija pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę, 
nieko neminėdama apie rybas. 
Pranešama, kad Kaune lietu
viai susekę naują platų lenkų 
suokalbį prieš Lietuvos Vals
tybę, kompromituojantį Len
kijos Valdžią. Lietuvos ka
riuomenė užima Molėtus, In
turkę, Dabingius, Paberžę, 
Maišiogalą (apie 25 verstų lig 
Vilniaus). Bolševikai užima
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UTARNINKAS, LIEPOS 27 D

Grand Rapids, Mich. lietuvių parapijinę mokyklą baigusieji bernaičiai ir
gerb. dvasišku vadovu kun. A. Deksniu.mergaitės su savo

Grand Rapids, Mich. lietuvių parapijinę mokyklą baigusieji bernaičiai ir 
mergaitės su savo gerb. dvasišku vadovu kun. A. Deksniu.

karop, lietuviai įžengė Vil
niun. Lietuvos kareiviams in- 
einant Vilniun, rusų komisa
ras sakė prakalbą, pareikšda
mas, kad rusų kariuomenė vei
kiai apleisianti Vilnių ir kitus 
apskričius sulig padarytos tai
kos sutarties.

T rytus nuo Vilniaus, pū- 
siaukelyje ligi Smosgainirj ėjo 
dar kovos rusų su lenkais, iš 
kur lenkai matomai turėjo 
trauktis Lidos link.

17 Liepos. Lenkai pripaži
no netekę Vilniaus, ir tvirtina, 
būk mušęsis su rusais Vil
niaus gatvėse. Dėl atgavimo 
Vilniaus, — Kaune įvyko mil
žiniška manifestacija. Lietu
vos kariuomenė apsupa visas 
Vilniaus apielinkes, užima N. 
Trakus ir miestelį Sarok Ta- 
tarų į pietus nuo Vilniaus. To- 
liaus į pietus užima dalį gelž
kelio Vilnius-Gardinas ir mie
stus : Druskininkus, Merkinę, 
Varėną, Marcinkonis ir Val
kininkus. Šiauriniame gi ba
re, — artinamas! prie Vidžių. 
Lietuvos Valdžios delegacija 
tariasi Vilniuje su rusų ka
riuomenės vaadis dėl paėmi
mo valdymo funkcijų rusų pa- 
liuosuotame Lietuvos plote.

Iš Maskvos grįžo lietuvių 
taikos delegacija.

18 Liepos. Sulig neoficia
lių žinių, Lietuvos prezidentu 
išrinktas T. Norus (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 2,- 
500 kvad. kilometrų savo že
mės. Vilniuje mūsų ir rusi) 
kariuomenė. Rusų komisaras 
užrubežio reikalams Cičerinas 
savo telegramoje tvirtina, kad 
rusų raudonoji armija veikiai 
apleisianti Vilnių.

Rusų kariuomenė užėmė Li
dą. Vokietijos valdžia pareiš
kusi, kad lenkų-rusų imtynė
se laikysianti neutralitetą.

19 Liepos. Rusijos sovietų 
valdžia davė atsakymą į A- 
liantų pasiūlymą. Rusų atsa
kyme pasakyta be kitko, kad 
aliantai “persiaurus” rube- 
žius lenkams paskyrę. Bolše
vikai pasižada tinkamesnius 
jiems rubežius nustatyti. Prie 
aliantų pasiūlymo rusai mato
mai šiuo tarpu nėra linkę.

Paskiausioji “Eltos” tele
grama iš Kauno 19 Liepos pra
neša. kad mūsų derybos su 
rusų kariuomenės vadais Vil
niuje dėl parėmimo Vilniaus 
ir apielinkių administravimo 
dar tebesitęsia Tos mūsų de
legacijos nariai: Seimo atsto
vai Kairys, Požėla ir gen. 
Katche sugrįžę iš Vilniaus ta
riasi su Ministerių Kabinetu 
Kaune.

Bolševikai užima Baranovi
čius.

20 Liepos. Lenkai laikosi 
dar Gardino ir Suvalkų apie- 
linkėse. Jiems gręsia apsupi
mo pavojus iš šiaurės ir ryt- 
pietinės pusės.

21 Liepos. Eina jau gandai 
apie evakuaciją Varšavos.

22 Liepos. Komunikas iš 
Maskvos skelbia po -smarkiij 
mūšių rusai (veįikau gal lie
tuviai) Gardiną’Ąižėmė. Da
bar laukiama pilnesnių žinių 
dėl Vilniaus ir Gardino padė
ties ir apie paliuosavimą Sei
nų, kurie jau randasi mūši] 
rankose.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

Liepos 23.

DĖL VILNIAUS.
London, liepos 22. — Apie 

padėti Vilniuje trūksta tikrų 
žinių. Sako, kad kuomet len
kų kariuomenė traukėsi iš Vil
niaus, tai ties Vilnium prieš 
Lenkijos vyriausybės patari
mą susidarė lenkų milicija ir 
ėjo sutrukdyti Lietuvos armi
jos inėjimą Vilniun. Tai tuo 
tarpu iš antros pusės įsmuko 
Vilniun rusai.

London Times koresponden
tas iš Kauno praneša, kad ru
sai atsisakė užleisti Vilnių lie
tuviams ir pradėjo užvesti sa
votišką’ civilę tvarką. Lietu
viai prieš tai protestuoja. Lie
tuvos delegacija išvažiavo į 
Rygą kalbėtis su Joffe, pirmi
ninku taikos delegacijos Ry
goj, Latvijoj. Rusų karve
džiai Vilniuje neturį teisės ves
ti jokių derybų su Lietuvos 
valdininkais. Lietuvos kariuo
menė Vilniuje atsisakė pasi
duoti rusų komandai.

London, liepos 23. — Lenkų 
biuras skelbia, kad rusams 
inėjus Vilniun, jokia lietuvių 
kariuomenė jin nepateko. Gi 
iš lietuviškų šaltinių sužino
ma, kad visas Vilnius paves
tas lietuviams. Lietuvių ka
riuomenė paėmė taip-gi Sei
nus, Druskininkus ir Vidiš
kius.

Lietuviai vilti netrukus bū
sią pilnais šeimininkais savo 
senojoj sostinėj. Tuo tarpu 
Vilnius yra lietuvių policijuo- 
jamas ir vietinė valdžia yra jų 
rankose. Labai atsargiai el
giamasi, kad nesusidurti su 
rusų kariuomene.

Lyda dar rusą neperduota 
lietuviams. Lietuvių didžiu 
noru yra gyventi taikoje su 
savo kaimynais, bet jei rusai 
norėtų pasiduoti rankas su vo-
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kiečiais per lietuvių žemę, tai 
lietuviai iš visų savo spėkų 
tam priešintųsi.

REKONSTRUCIJOS DARBO 
SUTRAUKA.

Valstijos Departamentas. 
Departamentas praneša, jog 
Belgijos Užsienių Reikalų Mi
nisterija pranešė Amerikos 
•ambasadai, jog Belgijos val
džia davė savo pavelijimą iš
kasti Amerikos kareivių kū
nus, kurie buvo palaidoti Bel
gijoje. Belgijos valdžia pri
žadėjo gelžkelių kooperaciją 
šiame darbe.

Amerikos ambasada Meksi
koje praneša suspendavimą 
Meksikos gelžkelių tavorinių 
vagonų. Gelžkeliij darbinin
kai streikuoja.

Užsienių Reikalai. Dr. J. C. 
Schurman buvęs Cornell Uni
versiteto pirmininkas, prakal
boje prie Užsienių Reikalų ko
misijos New Yorke, liepos 14 
d., pritarė paskyrimą bendros 
komisijos iš japonų ir ameri
kiečių, studijuot klausimą ja
ponų ateivystės į šią šalį.

Darbo Departamentas, šeši 
tūkstančiai Pennsylvanijos 
Anglių Kompanijos angliaka
siai Scrantone streikuoja. An
gliakasiai nori išnaikint ang
liakasių kontraktus.

ILGAS STREIKAS PASI
BAIGĖ.

Bevelry, Mass. — United 
Shoe Machinery Co. dirbtuvė
se streikas pasibaigė. Darbi
ninkai buvo sustreikavę kovo 
5 d. Streikavo 25000 darbi
ninkų. Streikas kilo dėlto, 
kad kompanija norėjo taip va
dinamą “individual vorking 
contract”. Kompanija dary
davo sutartį ne su darbinin
kų organizacija, bet atskirai 
su kiekvienu darbininku. To
kiu būdu kompanija norėjo 
pasmaugti darbininkų organi
zaciją.

Francijos finansų komisija 
pritarė atnaujinimui diploma
tinių rišių su Vatikanu. Kai 
parlamentas susirinks, tai 
svarstys ir balsuos. Francijos 
atnaujinimą diplomatinių ri
šių su Vatikanu.

Francijoj trūksta darbinin
kų ant ūkių. Valdžia paleis 
dalį kareivių uždarbiauti pas 
ūkininkus.

SUTIKO TAIKINTIS.
Prispirta prie sienos Lenki

ja ir alijantų patariama papra
šė Maskvos vyriausybės tai
kos. Iš Maskvos tuoj atėjo 
pranešimas, kad sutinką karą 
pertraukti. Karo pertrauki
mo išlygoms išdirbti Rusijos 
ir Lenkijos atstovai turbūt su
važiuos į Lietuvišką Brastą,

Kuomet Lenkija tapo pri
smaugta, tai jos ministeriai 
rezignavo. Dabar premieru y- 
ra Sodiečiai partijos vadas Wi- 
tos, jo padėjėju yra Dašinski, 
socijalistų vadas.

Dabartinis lenkij ministerni 
kabinetas pavadintas taikos 
kabinetu.

Kuomet atėjo žinia, kad ru
sai sutinka taikintis, tai Var- 
šava atsiduso. Prisirengimai 
kraustytis suturėti.

Iš Viennos pranešama, kad 
Rusijos taikos išlygos Lenki
jai būsiančios aštrios.

Vokietijos valdžia išleido 
uždraudimą pardavinėti gink
lus ir amuniciją Rusijai ir 
Lenkijai.

Lenkų ofensvvas prieš Rusi
ją prasidėjo balandžio mėnesio 
pradžioj.

