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Mastauskas ir Česnulis sugrįžo [su
Ir

SMAGIOS NAUJIENOS.
Gegužio 15-tą dieną su

grįžo iš Paryžiaus Amerikos 
lietuvią delegatai adv. Mas- 
tauskas ir adv. Česnulis. Jie 
jau davė trumpą raportą apie 
savo misiją. Bet tuom daug 
svarbią dalyką apreiškė.

Vienas svarbiausią ir sma
giausiu daiktą yra tai išsiaiš
kinimas adv. Mastausko pozi
cijos. Kaip žinome į šį garbin
gą ir didžiai pasitarnavusį Lie
tuvai veikėją tautininkai yra 
biauriausius šmeižtus paleidę. 
Tautininkų laikraščiai išsijuo
sę tą veikėją šmeižė tada, ka
da jisai Europoje galima saky
ti vienas ant savo galingą pe- 
čią nešė Lietuvos reikalus. Lie
tuvos delegacija taikos konfe- 
rencijon per jo tarpininkystę - 
priėjo prie reikalingą alijautų 
ir Amerikos diplomatą. Lietu
vos delegacija labai brangina 
ir gerbia adv. Mastauską. Kai 
pasiekė Lietuvos delegaciją ži
nia, kad gabiausias lietuvią 
veikėjas diplomatiškoj srityje 
yra taip šmeižiamas tautinin
ką, tai tik stebėjosi ir biaurė- 
josi tautininką pakvaišimu.

Toliau iš gerb. delegatą suži
nome, jog Lietuvos neprigul
mybės reikalai pusėtinai stovi. 
Lietuvos neprigulmybė jau iš- 
tikrąją pripažinta ir su Lietu
va, kaipo su neprigulminga 
valstybe Anglija ir Amerika 
daro įvairias sutartis. Tik vie
šai Lietuvos neprigulmybė dar 
nėra paskelbta.

Seimo nereikia.
Sugrįžusieji delegatai prane

šė, kad Lietuvos delegacija Pa
ryžiuje žino apie čia sumanytą 
šaukimą Visuotinojo Amerikos 
Lietuvią Seimo. Delegacijos 
nuomonė seimo reikale tokia 
pat, kokia yra Amerikos lie
tuvią rimtesniųjų veikėją. Tai 
yra, kad seimo nereikia. Lie
tuvos neprigulmybės reikalais 
ir šiaip jau įvairiais politiškais 
lietuvią reikalais rūpinasi le
gate Lietuvos delegacija Pary
žiuje ir Amerikos lietuviai ne
privalo eiti už akių tai delega
cijai ir neprivalo veikti per jos 
galvą. Kaip sykis tokiu seimu, 
kokio užsimanė tautininkai, bė
gama už akią Lietuvos val
džios delegacijai.

Iš to išeina, kad Amerikos 
Lietuvią Tarybos ir abelnai ka
talikiškas visuomenės ir laikra
ščių pozicija seimo klausime 
yra visiškai teisinga, o tauti
ninkai savo užsimanymais ne 
vien veda netvarką mūsą vi
suomeniškame veikime, o dar
gi kenkia Lietuvos politiš
kiems reikalams.

Mūsą amerikiečių darbas tu
ri būti tai kėlimas Lietuvos 
vardo Amerikos visuomenėje ir 
laikraščiuose, uoliausias vary
mas pirmyn L. Raudonojo Kry
žiaus darbo, rinkimas auką į 
fondus, skubinimas kuogrei- 
čiausia pagelbą suteikti Lietu- , * _____ V _ . a*

Įpie ponios Turčinavičienės, p- EGZEKUTYVIO KOMITETO
■ lės Benton ir Pakšto misiją Lie
tuvon. Kadangi p. Turčinavi- 
čienė veikė tarpe lenką, tai tū
li} buvo spėliojama, kad ar ne
bus čia lenką intrigą. Bet pa
sirodo, kad lietuviai ten gerai 
žino apie tą veikėją ir jokią in
trigą iš lenką tame sąryšyje nė
ra. Ji nesigynė veikus tarp len
ką, Lietuvos atstovams apie 
tai išdėsčius ir gavus ji} pasi-' 
tikėjimą.

Pilnas delegatą raportas bus 
išduotas Amerikos Lietuvią 
Tarybos suvažiavime, kuris į- 
vyks gegužio 29 d. Po to su
žinosime pilniau apie Lietuvos 
reikalus ir lietuvią veikėją žy
gius ir apie tai, kas daugiau 
veikti Amerikos lietuviams.

I Jau

PRANEŠIMAS.

Galima Su Lietuva 
nešti Kablegramu.