Lenkai buvo užsiriktavę ir 
pradžioj sekėsi, paėmė Kievą. 
Mūšio linija 450 mylių ilga. Iš 
abiejų pusių kareivių dalyva
vo 1.250.000. Lenkai buvo pa
sigrobę 100.000 ketvirtainių 
mylių daugiau, negu alijantų 
jiems buvo skirta. Karas bu
vo tikrai moderniškas. Var
tota didžiulės armotos, tūks
tančiai kulkosvaidžių, šimtai 
aeroplanų, daug tank’ų. Ru
sai ėmė spausti lenkus pieti
niame ir šiauriniame fronte. 
Paspaudė it replėmis ir lenkai 
neatsilaikė. Pradėjo bėgti len
kai. kaip avių būriai, negalė
dami atsigriebti.

National Civic Federation 
skelbia, jog Amerike bus at
naujinta “ablava” ant 
valstybinių gaivalų.

prieš-

Eilėn 
mote- 
Nete-

Holyoke, Mass. — 
Mack, 57 metų amžiaus 
ris, skalavo maudinę. 
kus lygsvaros, krito vanon ir 
prisimušė. Vanoj buvo tiek 
vandens, kad apsėmė galvą ir 
ji prigėrė.

------ «—
Liejos 23 d. Baltimorės kar- 

dinelui sukako 86 metai.
\ ---------------

Kezar Falls, Me. — Herbert 
Doe buvo nutrenktas jam be
uždarant langą. Lovos buvo 
suaižytos ir kilo gaisras, kurs 
vienok greit buvo ūžgesytas-

Westfield, Mass. — Henry 
Dubuąue mirė Noble ligoninėj. 
Jis buvo rastas lauke vos gy
vas nuo bado. Nėjęs elgetau
ti dėl to, kad laikęs perpaže- 
minantį daiktą.

Rusija netrukus tikisi už- 
megsti pirklybos derybas su 
Holandija.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ 18 LIETUVOS.

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Ui 
50c. (galima stapipėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 2B 
ekz.

SIŪLO TAIKĄ.
London, liepos 26. — Rusi

jos vyriausybė pranešė Angli
jos valdžiai sutinkanti sueiti 
Londone su alijantų atstovais 
taikos reikale. Tik reikalau
ja, kad priešbolševikiškas va
das IVrangel pietinėj Rusijoj 
būtų suturėtas nuo karinių 
veikinuj prieš Maskvos val
džią.

Toje pat notoje pranešama, 
kad Sovietij vyriausybė sutin
ka pertraukti karą su Lenki
ja ir išreiškiama nusistebėji
mas, kad Anglija pertrauke 
pirklybos derybas su Rusija.

MARKĖS ANT LAIŠKŲ Į 
EUROPĄ.

______________ — T

Kuomet žmogus šioje šaly
je parašo laišką kam nors į 
svetimą šalį (apart British 
įsiės), ant konverto turi uždėt 
penki ij centų vertės markę, 
tuomet laiškas greitai ir tei
singai nueis.

Daugelis laiškų siųsti iš A- 
merikos į Europą neturi už
tektinai markiij ir prisiųsti A- 
merikos Rauronojo Kryžiaus 
Krasos Departamentui Pary
žiuje. «

Francijoj, krasos darbinin
kai reikalauja dvigubą sumą 
jeigu užtektinai štampų neuž
dėta- Bet dar aršiaus yra per
siuntimo trukdymas, kartais 
laiškai sulaikyti šešias savai
tes.

RUSAI KELIA SERBŲ 
RANDAS. • A

Belgrade. — Kaip tik 60,000 
pabėgėlių iš Rusijos atvažiavu 
į Serbiją, randos ir viešbučiu 
mokesčiai pradėjo kilt. Serbai 
laiko kasdieninius susirinki
mus miestuose agituodami 
greitų ir smarkų įvedimą, by
lų sutvarkyti randų reikalą. 
Pabėgėliai kreipiasi prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus pra
šydami pagelbos.

Francijos geležinkeliai dar
bininkus, važiuojančius ant 
ūkių dirbti veža už pusę kai
nos.

Die Freiheit skelbia, kad »- 
lijantai bandė prigundyti eifi 
talkon lenkams prieš Rusiją. 
Užtai žadėjo Vokietijai Pozna- 
nių.

Los Angeles, Cay. — Neg
ras Gibson, pasmerktas miriau 
prisipažino nužudęs septynis 
žmones ir papildęs daug 
gysčių.

Padaryk džiaugsmą savo ga
minėms arba pažįstanucsuų 
užrašydamas “Darbininką”

Amerikoje “Darbininkas” 
metams $4.00; Lietuvon 
tams $5.00.

ADRESUODAMI laiške 
ar pdkietus Lietuvon ir iu»- 
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH
UANIA.
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Kiną Iš South Boston'o utarnlnkais, 
ketvertais ir suba tomis. Leidžia Am. 
Lnmjvrę Rymo Katalikų Sv. Juozapo 
Dakbinkų Sąjunga.
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Dabartiniais laikais jokis 
valdovas jokioje šalyje ne
tari tiek galios, kiek jos tu
si Suv. Valstijų preziden
tas- Jis turėjo galios dau
giau. negu kaizeris Vokie
tijoj- Suv. Valstijų prezi
dentas pasiskiria sau padė- 
jejus-šekretorius (įniniste- 
rius). Sekretoriai neatsako 
už savo darbus prieš kon
gresą. Sekretorių negali 
niekas išėsti iš vietos, jei 
prezidentas už jį stos. Prieš 
^ftsto sekretoriij Burlesoną 
pakeMa buvo tikra audra. 
Bet Būrtesonui esant už 
prezidento pečių, audra tiejc 
ji lietė, kaip kad ji būt ki
ltas ant Marso, o ne Suv. 
Valstijose. Prezidentas ski
ria Augščiausiojo Teismo 
teisėjus. Kokios partijos 
prezidentas, tai tokios par
tijos ir visa administracija. 
Todėl Suv. Valstijų prezi
dentai daugiausia būdavo 
stiprūs, energingi vyrai. Ty- 
pišku prezidentu Suv. Vals
tijų buvo Theodore Roose-

: Daiaar prasideda kalbos 
apie apkarpymą Suv. Vals
tijų prezidento galios. Gal 
tyčia abi partijos — respu-

Argentiniečių Seimas.
Ilgas jau laikas nesimatant 

žinių iš Argentinos, manau, 
nebus pro šalį pranešti Ameri
kos lietuvių visuomenei apie 
šios šalies lietuvių “politiką”.

Pastarųjų kelių metų nuota
kiai Rusijoj ant tiek sudemo- 
ralizavo Argentinos lietuvius, 
kad lietuviškiems bolševikė- 
liams net seilės driekiasi begi
nant dabartnį Rusijos “darbi
ninkišką surėdymą”. Jau ne
kalbant apie buvusius Lietu
voj visokius lengvos duonos 
ieškotojus ir 1905 metų mono
polių daužytojus, atsirado ne
maž ir ramių lietuvių kinkuo
jančių prieš Leniną ir Trockį.

Šios rūšies lietuviški bolše
vikai matydami, kad Argenti
nos lietuvių tarpe randasi bū
relis lietuvių trokštančių lais
vos neprigulmingos Lietuvos, 
sumanė priversti tuos lietu
vius tėvynainius kad garbintų 
Rusijos utėlių pilną “rojų”.

Subolševikėjusi draugija 
“Diegas” (pirmiau buvus 
“tautininkų”) sumanė kviest 
“Argentinos lietuvių visuoti
ną suvažiavimą” neskelbdami 
to suvažiavimo tikslo. Kad 
geriau tas jų sumanymas nusi
sektų, 18 d. balandžio pakvie
tė tiktai Buenos Aires lietuvių 
dr-jas dėl išdirbimo suvažiavi
mui programo, kame dalyva
vo ir tenykščiai katalikai. Tai 
dienai išrinkta valdybon V. 
Kytra pirm, (bolševikas) ir S. 
Drotvinas sekr. (katalikas) 
kuriam pavesta sukviest Ar
gentinos lietuvių dr-jas į bū
siantį suvažiavimą 16 d. gegu
žio. Tą dieną mieste Buenos 
Aires, į paskirtą suvažiavimui 
vietą atsilankė delegatai kaip 
nuo katalikų, taip ir nuo so
cijalistų dr-jų. 15 vai., pirm. 
V. Kytra atidarė susirinkimą 
paaiškindamas, kad: “šis su
važiavimas tapo sukviestas 
‘subendrinimui’ lietuvių šioje 
šalyje”. Peržiūrėjus dr-jų į- 
galiavimus pasirodė kad nuo 
dr-jos “Diego” atsiųsti: V.

siųskite į Harrisoną, N. J. į L.! 
D. S. 15 apskričio suvažiavimą 
apsvarstymui tolimesnio atei
nančio sezono veikimą, kur ką 
turime atlikti ar tai užbaigti 
maršrutą prakalbų ar ką kitą. 
Tas viskas gerbiamieji prigu
li nuo tamstų kaip suvažiavę 
ką gerą nusitarsite! Suvažia
vimas įvyks sekmadienyj 8 d. 
rugpjūčio 1920 m. 2-rą valandą 
po pietų Bažnytinėje salėje 
ant 5th St., kampas Davis St., 
Harrison, N. J. Taip-gi ger
biamos kuopos ar kuopų rašti
ninkai malonėkite raportus 
nepamiršti iš kuopų veikimo 
raštu išduoti, o taip-gi ir įne
šimus, sumanymus stengkitės 
raštu paduoti ant stalo laike 
suvažiavimo.

L. D. S. N. Y. ir N. J. Apskr. 
Raštininkas Aug. J. Dymta.

“ Laisvių” ir kitų panašių 
šlamštų. Na, visi tie “svieto 
lygintojai” sugrįžę į Lietuvą 
ir pradės knisti jaunos Res
publikos pamatus. O jie su
burbės Lietuvon per neapsižiū
rėjimą L. Misijų.

Padubysietis.

Pr. Stalioraitis, L. D. L. D. 
18 kuopos delegatas išsitrau
kęs popierą ėmė skaityti, iš 
kurios pirmuosius du punktus 
pažymiu žodis į žodį, taškas į 
tašką. Štai jie:

1) “mes argentino L. Ko
munisto nepipaži štame Dabar
tines Lietuvos smetonines ir 
galvanausko valdžią

2.) pilnai pripazistame Rū
sio Valdžią ir norime Būti 
Broliškuose Risiuose su ja” ir 
tt.

Po tos makalienės, J. Velža 
perskaitė nuo Tautos Fondo 
131 skyriaus šiaip:

1.) “Noriai prie A. L. Suva
žiavimo T. Fondo 131 skyrius 
prisidės, jei tas suvažiavimas 
šaukiamas labui visuomenės ir 
Tėvynės Lietuvos”.

(Pastaruosius du >. punktus 
apleidžiu, kadangi jie apeina 
vien Argentinos lietuvius).

4) “Kad suvažiavimas iš
neštų viešą protestą prieš Lie
tuvos neprigulmybės priešus”.

Ant galo rezoliucijoje pridu
riama:

Jei suvažiavimas nesutiks 
bent su vienu viršuje pažymė
tu punktu, T. Fondo 131 sky- : 
rius neduoda teisių saviems 
delegatams atstovauti T. Fon- : 
do 131 skvriij tame suvažiavi- . 
me”.

Dar buvo skaityta ir dau
giau, bet kitus apleidžiu. Iš 
to viso paaiškėjo kas ko atva
žiavo ir ko nori. Tuomet pirm. 
Padvalskis paklausė “Diego” : 
delegatų, kokiu tikslu “Die
gas” kvietė šį suvažiavimą? 
Prisiartinęs Kytra, atsikosėjęs 
sako: — “Kadangi Rusijoj už- ' 
švito darbininkams aušra, tai 
‘Diegas’ šaukė šį suvažiavimą 
subendrinimui Argentinos lie
tuvių su Rusijos darbinin
kais”. Čia pasirodė laisvama- 
niij visa dviveidė politika. 
Padvalskis, užbaigimui tos 
bendros“ceremonijos” visiems 
paaiškino, kad mintis šį suva
žiavimų kviesti kilo iš jo, ku
ris tą mintį perdavė “Diego” 
nariui Jusčiui, tiktai, kad su
važiavimas būtų šaukiamas 
Lietuvos ir lietuvių labui. 
“Diegas” pasinaudojęs taja 
proga, sukvietė saviems tiks
lams. Po to lietuviai pradėjo 
skirstytis, bet bolševikai užsi
spyrė balsuot: — ar dėtis prie 
Lietuvos ar prie Rusijos, tik
tai jų niekas nebeklausė.

Lietuviai tėvynainiai užbai
gę “suvažiavimą” su bolševi
kais, visi susirinko į butą pas 
J. Totilą ir padarė bendrą su
sirinkimėlį. Tie patys delega
tai dalyvavo nuo': “Aušros” 
centro, nuo “Aušros” 1-mo 
skyriaus iš Berisso, T. Fondo 
131 sk. iš Berisso, T. Fondo 
134 sk. iš Buenos Aires ir nuo 
“Arg. Liet. Dr-jos nukentėju
slėms lietuviams dėl karo šelp
ti” 1-mo skyriaus iš Berisso.

Bendrai pasitarę įgaliavo T. 
Fondo 131 skyrių, kaipo turin
tį čarterį ir tiesotai veikiantį, 
dėl susižinojimo su Lietuvos 
valdžia pasų-pasportų reikale 
ir k.

Iš šio aprašymo bus aišku, 
kas rūpinasi Lietuvos laisve ir 
kas ją skandina. Kitu kartu 
pabriešiu apie katalikų nuopel
nus laike europinio karo ir a- 
pie laisvamanių darbus.

Mes labai stebiamės iš Lie
tuvos Misijos Suv. Valstijose, 
kuri paskelbė, kad norint gaut 
pasus nereikią jokių paliudy
simų nuo fondų. Reiškia, vi
si lygūs: tie, kurie būdami už
sienyje dėl Lietuvos darbavosi 
ir paskutinius centus dėjo, ir 
tie, kurie nieko nedavė ir ant 
Lietuvos ir jos valdžios spiau- 
dė ir spiaudo!.. Šarlatanų ne- 

1 trūksta visame pasaulyje; y- 
ra jų ir lietuviuose, ypač už
sienyje. Ištvirkėliai ką uždir
ba tą prageria. .Jiems nerūpi 
Lietuva. Kam taupyti pinigus, 
jei jie sugrįžę į Lietuvą “sme
toninę” valdžią nuversiu, į- 
kursią “sovietus”, tuomet pi
nigų nereiksią, nes “sovietai” 
duosią ko tiktai reikia veltui. 
Tai pas mus Argentinoje kas
dieninė lietuviškų šarlatanų 
istorija. Bet netrūksta jų ir 

nes mūsiš-

v •

GRAND RAPIDS, MICH.

Birželio 20 d. š. m. buvo vie
tinės šv. Petro ir Povilo mo
kyklos vaikų mokslo užbaigi
mas.

Toje dienoje baigė trisde- 
širpts vaikučių aštuntą skyrių 
ir aplaikė diplomus nuo gerb. 
vietinio klebono A. Deksnio. 
Išdalinęs diplomus gerb. kle
bonas pasakė prakalbėlę apie 
jųjų gabumus ir ragino tėvus 
leisti vaikus į augštesnes mo
kyklas.

Vėliaus dalyjo dovanas. Ga
vo dovanas šie: J. Rašimavi- 
čius, A. Matulaičiutė šešto sky
riaus; A. Pašluostaitė — 5-to- 
jo skyriaus; M. Žilionaitė — 
4-tojo skyriaus; J. Adomaičiu- 
tė, L. Jakauskas — 3-jojo sky
riaus; V. Kurintaitė — 2-ojo 
skyriaus;' L. Blavisčiunas, M. 
Meištaitė — 1-mo skyriaus.

Dovanos buvo dalinama auk
suoti medalikėliai ir tt.

Vėliaus kalbėjo moksleivis 
p. P. Lekešis, kuris savo kal
boje nupiešė vertę mokslo ir 
kaip naudingai išauklėja kūdi
kius katalikiškoje mokykloje. 
Po prakalbos buvo perstatytas 
veikalėlis “Darata”, kurį iš
pildė vaikučiai. Be to buvo 
skambinimas pianu ir smuika
vimas. Iš visų pusių progra
mas nusisekė kuogeriausia.

Tikimės ateityje pabaigs 
dar daugiaus parapijos mo
kyklą ir turės naudą iš jų tė
vynė su bažnyčia.

Jaunuolis.

LINDEN, N. J.

bUkonu ir demokratii — ku- Kytra, Pr. Krapovickas, K. 
rių jei ne vienas tai kitas Undraitis.
laimes, išrinko silpnus kan- Nuo “Susivienijimo Lietu- 
didatus. Harding (respub-ivių/irgentinoj”: (bepartyvės) ’ 

A. Totilas, Grišonas. Mačys.
Nuo Liet- Katalikų Apšvie- 

tos Dr-jos “Aušros” (centro): 
St. Drotvinas, Ig. Padvalskis.

Nuo L. K. A. Dr-jos “Auš- ! 
ros” 1-mo skyriaus (Berisso): 
A. Šaučiunas, Norb. Kuprionis.

Nuo Tautos Fondo 131 sky
riaus (Berisso): J. Velža, J. 
Šaučiunas.

Nuo Tautos Fondo 134 sk.:
J. Totilas, Pr. Lostys.

Nuo “Arg. Liet. Dr-jos nu
kent. liet, dėl karo šelpti” 1 
skyriaus (Berisso): Pr. Ma
kauskas, K. Dagis.

Nuo Liet. Darb. Literatūros 
Dr-jos 18 kuopos: Pr. Stalio- 
raitis, St. Jasinskas, J. Jauče- 
ris.

Nuo Liet. Soc. Sąjungom 2 
kuopos: A. Stalioraitis, P. 
Skaržauskas.

Nuo “Susiv. Liet. Argenti
noj” 1 kuopos:A. Grucė, Stan
kevičius. g

Išviso, nuo 10 draugiją 23 
delegatai.

Kaikurių katalikų delegatų 
laisvamaniai nenorėjo priimti, 
bet po ilgo triukšmo suistaiky- 
ta.

Peržiūrėjus mandatus rink
ta valdyba. Slaptu balsavimu 
išrinkta J. Padvalskis—pirm., 
Pr. Makauskas — sekret., abu 
katalikai.

Užėmus vietas naujai valdy
bai, pirm. Padvalskis atidaręs 
suvažiavimą, paprašė delega
tų, kad visi sustotų pagerbi
mui kareivių žuvusių už Lietu
vos laisvę. Tikri lietuviai vi
si atsistojo, na-gi... mūsų ko
munistai kinkas tiktai raito ir 
nori sėst ant grindų; mat varg
šų “proletarų” visų stovėta 
visą laiką, kuomet katalikai 
visi turėjo sėdynes.

I,

Kadangi suvažiavimo tiks
las nebuvo skelbtas, tai pirmi- 

; ninkas paklausė koki draugija Suv. Valstijose,

Kkonų) ir Cox (demokratų) 
visai nežymūs Amerikos as
menys ir veikėjai. Abi par
tijos turėjo griežtų, ener
gingų vyrų. Bet jų-nesta
tė. * Harding ar Cox nesi
priešins kongresui. Nesi- 
šiauš prieš senatą, kaip kad 
dabar Wilson kad daro. Iš
rodo^ kad ateina Suv. Vals
tijose senato valdymo lai
kas, o gal ir žymių reformų 
laikas.

Liepos 19 d. š. m. 73 kp. tu
rėjo ekstra susirinkimą iš prie
žasties apleidimo mūsij kuopos 
raštininko J. A. Tuskos. kuris 
persikelia į Maspeth, N. Y. Vė
liaus buvo peržiūrėtos rašti
ninko ir iždininko knygos, ku
rios atrasta geroje tvarkoje.

Tol i aus kuopos pirm. J. 
Liudvinaitis patarė savo na
riams pagerbti Tuską, kurs 
paskutinį kartą dalyvauja šia
me susirinkime. Nariai ant to 
sutiko ir nutarė pavaišinti šal- 
takoše ir sode. Jis dabar gy
vena po num. 96 Perry avė.