Susi-

Tikimasi Greitai Lietuvos Kra- 
są Sujungti Su Tarptautine 

Krasa.
I
Washingtono Valdžia Pritaria 
Ekonominės Komisijos Orga

nizavimui

Kablegramas Lietuvon jau 
galima siąsti. Tad nors vienas 
susinėsimo būdas pasisekė ga
lutinai išdirbti.

Išgavus nuo valdžios leidi
mą su. Lietuva susinešti, reikė
jo pusėtinai vargo padėti nu- 
rodinėjant, priparodinėjant ir

Taip-pat visi privačių įstai

gą pranešimai apie pinigą siun
timą, apie susinėsimus su Lie
tuva, apie Lietums Taikos De- 
legaciją,neprikla|somybės pri
pažinimą, etc., 
pranešimą yra 
tuoti.

Kas link lai&ų Lietuvon 
siuntimo, jau bdvo pranešta, 
kad leidimas nho Amerikos 
valdžios išgauta^ bet dar ke
lias neišdirbta. .Iš šios pusės 
yra viskas padalyta kas buvo 
galima ir reikalinga, dabar pa
lieka tik Lietuvos valdžiai už
baigti pasisten; 
krasą sujungti 
krasa. Egzekufy’ 
tas deda pastangas 
reikale pagelbėti, 
kaip ir su tele

idžiuma tokią 
ekuo nepama-

giant ^Lietuvos 
su tarptautine 

is Komite- 
ir šiame 
Taip-pat

vos pavargus-
Toliau iš d

kartussav&itėje . 
Bostone ir apielinkėje 
Užrubežyje metams ..

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

— Washington.

Aeeeptanee for mailius at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Kaina 3 centai

Perleke per Atlantiką

Lietuva jau gavo šiek tiek 
maisto iš Amerikos. Brisiąs- 
ta tuotarpu 8000 toną kvieti
mu miltą, tanką ir kitokią 
reikmenų. Amerikos Komisi
ja Lietuvoje patarė kuogrei- 
čiausiai įsitaisyti sąvąjį laivy
ną, nors vieną kitą valtį, juo
kais tarus, mat tokiu būdu, lik
tą greičiaus užtikrintas išėji
mas į jūres. Amerikos mais
to sandėliai maitinamoms ša
lims yra Danijoj — Kopenha
goj, tai Lietuva turėdama nors 
kokį laivyną galėtą pati sau sa
vo laivais maistą persigabenti.

ŠV. TĖVAS UŽTARIA 
LIETUVĄ.

Kardinolas Lietuvai.
Šv. Tėvas rašė į talkininkus, 

užtardamas Lietuvą ir prašy
damas duoti Lietuvai neprigul- 
mybę. Vilniaus Vyskupas (tur
būt Vysk. Matulevičius-Matu- 
laitis) yra kandidatu į Kardi
nolus. Reiškia: Lietuva iš at
žvilgio į bažnytinių reikalą 
tvarkymą prigulėtą tiesiai nuo 
Šv. Tėvo, be jokios tarpinin- 
kystės Mogilev’o (Petrograde) 
ar Varšavos antvyskupią, kaip 
būdavo prieš karę.

KURJERAS LIETUVON.
Kun. A. Vilimas siunčiamas 

Lietuvon iš Paryžiaus kurjero 
(pasiuntinio) vietoj. Jisai nu
veš stačiai žinias Lietuvon nuo 
lietuvią Taikos Delegacijos Pa
ryžiuj, taipo-gi paaiškins ne- 
kuriuos keblius it painius daly
kus žodžiu. Iš Lietuvos jo ma
noma važiuoti Amerikon tais 
pačiais tikslais.

(IŠ “Išeivių Draugo”)

Gen. Pershing, vyriausysis 
Suv. Valstiją armiją vadas, 
Anglijoj. Jam rengiamas ten 
didelis pasitikimas.

Vyrai pinigais, moterys dar
bu turi dėtis prie L. Raudono
jo Kryžiaus.

tapo atidarytas taip-gi iš anos 
pusės.

Pora savaičią tam atgal pa
sirodė pranešimas, būk galima 
Lietuvon kabelius siąsti. Kaip 
tik tuo laiku mūsą darbuotasi 
kad bent šis kelias kuogrėi- 
čiausia atidaryti, bet dar ne
buvo atidarytas ir spaudon pa
tekusi žinia buvo niekuo nepa
matuota.

ti

greitai įtaisytas.

PIRMU SYKIU PER AT
LANTIKĄ ORLAIVIU.