Baigiant svarstyti kuopos 
reikalus, užsiminta apie p-lę 
V. Mačiuliutę, kuri liepos ‘25 d. 
š. m. priims moterystės stoną. 
Nutarė jai nupirkti dovanėlę. 
Tą padaryti tapo išrinkta ko
misija — J. Butkevičius ir P. 
Mikšys.

I

J. J. L., Pirm.

DETROIT, MICH.
Liepos 5 d. L. Vyčių bažnytinis 

choras turėjo išvažiavimą Palmer 
darže. Dar beeinant į daržą jau 
choristai užtraukė lietuvių liau
diškas dainas. Ir. pačiam išva
žiavime netruko gyvumo. Jau
nimas žaidė dainavo ir lenktinia- 
vo per ištisą dieną.

Per pietus sakė prakalbas A. 
Aleksis, kun. F. Kemėšis, kun. 
J. Berešis, moksleiviai adomai- 
tis Stigmonas, kler. M. F. Dau
mantas, B. Daumantaitė ir dekle- 
mavo D. Gustaičiutė.

Liepos 6 d., Vyčiai surengė iš
leistuvių vakarienę pagerbdami 
vieną iš savo draugų Vytį A. Ver- 
necką. Minėtas draugas buvo 
įžymus veikėjas ir kaštas tėvynai
nis. Laike vakarienės buvo dai
nuotos dainelės ir išreikšti linkė
jimai.

i Liepos 17 ir 18-tą Vyčių Šv. 
Jurgio bažnytinis choras turėjo 
koncertą. Koncerte dalyvavo 
visiems gerai žinomas daininikas 
Sodeika.

Lietuvos Paskolos Bonų komi
tetas ant pereito susirinkimo nu
tarė sušaukti Masssusirinkimą ir 
plačiau paagituoti apie L. P. Bo
nus ir sykių pasidalinti tą džiaug
sminga naujiena, kad jau mūsų 
Vilnius. Tad gi Detroitiečiai
turės progą dauginus išpirkti L. > 

[P. Bonų. Lai kiekvienas nusi- 
| perka nors po vieną bona. Da- 
par yra geriausia proga prisidėti 
šianden laisva , 

j prie atgavimo 
šiandien laisva, 
ja milžiniškos 
mūsų broliai vientaučiai Lctuvo- 
je nesigaili savo gyvastės. kodėl 
gi mes taip šaltai žiūrim Į šį svar
bu reikalą? Jog kiekvienas iš 
mus trokšta, ir ketino grįsti tėvy
nėn. Bet nedrjskime važiuoti į 
tėvynę pakol nenusipirksim L. P. 
boną, ir neprisidėsim bent po vie
na plytele prie atgavimo mūsų 
nuteriotos tėvynės. Netik, kad 
jai iškovos laisvę, bet turim tą 
laisvę pastatyti ant tvirtų pama
tų, kad. jau priešas daugiaus ne
drįstų kelti kojos į mūsų šventa 
žemę.

A. T aleckis su savo jauna žmona Juzefą 
Bridgeport, Ct. Abu yra uolūs teikėjai, L. 

D. S. 39 kp. nariai. Jaunavedys yra L. D. S. 
kuopos protokolų raštininku.

----------- \
IŠVAŽIUOJA DAUG

< VEIKĖJŲ.

Lietuvon jau išvažiavo ke
li tūkstančiai lietuvių. Va
žiavo daugiausia drąsiausie
ji, uoliausieji veikėjai, ge
riausieji tėvynainiai. Jų 
vis daugiau važiuoja. Del
ta nukenčia Amerikos lietu- 
vfų visuomeninis veikimas. 
LDS. narių nemažai išva
žiavo. Išvažiuoja iš Chica- 
gos Mažeika, kurs pirmuti
nis paleido mintį, kad rei
kėtų Amerikos katalikams 
darbininkams darbininkiš
kos organizacijos. Išvažiuo
ja Lietuvon F. Viraks, L. 
D. S. pirm., talentingas ra
šytojas, gabus darbininkų 
Mausimo gvildentojas. Ne
tekdami tokių veikėjų, ne
privalome nusiminiman pul
ti. Anaiptol. Privalome 
kkusieji uoliau veikti. Tie, 
kurie ikšiol nesidėjo prie vi
suomeninio, draugijinio dar
ioj dabar privalo jo imtis.
Išsijudinkite, liekantieji. 

Žinokite, kad pas jus yra 
ir gąbumų ir laiko ir išgalių 
vežti. Tik pasidrąsinkite, 
panorėkite. Kadir neten
kame tūlų veikėjų iš savo 
tarpo, bet dėlto darbas ne* 
tik turi būt dabartinei liz-

BRIDGEPORT, CONN.
Liepos 3 d. š. m. LDS. 39 kp. 

turėjo ekstra susirinkimą kas 
link statymo kliubo. Visi na
riai ant to sutiko, nes klaubo 
pastatymas kainuoja $1000.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
gerb. kun. A. M. Pankus nema
žai prisideda prie sustiprinimo 
LDS. kuopos savo naudingais 
patarimais ir padeda vieti
niams nariams veikti.

Taipgi reikia nepamiršti J. 
Valackienės ir p-lės M. Valae- 
kiutės, kurios daug darbuojas 
LDS. 39 kp. labui.

Jau išanksto svarsto apie 
rengimą vakarų ir tt. Visą 
tą darbą veda valdyba, tikslu 
aplenkus visas Conn. kuopas.

Mūsų vietinė kuopa nema
žai turi priešų kaipo tai san- 
dariečiai ir kiti tam panašūs 
laisvamaniai, užpuldinėdami 
ant mūsų, bet jų darbai yra 
veltui — kur vienybe ten ga
lybė, o pas mus yra vienybė.

Karklas.

bet dar reikaTau- 
savo tėvynės, jį 
bet dar reikalau- 

pagalbos. Jei

Lietuva,” “Ant kalno karklai,” 
“Eisim sesės,” “Liūdnos valan
dos” ir “Sudievu mano žemelė,” 
dainavo visas choras.

“Ant kalnelio šaltinėlis,” su
dainavo merginų choras. “Jau 
sugrįstu” ir Miegok saldžiai,” 
sudainavo vyrų kvartetas. “Ar 
einu ar stovių,” sudainavo solo 
sopranas p-le D. Bankauskiutė. 
“Aušros choro dainelės visas pri- 
jemė su delnų aplodismentais, bet 
iš jų visu labiausiai patiko “Jau 
vo vyrų choras.

Atholio choras po vadovyste p. 
Antano Barono dainavo:

1) “Važiavau dieną,” 2) “Mes 
padainuosim,” 3) “Kad aš jo
jau,” 4) “Kur bėga Šešupe,” 
5) “Ko liūdi seselė,” 6) “Bijū
ne! žalias” ir 7) “Eina balsas 

‘nuo rubiažiaus. ” Programą už
baigė abudu chorai sudainuodami 
vienam balse “Lietuva Tėvynė 
mūsų.”’

Kiek tai džiaugsmo.
Šimet ir Gardnerio katalikai 

jau gali galvas pakėlę drąsiai 
veikti, stoti i priekį tautiškame 
darbe. Visokio plauko bedieviai 
jau negiliuoja. Neužilgo mano
ma įkurti šiokią tokią parapijėlę 
bažnyčią, kurion galėtu iš Athol 
kun. Petraitis atvažiavęs atlikti 
bažnytinias pareigas. Kiek tai 
džiaugsmo dėl vietinių katalikų. 
Ir vienos ir kitos ir trečios drau
gijos piknikas
ant galo susilieja veikime su 
Atholio katalikais ir jiegos visų 
sustiprėjo. Valio katalikai! Į 
darba stiprinkite katalikiškas or
ganizacijas draugijas, o tas atneš 
jums dvigubą pelną. Mūsų pir
meiviai nors visaip šmeižia kata
likus ir vietinį chorą, tačiaus jau 
nebetie laikai, kad atbotu kata
likai.

ir mūsų praseiokiėliams, kurie iš 
visų kampelių neša žiniales, kaip 
bitelės medų. Žinios naujienos 
plyšta ir lavinasi korespondentai. 
Atspindi “Darbininke” parapijų 
susirinkimai, mokyklas chorai, fė- 
rai, mūsų jaunimas Vyčiai, Mot. 
Sąjunga, Blaivininkai T. F., R. 
Kr. Rėmėjų dr-ja, aukuotojai ir 
visas visuomeniškas darbas.

“D” yra visuomenės laikraš
čių. Visiems tarnauja. Reikė
tų, kad mūsų visuomenė iš savo 
pusės padėtų “D” išsiplėtoti. 
Korespondentas parašęs kokią ži
nutę, ypač su aukotojų vardais 
tepasiunčia sikiu dolerinę ar dau
giau, o už tai gautų pluoštą laik
raščio išplatinti parduoti. Viena 
žmonės žinotu, kad jų aukos ar ki
toks veikimas pagarsintas, o ant
ra platintus “Drbininkas. ’ ’

Ragindamas kitus veikti, dar
buotis pasisakysiu, kad aš veikiau, 
tą darau ne kad save išgirti, bet 
kad jus darban uždegti.

Darbininkui paketinus tik eiti, 
tuoj pasiunčiau $10. Paskleid
žiau pirmą numerį plačiai. Pas
kui imdavau po šimtą kalendorių. 
Per prakalbas ar šiap vakarus iš
platinau. “D” užrašiau be ko
miso 28, Kalendoriuų kožną me
tą 100, Imk ir skaityk 100, Pa- 
žinkim socijalizmą 100, Komedi- 
jėlės 100, Gurkliutės eilių 100, 
Lietuviai katalikai ir kitos sriovės

nusisekė ir štai apie 2000. Įvairių knygučių iš
viso apie 10.000.
i Man linksma, kad prisidėjau, 
prie naudingo darbo.

A. Ramoška. 

“Darbininko” adm. prierašas A. 
Ramoška iš Baltimore, Md. yra 
vienas uoliausiųjų L. D. S. ir 
“Darbiniko” prietelių. Šemeti- 
niam L. D. S. Seimui rekomen
duojam jį pakelti į garbės L. D. 
S. narius.

Lietuvos Duktė.

FORT STANTON, NEW 
MAKICO

Čia yra valdžios ligoninė, kur 
gydo džiovininkus kareivius ir 
jūreivius. Kitomis ligomis ser
gančius ligonius nepriima. Gy
dymas žinoma uždyka. Dakta
rai geri, užlaikymas ir-gi Oras 
labai sveikas. Gyvena čia dau- 
giasia meksikonai. Kalnuose ir 
miškuose medžioja, kiti gyvulius 
veisia, žvejoja ir taip necivili
zuotą, vargingą vieta.

Ligoninėje aš tesu vienas lie- 
tuvys.

P. G. Aukštikalnis.

LAIŠKAS UOLAUS PRIETELIO
SVEIKATA.

Antanas Grigonis.

PRANEŠIMAS.

New York’o ir New Jerseys 
L. D. S. Apskričio kuopoms.

Nepraleisdamas nei vienos 
kuopos mūsų apskrityje, tei
kitės išrinkti kiekviena nema- 
žiaus kaip po tris delegatus ir 
anšarvoinsios naudingais L. D.

GARDNER, MASS. 
S. L. R. K A. piknikas

Liepos 18 d. buvo ant Finų tau
tiečių parko surengtas S. L. R. K. 
A. pikinkas Paprastai kiekvie
na lietuvių kolionija vasaros lai
ke surengia pikniką. Pas mus 
Gardneriečius vienok atsitiko ne
paprasto. Gardneriečiai turėjo 
dar pirmą tokią puikią progą 
girdėti du choru dainuojant tiek 
daug gražių lietuviškų dainelių. 
Na, tai ar ne laimė? Sudainavo 
vietinis “Aušros” choras ir Šv. 
Prančiškaus bažnytinis choras iš 
Athol, Mass. Pirmiausia pasam
dė ant estrados vietinis “Aušaos” 
choras po vadovyste Laurino Del
tuvos. Dainavo “Lai gyvuoj

GERBIAMIEJI :—
Aplaikiau nuo Tamstų pabudi

mą, kad esu aukavęs $5.00. Pa
budimas neblogai padarytas Gir
tinas sumanymas duoti tokius pa
budimus, kurie prisidėjo prie L. 
D. S. stiprinimo. Nežinau kitos 
tokios organizacijos, kuri tiek 
daug trumpame laike butų pada
rius naudos tautai ir bažnyčiai, 
kiek yra padaręs mūsų L. D. S. 
ir jos “Darbininkas.” Ne visi 
tai mato ir supranta. Bet ištik- 
rųjų darbai dideli. Kad butų, 
“D” gimęs 10 ar 15 metų ankš
čiau, tai šiandien nei pusės netu
rėtume tiek visokio plauko bedie
vių nutautelių išgamų. “D” 
yra toji druska, kurį sulaikė 
tūkstančius nuo dvasiško ir tau
tiško sugedimo ir daugelį gedan
čių atitaisė. “D” leidžiamas 
pačių darbininkų jų reikalams 
ginti sviesti ir į geresnę ateitį 
vesti. “D” it magnetas pritrau
kė mūsų mokitesniusius, kurie ga
vo savo progą plunksnas išban
dytu Kiti atėjo su pluoštu straips
nelių, kurie savo mokslu patyri
mais mus veda prie augštesnio, 
tobulesnio gyvenimo. Gera Šir-

t* . *

Jeigu nori būt sveikas, mokėk 
už sveikatą. Pinigai praleisti 
sveikatos reikale, apsaugojime 
žmonių gyvasties, yra geriausias 
įdėjimas kapitalo. Geriaus ap
rūpinti tinkamus būdus užlaikyt 
dabartinius  ̂įstatymus negu įvest 
naujus. Sveikata yra perkama, 
ir kožna kolionija nusistato savo 
ligų ir mirties laipsnį nuo karštli
gės, maliarijos, plaučių džiovos, 
rauplių ir kitų ligų. Geriausias 
ženklas kolionijos ganėtinumo ar 
neganėtinumo valdyme savo svei
katos reikalų parodytas savo svei
katos organizacijų gabume suma- 
žint ligų įtekmę. Taupumo ir 
nuojiegumo naudai, visas sanita
riškas darbas, ar tai vaikų moks
las apie užlaikymą sveikatos, ar 
pramoninis sveikatos užlakymas, 
ar mokyklų hygiena, ar pieno 
priežiūros darbaa turėtu būt pa
stiprintos per samdymą sveikatos 
aficierių, kurie bus po priežiūra 
Valstijos Sveikatos Departamento 
ir duos visą savo laiką atlikime 
priedermių. Viešos Sveikatos 
Biuras tiki, jog mažiausia, Teikia 
naudot antrą procentą viešo tur- 
to 8<niiari](M (urDui.
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įvairios žinios
Prieš kandidatų į preziden

tus rinkimą Literary Digest 
buvo paprašęs savo skaityto
jų balsuoti. Tai Harding ga
vo 36.795, Wood 277.486, Ho- 
over 240.468, Johnson 263.- 
087 ir Lowden 120.391- Kon
vencija išrinko mažiausia bal
sų gavusį.

Per metus Suv. Valstijų 
žmonės išleidžia aukso, sidab
ro, deimantų daiktams $275.- 
000.000.

Suv. Valstijų moterys perfu- 
mams išleidžia per metus 
$175.000.Q00.

✓
Respublikonų platforma tu

ri 6.396 žodžius. Trečia plat
formos dalis pašvęsta smerki
mui demokratų partijos.

Naujų automobilių Suv. 
Valstijų žmonės per metus iš
perka už $1.393.000.000.

Kad tapti kandidatu į pre
zidentus Gen. AVood išleido 
$1.500.000. Trečdalį tos sumos 
aukavo Proctor, muilo fabri
kantas. ’

1918 metais už geležinkeliais 
važiavimą Suv." Valstijų žmo
nės sumokėjo $303.829.387.. Se
kančiais metais žmonės gele
žinkeliams išleido $1972.384.- 
720. Tai tris syk daugiau.

Gub. Lotvden išleido savo a- 
gitacijai kad tapti republiko- 
nų kandidatu į prezidentus 
$414.159.

Johnson savo agitacijai iš
leido 197.230, Hoover 168.054, 
Harding $113.109, Coolidge 
$68.375.

Demokartų partijos kandi
datai išleido po mažai — visi 
kandidatai išleido tik $75.680.

AVashingtone bus pastatyta 
Centralė Suv. Valstijų Cam- 
ber of Commerce už $2-750.- 
000.

Nuo karo pabaigos Suv.
Valstijų žmonės išeikvojo $8.- 
500.000.000.

New Yorke ant Fifth avė. 
kaikuriose krautuvėse išstaty
ta languose pančekos paženk
lintos $500 už porą. Tyrinėji
mai parodė, jog nemažai tokių 
pančekų parduodama.

Nuo gegužio 1, 1919 Suv. 
Valstijose inėjo galėn pertek
liaus taksos. Per pirmuosius 
metus valdžia gavo ineigų iš 
pertekliaus taksų $2.500.000.- 
000.

Pertekliaus taksos imamos 
nuo vyrų skrybėlių, kainuojan
čių virš $5, nuo moterų skry
bėlių kainuojančių virš $15, 
nuo vyrų kojinių virš $1, nuo 
moterų kojinių virš $2.

1918 m. Suv. Valstijų žmo
nės teatrams išleido $263.573.- 
388. 1919 m. teatrams išleista 
dvigubai — $507.792.458. 
met išleidžia $57.000.000 
nesyje.

Šie- 
mė-

NewŠiemet kovo mėnesyje 
Yorke muitais už brangmenas 
valdžia gavo $22.281.878.58.

miegamuosius vagonus
m. įplaukė $22.366.997,

Už
1918
sekančiais metais įplaukė $37.- 
710.413.

Suv. Valstijų geležinkelių 
važiavimas karo metu padidė
jo ant 219 nuoš.

Viena Amerikos milionierė 
birželio mėnesyje ištekėjo už 
Graikijos princo. Ji turėjo 30 
rytinių šlebių, 30 popietinių 
šlebių, 30 vakarinių šlebių. Vi
si jos drabužiai atsėjo $300.- 
000. Tuo tarpu 90 nuoš. Euro
pos gyventojų neturi užtekti
nai pavalgyti.

Vasario mėnesyje š. m. iš 
Belgijos importuota į Ameri- 
ką daiktų už $2.212.652. Per
nai per tą pat mėnesį įgabenta 
tik už $2.100.

Iš Vokietijos vasario m. š. 
m. į Ameriką įgab&ita už $2.- 
133.656. Pernai per tą mėne
sį įgabenta tik už $30.

New Yorke paparastai pasi
rėdžiusį italė inėjo puikion 
krautuvėn ir pirko balinę šle- 
bę už $800. “Kaip tu gali į- 
stengti už tiek pirkti?” Dy- 
vijosi klerką. Moteris atsakė: 
“Kodėl ne? Mano šeimynoj 
yra penki vyrai, uždirbantys 
po virš $100 savaitėj”.

Paryžiuje pertekliaus krau
tuvėse ant Rue de la Paix už 
moterų plaukų sietelį imaama 
$300, už pančekas $500, už 
bliuską $1.000.

1914 metais kariavusių tau
tų turtas buvo aprokuotas iki 
$698.000.000.0000.

(PRISIŲSTA)
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

Bankas dar pereitais metais buvo 
užmanęs plačiais pamatais su
tvarkyti siuntimą pinigų iš. A- 
merikos Lietuvon, kad tokiu bū
dų patarnavus žmonėms norin
tiems sušelpti savo gimines ir pa
žystamus Lietuvoj. Tečiaus dėl 
tam tikrų aplinkybių tas sumany
mas nebuvo galima įvykdyti grai- 
tu laiku ir tik šį pavasarį Bankas 
pasiuntė Amerikon rašytoją šio 
atsišaukimo su pilnais įgaliojimais 
organizuoti tą darbą. Po ilgų 
sutrugdymų įvairiais formališku
mais, kuriais Amerikos valdžia 
varžo siuntimą pinigų į užsienį 
pagaliaus leidimas gautas ir dar
bas pradėtas.