Gegužio 17 d. š. m. tapo isto
riška diena. Pirmas orlaivis 
tą dieną perlėkė per Atlantiką. 
Gegužio 16 d. vakare iš New- 
foundlando pakrančią išlėkė 
trys Suv. Valstiją kariniai or
laiviai su tikslu perlėkti Atlan
tiką. Ant rytojaus vienas iš 
orlaivią pasiekė Azorines salas. 
Tai buvo orlaivis NC-4 su lakū
nu leitenantu A. C. Read. Ki
tas jo sąkeleivią krito jurėn, 
bet laivą buvo išgelbėtas. Tre
čias orlaivis paklydo ir iki šiol 
jo likimas nežinomas.

Perlėkusis per Atlantiką or
laivis lėkė 3.000 pėdą augštu- 
moje. Darė 90 mylią valando
je. 1.200 mylią padarė į 13 
valandą ir 18 minutą. Visą 
laiką negalėjo lėkti augštybė- 
se, nes ten buvo didelės mig
los.
paviršio ir taip lėkė toliau. Ne
sutiko jokią kliūčią ir orlaivis 
geriausiame stovyje. Ant or
laivio buvo daugiau žmonią. 
Niekas nesudėjo nei akią per 
visą kelionę. Maitinosi sand
vičiais.

Keliones pradžioj buvo labai 
aiškus mėnulis švietė ir 

iš padangią matė, kaip prasi
lenkė su trimis laivais.

Dabar tasai lakūnas leisis į 
Lisaboną, Portugalijos sostinę. 
Laimingai lėkė 1.200 mylią. 
Dar liko iki Lisabono 900 my
lią.

Antrasis orlaivis, kurs nusi
leido ant jūrės pasiuntė signa
lus S. O. S. (save, o save, gel
bėkite, o gelbėkite) bevieliu te-

legrafu ir keturi laivai pasisku
bino jo gelbėti.

Anglijos lakūnai nori sukirs
ti amerikoną. Tai subatoj 
Anglijos lakūnas išlėkė iš New- 
foundldando tiesiog į Airiją. 
Tai-gi jisai kartais gali pra
lenkti Amerikos lakūną, kurs 
ilsisi ant Azorinių salą. Tasai 
Anglijos lakūnas turi padaryti 
1682 myli. Per 20 valandą ti
kisi pasiekti Airijos pakrantes. 
Tasai lakūnas yra australie- 
tis Harry G. Hawker. Su juo 
lekia Mackenzie Grieve. Jei 
jie pasieks laimingai Europos 
pakranntes, tai turės ne tik 
garbę, bet gaus dovanoms $50.- 
000 nuo laikraščio Daily Mail.

Vokietijos liuteroną bažny
čios sinodas paskyrė maldos 
dieną ir prašė visą liuteroną 
kunigą atkalbėti pritaikintas 
maldas, prašant Dievo, kad su
stiprintą vokiečią tautą dabar
tinėj valandoj.

Demonstracijos ir straipsniai 
laikraščiuose prieš priėmimą 
taikęs išlygą Vokietijoj tebsi- 
tęsia.

Vokietijos vertelgos ir kiti 
praktiškieji žmonės ragina val
džią pasirašyti, nes tai vienin
telis būdas įvesti gyvenimą į 
vėžes.

PER POPIEŽIŲ IEŠKO 
PALENGVINIMŲ.

,S'~‘ *" -1 • ,
Vokietijos katalikiškoji aug- 

Buvo nusileidęs iki jūrės [štesnioji dvasiški ja kreipėsi į 
,• • • -i—! — . i« ______YJpopiežių su prašymu, kad sa

vo intekmę panaudotą paleng
vinime taikos išlygą. Popiežius 
tą Vokietijos episkopato prašy
mą perduos alijantams; turbūt 
tą padarys per prez. Wilsoną.

UŽ NETYRĄ PIENĄ.
Brockton. — Du restoraną 

savininkai buvo nubausti už 
davimą kostumeriams netyrą 
pieną. Turėjo užsimokėti po 
$50. Nubaustieji yra Nicho- 
las Zervas ir John Zervas.

JflAISTAS LIETUVAL- įtikinant kol galutinai kelia* kad ir lai

Apie vidurvasarį, o gal ir 
greičiau prasidės laivą plauki
nė jimai tarp Klaipėdos ir Ame
rikos. Visi L. Raudonojo Kry
žiaus skyriai tuomet pasiąs sa
vo dovanas Lietuvai

Kiekvienas sulyg išgalių tu
ri prisidėti prie tautos darbo.

Lietuvos Vyčių 27 kuopa Rengia

GEGUŽI N Ę!
Gegužio 30 d., 1919.