Kaip dauguma Amerikos lietu
vių pau žino, Liet. Prek. ir Pram. 
Bankas yra pusiau valstybinis 
bankas; valdžia laiko puse šėrų 
ir kontroliuoja jo veikimą per fi
nansų ministerijos atstovą. Kaip 
banko taryboj taip ir valdyboj 
dalyvaują žmonės gerai patyrę 
finansų reikaluose. Kunigai ir 
svetiškiai, kurių vardai yra: gerai 
žinomi tarpe tasižymėjusių iško
vojime mūsų neprigulmvbės ir 
aktyviai dalyvaujančiu dabarti
niame Lietuvos viešame gyvenime.

Nors Bankas tegyvuoja vos a- 
pie du metu, jo veikimas taip iš
siplėtojo, kad į tą trumpa laiką 
prireikė atidaryti visa eilė sky
rių bei agentūrų. Štai vietos, 
kur veikia jau Bankų skyriai: 
Vilniuje, Panevėžyje Šiauliose, 
Liepojuj, Klaipėdoj, Marijampo
lėje, Raseiniuose. Agentūros: 
Kaune, Virbalyje. Beto ryšiai 
yra užmegzti su bankais S'toek- 
holme, Kopenhagene, Berline, Pa
ryžiuje, Londone. Neseniai bu
vo skelbiama, kad šis bankas pri
iminėja pinigus persiuntimui Lie
tuvon. Aš patyriau, kad mini- 
masai bankas nors ir malonėtu 
tai daryti, bet kol susinešimas 
pasta ir kitos aplinkybės nepage
rės, jokių būdų neapsiima patar
nauti.

Tik ką atsidarius Banko agen
tūra pasistatė savo svarbiausiu 
tikslu iuntinėjimą pinigų ko grei
čiausiu lengviausiu ir tinkamiau
siu būdų. Beto bus priimama 
depozitai, už kurios bus mokama 
nemažesni nušimčiai, kaip Ameri
konų bankuose. Tiems, kurie 
nori pasidėti savo pinigus auksi
nais Lietuvoje butu ypač paran
ku tai atlikti per Liet. Prek. ir 
Pram. Banką, kuris moka nuo 3 
iki 7 nuošimčių.

Visokias reikalais, vpatiškai ar
ba laiškais, prašoma kreiptis šiuo 
adresu: 747 Broad St., Newark 
N. J.

M. Narjauskas
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Atstovas.

Alijantų ir Suv. Valstijų 
turtas siekė $509.000.000.000. 
Centralių Valstybių $129.000.- 
000.000, Rusijos $60.000-000.- 
000, Suv. Valstijų $250.000.- 
000.000.

Su kun. Mironu atvyko kar-l Dabar turtas
tu žydas su brangumomis is k j $300.0<».000.000, 
Bėrimo. Muitinėje zvdas pa-< - , •,*’ . , , v, _ . priskaitant paskolas aliian-sake kun. Mironui: TavorasR d
kainavo $25.000, o muito už-J mS‘
mokėjau $36.000”. “Tai pra-| 4 ~ 7. ,
kišai”, tarė kun. Mironas. Žy-i
das atsakė: “Bile auksinin- buv0, $130-000 000.000,dabar 
kas New Yorke už tas brang- ' aprokuojama $230.000.000.000. 
menas duotų $300.000 šian
die.”

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. Už 50c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

Dabar Suv. Valstijose yra 
daugiau, kaip du trečdaliu pa
saulio brangmenų.

Viena Kalifornijos turtinin- 
kė nesenai įsitaisė iš rusiško 
sobolio siautalą už $120.000. 
Tai brangiausias buvo siauta- 
las nuo pasaulio pradžios.

Šį pavasarį vieno milijonie- 
rio duktė savo šliūbiniams rū
bams išleido $130-000 .

Per karų deimantų kaina pa
kilo ant 600 nuoš.

Suv. Valstijų gyventojai sal
dainiams per metus išleidžia 
$80.000.000.

Suv. Valstijų čiulpamai gu
mai (cheving gum) išleidžia 
per metus $42.000.000.

Francijos turtas 1914 m, bu
vo $65.000.000.000. Dabar jos 
turtas aprokuojamas $100.000.- 
000.000., priskaitant Alzaciją 
ir Lotaringiją ir spėjamą kon
tribuciją, bet nepriskaitant 
žmogiškų nuostolių.

Japonijos turtas pasididino 
ant 50 nuoš.

Italijos ir Belgijos 
pasididino trečdaliu.

turtas

tur- 
Da-

Vokietijos prieškarinis 
tas buvo $85.000.000.000. 
bar aprobuojama $20.000.000.- 
000.

Vengrijos prieškarinis 
tas buvo $40.000.000.000. 
bar tik $1.000.000.000.

tur- 
Da-

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškines popieros u

LIETUVA ATGAVO VILNIŲ IR GARDINĄ!

t

DETROIT MICHIGAN

LIETUVOJE.
VIENAS ŠĖRAS $40.00.

APSUKRUS
ŽMONĖS NAUDOJASI Iš PIRMIAUSIOS

LITHUANIAN DEYELOPMENT

Amerikos protestonų sektos, 
kurios turi misijas pagoniško
se šalyse, sudeda $18.000.000 
per metus. Atseina po $1. ant 
žmogaus.

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas auga 
neapsakomu spartumu. Kas įdeda dabar į “Ne
muno” Bendrovę šimtą, dolarių, tas už mene- 
sio-kito turės vertės už kelis šimtus dolarių.

KAS ĮDĖS Į “NEMUNO” BENDROVĘ 
PINIGŲ, TAS NESIGAILĖS. AMAT- 
NINKAMS ŠĖRININKAMS PRIVILE
GIJOS DARBE.

Pramonei dirva dabar pasididino dvigubai 
Fabrikai turi darbo kelis kartus daugiau, 
negu kuomet nors pirmiau.

Ispanijos gyventoji) yra 20.- 
000.000. Kunigų Ispanijoj y- 
ra 40.000.

Didžiųjų protestantiškų sek
tų sekėjų Suv. Valstijose yra 
apie 25.000.000. Kunigų jos 
turi 125.000.

VĖL AMERIKOS VIRŠE
NYBEI.

Amerikos katalikai misi
joms suaukauja per metus a- 
pie $1.000.000. Atseina po 5c. 
nuo ypatos.

“Nemuno” Bendrovę Amerikoje atstovau
ja Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais 
“Nemuno” Bendrovės reikalais kreipkitės 

• šiuomi adresu:

MUNO" BENDROVĖS ŠĖRAS KAŠTUOS

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas ; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už “Nemuno” Bendrovės šėrus rei
kės kur kas daugiau mokėti. — Vienas as
muo gali pirkti mažiausia penkis šėrus.

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIEffUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubą, Farmą ir Lotų.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

SVARBU
omąasaaaaaaaah

DARBININKAS

Spring 9537.
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšlŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visą liniją J Lietuvą ir iž Lietuvos. 
Ižmainom ir siunčiam pinigus | visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam ižvažinojantiems pasportus. Paslttnkam žmones ant gelžke- 

llo stočią New Yorke pribuvus iŠ kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi j musą viršminčtą Agentūrą 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,

Washington. — Su dešimts 
milijonų suaugusių narių A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
turi tris syk daugiaus viso pa
saulio Surašą. Japonija uži
ma antrą vietą su 1,900,000 
narių. Sulig paskutinių skait
linių Argentina turi 4,000; 
Brazilija, 6,600; Chica, 26,000; 
Danija, 25,000; Francūzija, 
250,000; Hollandija, 18,000; I- 
talija, 300,000; Nauja Zelandi
ja, 10,000; Norvegija, 9,000; 
Portugalija, 5,5000; Rumunija, 
14,000; Serbija, 2,850; Ispani
ja, 63,000; Švedija, 65,000 ir 
Šveicarija, 42,500. Anglijos, 
Kanados ir Australijos šalių 
skaitlinės neišduotos, nors ten 
randasi svarbios organizaci
jos.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki-

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Elitus Bankus 

Mokėti?

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visų Kitų Bankų, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

BEGALO
Z . ____

“Nemuno” Bendrovė nupirko Brolių Šu- 
volovų fabriką Kaune ir dabar jai/ išdirbi
nė j a žemdirbystei ir geležinkeliams reika
lingus padargus. Fabrikas jau dirba. Bus 
daug padidintas, kaip tik susidės Ameriko
je daugiau pinigų.

NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽIAUSIS 
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE

DROVĖS, NES TAI YRA DIDELĮ PELNĄ 
NEŠANTI BENDROVĖ -- PASISKUBIN-
KITĘ, NES KUOMET LIETUVOS AUKSI 
NO KURSAS PAKILS IR KUOMET “NE

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIŲ 
BANKAN IR GAUSITE!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CROSS ST., 366 BROADWAY,

DAUGIAU, NEGU DABAR, KAD NEREI 
KĖTy GAILĖTIS, KODĖL NEPASINAU 
DOJOTE GERA PROGA.

BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.

294 - 8-TH AVENUE, 
NEW YORK, N. Y.



< / DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SUEIKITE.

L. K. Kr. Rėmėju skyriaus 
susirinkimas įvyks ketverge 
29 d. Liepos (July) 8 v. v. baž
nytinėje salėje. Yra labai svar
bus, nes delegatai bus renka- 
miį seimą. Todėl visi malonė
kite atsilankyti.

Pirm. O. J.

SUSIRINKIMAS KATALIKŲ 
VIENYBĖS.

Liepos 30 d. pėtnyčios vakare 
bus susirinkimas Katalikų Vieny
bės, Šv. Petro bažnytinėj svetai
nėj 7:30 vai.

Visų narių prašome atsilankyti 
nes turėsime galutinai prisirengti 
prie pikniko, ir apkalbėti rengimo 
didžiulio mass-mitingo, kurs grai- 
tu laiku turės įvykti, didžiausioj 
miesto salėj ir bonų pardavinėji
mas. Ir išnešti rezoliucija, kad S. 
V. valdžia kogreičiausia pripa
žintu Lietuvos respubliką.

Rašt.

SUSIRINKIMAS.
Tautos Fondo 11 sykriaus susi

rinkimas bus Šv. Petro Bažnyti
nėje salėje Ketvergo vakare, Lie
pos 29 d., 7:30 vai vak. 1920 m. 
Bus išduotas raportas pikniko. 
Avestkite naujų narių.

Pirm. P. P. Špokas

ANTRA DIDELĖ PRAMOGA.
L. D. S. , N. A. A. Rengimo 

Komisija laikė susirinkimą 25 d. 
liepos “Darbininko” kambariose 
Į Susirinkimą atsilankė iš visų ko- 
lionijų delegatai. Pilna sutrau
ka padarė nuo Worcester’io reng
to koncerto ir išvažiavimo 27 d. 
birželio š. m. Taip-gi nutarta 
rengti kitą pikniką 8 d. rugpjū
čio š. m. Montello, Mass. ant Juo
zapo Vordžiaus ūkės. Gražiau
sioje apie Montello vietoje. Ir 
nutarta kviesti visuomenę, orga
nizacijas, koop., draugijas ir pa
vienius rėmėjus viešai.

Pelnas skiriamas dėl Lietuvos 
Krikščionių Demokratų? partijos, 
atsikreipiame į visus chorus ir 
kitas organizacijas, kad nerengtu
mėte ant tos dienos pramogų, o 
dalyvautumėte mūsų rengiamam 
išvažiavime. Mes pilnai užganė
dinsime visuomenę, o tamstų atsh 
lankymas atneš puikią naudą 
krikščioniškai Lietuvai.

Rengimo Komisija
Z. Klapatauskas 
M. Žukauskaitė

NUSISEKĖ.
Liepos 25 d. Pilnųjų BĮ. 49 kp., 

piknikas nusisekė. Ukrainiečiai 
ir-gi turėjo pikniką šalę mūsų, 
bet pas juos mažiau buvo valgių, 
tai atėjo pas mus ir darė gerą biz
nį. Pažymėtina ir tas, kad lie
tuviai su ukrainiečiais labai gra
žiai sugyveno.

Šios ypatos užsipelnė pažymėji
mo už gerą pasidarbavimą suren
gime to pikniko, p. P. Grinkaitis 
su žmona Agota, B. Špokas, K. 
Petraičiutė ir Jankienė.

Reporteris.

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių New Yorko ir 

New Jersey Apskričio susirinki
mas bus Rugpiučio (Agust) 15 d. 
antrą vai. po pietų, Šv. Kazimie
ro parap. salėje, 147 Montgomery 
St., Paterson, N. J.

Atstovai teiksis laiku ir gausin
gai dalyvauti šiame svarbume ap
skričio susirinkime.

Apskričio pirm. J. V. Žerolis.

L. R. KR. R. KAMPELIS.

Nuoširdus ačiū.

Išvažiuojantis Lietuvon, Vai
kelio Jėzaus Draugijos atsto
vas Julius Balsevičius ir pasi
liekantis dar šioje šalyje tos 
pačios Draugijos atstovas Jo
nas šiškevičius, išreiškia vi
siems aukavusiems pataisymui 
našlaičių namų, Kaune, nuo
širdžiausi ačiū- Vardai ir pa
vardės aukautojų buvo užra
šyti tam tikt ose knygose ir bus 
nuvežti Kaunan. Taigi šino- 
mi ir pranešama lietuvių vi
suomenei. kari daugiaus pra
kalbų nei maršrutų viršmmė- 
tam pasilikusiam atstovui L. 
R. K. K Dr-ja nedarys ir už 
surinktas aukas L. R. Kr. R.

Draugija nedarys ir už surink
tas aukas L. R. Kr. Dr-ja neat
sako.

Atstovų surinktos aukos.
Atstovai viršmipėtos orga

nizacijos aplankė kolionijas ir 
surinko aukų sekančiai: J Bro- 
oklyn, N. Y. (18 sk.) $70.08; 
Brooklyn, N. Y. (13 sk.) $112.- 
18; Brooklyn, N. Y. (Šv. Jur
gio parap.) $99.99; Brooklyn, 
N. Y. (“Garso” name) $13.00; 
Newark, N. J. $94-53, Balti
more, Md. $230.00, Bridgeport, 
Conn. $67.18, Brookjyn, N. Y. 
$19.50, Hartford, Conn. $88.37, 
Forest City, Pa. $216.40; 
Scranton, Pa. $93.03, Philadel
phia, Pa. 168.56, Watervliet, 
N. Y. $58.00, Philadelphia, Pa. 
$108.35, Camden, N. J. $51.50, 
Wilkes-Barre, Pa. $14.00.

Viso yra Liet. R. Kr. R. 
Draugijos gauta $1383-99.

Išlaidos buvo sekančios: Pra
gyvenimui, kelionėm ir kito
kių septynių savaičių $254.00. 
Laivakortė ir pasportas $97.- 
50; kelionei-išlaidoms-reika- 
lams, $75.00. Viso išleista 
$427.00. Iš likusių pasiųsta 
per atstovų čekis Pr. kun. Ja- 
nuševičiui 800 dol. ir 154.79 
centai likosi pas L. R. Kr. R. 
Dr- iždininką. Wilkes-Barre, 
Pa. lietuviai yra pažadėję 
$200.00, bet dar nėra prisiuntę. 
Lauksime.

Rengkitės Seiman.
Ateinančio mėn. pabaigoje, 

V.’aterbury, Conn., yra rengia
mas Federacijos kongresas. 
Kongresan yra manoma kvies
ti mūsų gerbiamuosius Lietu
vos veikėjus gerb. vyskupą 
Karevičių ir buvusį Lietuvos 
prez. Smetoną. Tadgi jau pri
derėti) pagalvoti apie dalyva
vimą tose iškilmėse ir L. R. 
Kr. Dr-jos seime. Reikėti) ne
pasilikti užpakalyj ir su auko
mis, nes kaikurios liet- kolio- 
nijos savo šių metų paskelbtas 
ąuotas prisiuntė Centran.

Kareivių Baksiu Reikale.
Skyriai, kurie turi dar su

rinkę kareiviams baksiukų, ar 
numezgę sveterių, lai be atidė
liojimo siunčia juos Centran, 
nes yra viltis, kad tuos netru
kus bus galima pasiųsti Lietu
von.

Visais reikalais kreiptis į 
L. R. Kr. R. Dr-ją, 

222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

VAIKAI APLEIDŽIA MOKYLAS 
IR IEŠKO DARBO.

‘ ‘ Kas toliaus ? ’ ’ yra klausimas, 
kurį tūkstančiai vaikų klausia 
kuomet mokyklų duris uždarytos 
jiems paskutinį kartą.

Apie vienas milijonas vaikų 
tarp keturioliktų ir šešioliktų me
tų, sako Suv. Valstijų Darbo De
partamento Vaikų Biuras, apleid
žia mokyklas kasmet ir eina ieš
kot darbo.

Knygutei “Advising Children 
in Their Choice of / Oecupation 
and Supervising the Working 
Child” Biuras aprašo, kas atsi
tinka tiems vaikams ir duoda pa
tarimus kaip jie gali tinkamai 
pradėti gyvenimą.

Mažai vaikų gauna pagelba nuo 
tėvų kaslink suradimo tinkamo 
darbo, nes tėvai patis nežino kur 
ir koki darbą vaikai gali rasti, 
arba ką vaikas tinkamiausiai ga
li atlikti. Tankiausiai, vaikai 
pradeda pe tiksliškai ieškojimą, ei
dami į dirbtuves, krautuves, raš- 
tinyčias ir atsakydami apgarsini
mus. Didesnė dalis tų vaikučių 
gauna darbus, kurie nereikalauja 
gabumo ir neturi ateities. Kiti 
randa darbą, kurį jie fiziškai ne
gali laikyti. Kiti vaikai aplei
džia mokyklas bet negali ieškoti 
darbo, nes įvairių valstijų įstaty
mai draudžia vaikus neturint še
šiolikos metų eiti į darbą.

Viršminėta knygelė pritaria 
tvėrimą kokios nors organizacijos 
mokykloje arba prigulint prie 
mokyklos, kur parodys koki ir 
kur darbai randasi.

Įvairiose valstijose privatiškos 
organizacijos užsiėmė tuom dar
bų, bet beveik visuomet galų gale 
mokyklos paėmė tą darbą po sa
vo priežiūra. Anglijos sistemas 
rodo, jog geriausios pasekmės 
pereina nuo kooperacijos su mo
kykloms. Su pagelba Mokyklų 
Darbo Suradimo Biurų vaikai pa
silieka mokyklose pakol biuras 
randa jiems tinkamus darbus.

Tėmykite.
Lietuvos laikraščiai pilni 

indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti/‘Dar
bininke”. i >6

Jei nori £auti laikraščių iš 
Lietuvos tuoj, kaip tik jie atei
na, tai atsiųsk sutikimą, kad 
apmokėsi už pasiųstus laikra
ščius. Tai gausi visų, kokie 
tik mums ateis ir gausi greit.

Už dolarinę gausite 20 ekz., 
už 50c. gausite 10 ekz.

CHOLERA PADAUGINA 
RUSIJOS VARGUS.

Teodosia, Krimas. — Yra 
dešimts tūkstančių žmonių 
cholera sergančių Krimo pabė
gėlių — prigrūstose kolonijo
se, ir plėga dvigubai padidina 
kasdienini mirties ratą. A- 
inerikos Raudonasis Kryžius 
deda visas pastangas sulaikyti 
baisią ligą.

ATEIVIU KLIUBAS.
Mishawaka, Ind. —Vengrai, 

Ukrainiečiai ir kiti ateiviai 
Mishawakoje priguli prie A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
ateivių kliubo. Kliube moki
na ūkėsinius dalykus ir ang
lų kalbą. Apart mokslo, kliu- 
bas turi pukią orkestrą, ir ne
senai užsiėmė lavinimu kūniš
ki) spėkų. Kliubas pagelbėjo 
daugelį savo narių gaut pilie
tybės popieras.

MES DARBUOJAMĖS PRA
ŠOME JUS Į TALKĄ.

Kaišedoryse nuo pereitų me
tų rudens gyvuoja darbininkių 
ir tarnaičių “Šv. Zitos” drau
gija. Kadangi ji, kaipo nau
jakurė, dar mažai turi lėšų, 
tai valdyba prašo Amerikos 
lietuvių ateiti talkon. Malo
niai prašome siųsti perskaity
tas knygas ir laikraščius. Y- 
pač prašome tų amerikiečių, 
kurie yra kilę iš šios apygar
dos.

Adresas: Kaišedorys, Plen
to g. 43 n.