Parke
CIVIC ASSOCIATION- veret Hali,

N0RW00D, MASS.
Vietos L. Vyčią 27 kuopa padėjo visas pastangas, kad ją rengiamoji ge

gužinė visais atžvilgiais pilnai patenkintą joje dalyvaujančius.
Vyčiai sutelkė visą vietinę Norwood’o lietuvią kolioniją pagelbon atsa

kančiai surengti minėtą gegužinę: pakvietė vietos chorą, gavo pagelbon vieti
nes draugijas ir net kreipėsi į apylinkės vyčią kuopas ir chorus, kaip tai: Law- 
renco, So. Bostono, Brocktono, Cambridgio ir Lovellio. Kaikurie užkviestie
ji jau prisiuntė savo prižadėjimus dalyvauti. Neeatsakiusiąją dar į pakvieti
mą, vyčiai prašo kogreičiausiai atsakyti. Montellos ir Lawrenco vyčiai priža
dėjo dalyvauti su baseball’iu; ypač Montello vyčiai, kaip girdėti, stropiai ren
giasi. Tu gi, kurie norėtą bėgti lenktynėmis, prašome užsiregistruoti ne vė- 
liaus 20 šio mėnesio dienos. Prašome taip-gi visą apylinkės lietuvią, kad y 
kas tik galėtą pamarginti šią gegužinę driliais ar šiaip jau padoriais triksais, ♦♦♦ 
atsiliepti su pasižadėjimais į minėtą kuopą antrašu: Kr. Kavaliauskas, 1123 y 
Washington Str., Nonvood, Mass., o vy-čiai už tą gražią pagelbą mokės būti dė- y 
kingais. *|*

Parkas, kur rengiama gegužinė, taip dailus, kad Naujoj Anglijoj vargu V 
surasi geresnę kur gegužinėms vietą. Atsitikus net lietingam orui čia yra dide- V 
lė salė, kur liuosai gali sutilpti 3-4 tūkstančiai žmonią ir dar vietos šokiams y 
liks keliems šimtams porą.

, Nuoširdžiai todėl kviečiame visos Naujos Anglijos lietuvius-lietuvaites *|* 
dalyvauti šioje smagioje pramogoje. V

f
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LIEUTVOS VYČIŲ 27 KUOPA

. - "...

., IŠVAŽIAVO.
~ Subatoj išvažiavo"! Berliną 

Vokietijos taikos delegacijos 
perdėtinis grafas Brockdorff- 
Rantzau. Kaikurių spėjama, 
kad jis daugiau jau negrįš.

IŠTYRĖ, KAD DAUG ATEI
VIŲ GRĮŠ EUROPON.

Suv. Valstiją Darbo departa
mentas tyrinėjo apie ateiviu 
manymus grįžti Europon. Su
sekė, jog labai daug ketina 
grįžti. Daugelyje miestą pa
sirodė, kad pusė ateivią ketina 
grįžti. Apie lietuvius šitaip 
skelbiama:

“Tarpe' lietuvią yra stiprus 
jausmas, kad jei Lietuva taps 
neprigulminga, tai bus didelis 
grįžimas į tą šalį.”

SKLEPE RADO BRAVORIU- 
KĄ.

Lawrence, Mass. — Pas Vin- 
cenzo Diforte skiepe rasta bra- 
voriukas. Buvo nubaustas ant 
$50.00.

SUSTREIKAVO.
Montreal, Canada.—Sustrei

kavo 1.200 darbininką, statan
čią laivus. Reikalauja algą pa
kėlimo. ' -

Iš Vienos pranešama, jog Ag- 
rame, Kroatijos sostinėj, buvo 
ištikę susirėmimą tarp kroatą 
ir serbą. Daug užmuštą ir su
žeistą buvę.

Chinijoj mieste Sanchai bu
vo susirinkę delegatai Šiauri
nės ir Pietinės Chinijos. Tar
pe tą kraštą buvo nesutikimai. 
Tai toji konferencija pairo. /

Šiomis dienomis prez. Wilson 
Paryžiuje priiminėjo įvairias 
delegacijas. Priėmė darbinin
ką delegacijas, įvairią valsty- 
bią ir tautą.

Belgijos karalius Albertas 
orlaiviu atlėkė į Angliją.

Milwaukėj, Wis. aidoblistai 
norėjo turėti suvažiavimą. Bet 
tos valstijos gubernatorius ne
leido. Majoras Hoan buvo su
tikęs duoti leidimą.

Suv. Valstiją valdžia šiomis 
dienomis paskolino Anglijai 
$80.000.000. Išviso Anglija sko
linga Amerikai $4.316.000.000. 
Išviso alijantams Amerika pa
skolino $9.390.219.000.