Vice-pirm. J. Jurkūnas
Už sekr. T. Bandzevičiutė.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pirmininkas — 
Pranas Virak’s, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Viee-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St, 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St, 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 We8tminster Avė., 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
,Woreester, Mass.*

MONTBEAL, CANADA. 
Pranešimas.

Man pagyvenus Montreal’io mieste 
teko užrašyti nekuriems šėrus dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokių kurie norėjo, bet negalėjo tuo
mi kartu su pinigais buvo trumpa. 
Tokiu budu paliko neužsirašę, o paža
dėjo prie pirmos progos prisidėti. Ku
rie galėsite pasiųskite patįs, o kurie 
negalėtumėt, malonėkite kreiptis prie 
Juozo A. Bruknio gerai žinomo vietos 
lietuviams, o jis pagelbės visiems.

VĖLIAUSIOS laidos 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną pepie- 

rų ir 1 tuziną konvertų 
už...............30c.

“DARBININKAS”,
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pibmininkas — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Pbot? Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kasiebiits — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maešalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Europiniu miltelių nuo prakai
tavimo ir dvokimo kojų. 'Var
tojant tuos miltelius užtikrinam, 
kad kojos išgys ir prakaitavimas 
nedvoks kaina 25 c. Atsiųski 
25 c., o mes prisiųsim užtektinai 
kad išgydyt kojas. Reikalaujam 
agentų. C. Adams 720 E. Gi- 
rard Avė., Philiadelphia, Pa.

PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 

ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

Western Chemical Co.,
P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.
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D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Verslackas, 

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pibmininkas — M. žarkauskas, 

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius, 

147 IV. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
Ka8iebii;s — Andrius Zalieckas, 

140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Mabšalka — Antanas Gruodis, 

550 Medford St, Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

i

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOUMAi iR

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainus L. D. S. nariams ir 
“Duroimuku” kaitytojams 1 
syk) ) metus už dyką, už 3 sy- 
kius $luo. Prieteliams už 3 
sykiu* $L5u.

Reikalingas Partneris
j krutančių paveikslų teatrą. Kas no
rėtų jstoti į minėtą bizn|, užklauskite 
“Darbininko” Administracijoj M. S. W.

REIKALINGAS JAUNAS 
, VYRAS.

Darbas bučernėje ir grosernėje. Tu
rėtų būti susipažinęs su tokiu darbu. 
Butų pageidaujama kad galėtų prisi
dėti į bendrą. Biznis geras ir galima 
uždirbti pinigų. Atsišaukit ant šio ad
reso lietuvių įstaigon.
WADE PAKK GROCERIES & MEATS 
7309 Wade Park Avė., Cleveiand, Ohio.

REIKALINGAS VARGO
NININKAS, 

kuris galėtų užimti ir vaikų moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKUS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

Parsiduoda fomičius, mažai var
toti labai pigiai. Priežastis par
davimo savininkes važiuoja į Lie
tuvą. Matyti galima bile kada.

A. Neviera,
188 Gold St., So. Boston, Mass. 
Ant trečią lubų.

Ant pardavimo
Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 

da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti į Lietuvą. Delei informa
cijų kreipkitės prie L. Valeckas 
16 Broadway, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO
krutančių paveikslų teatras. Dailiai 
įtaisytas apgyventoje lietuvių koloni
joj. Parsiduoda delei svarbių priežas
čių. Klauskite “Darbininko Adm. M. 
G. IV.

PARSIDUODA
du automobiliu. Vienas oVerland, ki
tas fordas už labai mažą prekę. Kas 
myli pasivažinėti. Fordas 4 sėdynių, 
overland’as 5 sėdynių. Viskas gerame 
stovyje. Priežastis pardavimo, neužil
go turiu apleisti šią šiltą šalj.

JURGIS NEVULIS,
210 Jefferson St., Nevvark, N. J.

PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. IVOBULAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass.

(Ant trečių lubų)

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parslduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

KAS RADOTE?

Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 
Worcester, Mass. pametėm dainų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad maoniai 
prašome sugrąžinti Worcesterio 
vargonininkui A Visminui 23 
Marion Avė., Worcester, Mass.

Aš Teresia Šidlauskaitė po vy
rų Breiterienė paieškau savo bro
lių Izidorio Šidlausko ir Petro 
Šidlausko. Izidorius 10 metų at
gal gyveno kur apie Philadelphia 
Pa. o Petras girdėjau, kad gy
veno Lesely, UI.. Meldžiu atsi
šaukti patis ar kas kitas pranešti, 
šiuo adresu:

Mrs. Teresia Breitenienė
Bos 141 , Vandergrift, Pa.

Paieškau, Dominiko Griškevi
čiaus pirmiau gyveno, 59 Hudson 
Avė., Brooklyn, N. Y. Gavau 
laišką nuo jo seseries iš Lietuvos. 
Jį norėtu labai su savo prolių su
sirašyti. Jis pats ar kas žino 
meldžiu pranešti šiuo astrašu;

A. Namaksy
880 Warren Avė., Brocton, Mass.

i

Paieškau pusbrolio Kunigo Juo
zo Grigonio Vilniaus Rėdybos 
Trakų Apskričio Žiežmarių Vils- 
čiaus Palivarko Pavolio. Pra
šau jo paties kas jį žinote duokit 
man žinoti.

Antanas Grigonis
Fort Stantc^, New Mexico

Paieškau Katrės Ramanausku- 
tės po vyrų pavardės nežinau. 
Prašau jo pačios arba kas žinote 
duokit man žinot. Taip-gi visų 
savo gimnių ir pažįstamų. Pra
šau labai gražiai visų atsišaukti.

Antanas Grigonis
Fort Stanton, New Mesico

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitu nes turiu svarbų rei
kalą. Aš išvažiuoju į Lietuvą 17 d. 
liepos.

FR. TUKIS,
175 Ames Stj«- Montello, Mass.
---------------- K----------------------------------

Aš Petras Guodinas paieškau savo 
sunaus Kazimiero. Jisai yra jaunas 
atvežtas iš Lietuvos, augęs Amerike. 
Pirmiaus gyveno Maklepe, Pa., neto
li Potsville, Pa. Jis patsai arba kas 
kitas malonėkite atsišaukti.

PETRAS GUODINAS, 
1616 Penn Avė., Pittsburgh, Pa.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Rietaviš
kio parap., Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančių jį 
atsišaukt. Turiu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St., So. Boston, Mass.

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

PRANCIŠKUS SMITH,
98 W. 3-rd St, So. Boston, Mass.
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vyru, moterų ir vaikų. 
Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
šlapumą ir tt savo labo

ratorijoj.

Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems.

Adresas: y
366 B’way, So. Boston, Mass. 

jn (KAMBARIO No. 1)
. • (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
C VALANDOS:
$ nuo 9—11 iš ryto
jį 2— 4 po plet
” 7— 9 vakare.

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

Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa. i
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
4H Broadvay, So. Boston, Mass. 

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass. 
Columbia 9159-J.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadway, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 rvte ir 
" 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. RELLY

469 Broadway, S. Boston, Maas
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos Nedėltoi
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. 
iki 8 vai. vakare iki 4 vai. 1

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A. Km i tas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmtninkas — J. Kavoliunas,
63 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolų Rašt. — J. Andrlliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Allkonis,
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Kastkrtts — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,

Paieškome vedėjo kooperaty
viškoj krautuvėj, 
tis. geram žmogui, 
ir kaucija.

Gera mokes- 
Reikalinga 

Delei platesniu in
formacijų kreipkitės šiuo adresų:

Juozas Kralikas
P. O. Box 202, St. Clair, Pa.

Paieškau pusbrolio Adomo Jasiaus. 
Turiu labai svarbų reikalų, nes išva
žiuoju | Lietuvą. 4 metai atgal gyve
no Chicago, III. Paeina iš Šiaulių ap
skričio, linkės miesto.

KAZIMIERAS .TĄSIUS.
41 Johnson St. Bridgeport, Conn.

Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metą 
dukterį Ir savo motiną apie 70 metą 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesins.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš. gaus dovaną $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA. 
656 Church St, Easton, Pa.

Paieškau Vaclovo. Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina Iš okollcos 
Tronkinėa. Taip-gi Vincento. Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke. vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė). _

Persikėlimo Pranešimas
Pasekmės Rokuo- 

jas
Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo nedegų, 
rauplinės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit neatldėlio- 
klt ateikit pas mane 
šiandien ir pradėklt 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovj į savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo ii- 
glaildnius, nerviškos 
skuros ir kraujo keblu- 

!mu8. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

i

Tai. So. Boaton 270
DR. JOHN NacDONNELL, N. D

Galima tasitaliafi ir Ustavitalai 
Ofiso valandos:

Ryt as iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brod Su, PHadeipku, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandom 

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

N.š.lsni. iM4 nearta. •

BeU Phone DickinMn 3995 M.

štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusly ofisas jau neužtektinal ruimin
gas užganėdinimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas {tėkmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpną Nemt, Drebėjimo (plakimo) širdies, 
Silpnu Plaučių. N e jauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaiyimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo tebrų. Vočių, Saiedų, Plaučių. 
Lalėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Bačkų f

šie ir daug kitų dažnai būna pirmieji persergėji
mai nustojlmo sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminai daromi reikale.

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines ir Liglaikinee Ligas kaip Kraujo, Skuros 
arba Nervą Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba Žarną 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarną Užsikimšimą, Pasvaiglmą, 
Pnčkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 

.ATIDŽLIOK. BET TEIRAUKIS MANĘS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistų ku
rių reikalauja padėji
mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 

Įmano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
jų valumo ir stipru- 

Sno.

Mano Tžrangirnas 
susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, ■ kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek-Nedaliomis ir šventčmi*: nuo 10 vai. ryte iki 2 v. p. p.

Dr. Paul J. Jahmauh 
(Jakimavičius) 

hMMenkate:
MaoSIMS psstat. NvUkUvateM 

»»W BOADWAT Cm. ST SO. SOSTON.
TMHIS.B.

I1

1

I
[ TeL 8. Boston 21014 ir 21013

!

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

UETUVUKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerlkoe da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massadra- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 

' laiškus, o až prisiųsiu per ei-

K. 8H)LAUSKA8,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. 0 Stn
South Boston, Mms.