Žiūrėkime, kad L. Raudono
jo Kryžiaus skyriai turėtą ga
tavą drabužių siąsti tuoj, kaip 
tik bus įsteigtas liuosas su Lie
tuva susinešimas.

Chinijos ministeriai padavė 
rezignaciją, bet prezidentas at-
sisakė ją rezignaciją priimti. Kryžiaus.

Dėkis prie L. Raudonojo

$ S.00 Šeras 6% PROCENTŲ!
Ar tamsta dar nepirkai šėro?

tad

• ’l

Kam atidėlioti ant rytojans?
Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug banką. Da

bar šutykime savą! PIRKITE ŽIRUS; KRAUKITE PINI
GUS 8AVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBE JUMS 
IR LIETUVAI.

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
(Ink. vardu Joaeph Kowai Co.)

32-34 Cross st, Boston, Mus.
MM



rgais ir sabatomis. Lei- 
Lietuvią Rymo-Katali-

Są-

MMMNįninius kursus, kur būtą aiški
namas, ant kiek galima siste- 
matiškai darbininką klausi
mas, būtą svarstomi svarbieji 
dienos klausimai ir reikalai, da
romos diskusijos, prakalbėlės 
ir tt. _

Mažne visos mūsų idėjinės! Gegužės 7 d. š. m. vietiniai 
_• _ ____ 1_____•___ 1_

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

DU BOIS, PA

P-lė V Jonušaitė gyvu žodžiu j HARRISON-KEARNEY, N. J. j Žalčių Karalienė. *’ Buvo ma-
| nušvies koks rojus po bolševi- Uet Raudonojo Kryžiaus'nyta» kad «erai suloš> nes 
kų jungu Kalba bus labai į- 3kyriM3 laikytame susirinki- ^au kaip pusė met? moki- 
d0“: suvaidins ko- me nuterta prakaibas 22 ?oa1’ ’.^o atb”į“> P“
mediją Mamos nedasupta.” a Knihfc vnn lošimą buvo pastebėta sijpnu-Eina ii So. Boston’o utaruin- 

kais, ketvergals ir sabatomis. 
diia Am. : 
ką *v. Juozapo Darbininką 
jnnga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuaman tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St.

* Joseph’s Lithuanian B.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
tearly .................................. '.$3.00
Boston and suburba...............4.00
6 months............ *.....................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

P»-

MŪSŲ NEDAKTEKLIAI.

Mūsų klaida buvo visų-pir- 
ma tame, kad permaža mes vei
kėme dėl lietuvių darbininką 
apšvietos ir susipratimo. Mū
są brolių minioms vis dar bai
siai trūksta ir krikščioniško, ir 
tautiško ir politiškai-darbinin- 
kiško apsišvietimo. Rodos, 
kaip tai galėtų būti, kad kata
likai darbininkai sektų į Chi- 
cagą paskui tuos pačius žmo
nes, su kuriais juk trumpoje 
ateityje bus priversti vesti idė
jinę ir ekonominę kovą. O se
ka, dėlto, kad nesupranta, ne
atskiria, kad duodasi savo gra
žiausius jausmus panaudoti 
biznio politikai ir politikos biz
niui. ' * ilB

Ką, rodos, galėtų turėti ben
dra krikščionis darbininkas 

\ žmogus, auklėjantis savo kru
tinėję prakilniausius troškimus 
— su laisvamaniais liberalais, 
pirmtakūnais ką tik dygstan
čios ir jau doriškai pūvančios 
mūsų liberališkos buržuazijos. 
O bet-gi eina jis paskui jos, ne
žinodamas kur ir ko eina. Ži
noma, nedaugelis eina. Bet ir 
tų gaila.

Pasaulio ateities šeiminin
kas — darbininkas žmogus — 
dar, tikrai sakant, tik dabar 
pradeda akis prakrapštyti: iš
tiesia savo sustingusius sąna
rius, dairosi aplinkui. Libe
ralas buržujus kuomažiausiai 
tinka į jo draugus ir prietelius. 
Geriau prasižiūrėjęs jisai pa
matys dvi riškiausi vėliavi: 
socijalizmo (bolševikizmo) ir 
Krikščioniškosios Demokrati
jos. Vieną iš jų jisai turės pa
sirinkti ir po ja stoti. Ligšiol 
atbundantis darbininkas matė 
beveik tik vieną socijalizmo 
vėliavą. Didžiagerklių rėks
nių jam buvo kalama ir zalati- 
jama, kad tik čia, socijalizme, 
darbininkų išganymas. O tuo 
tarpu krikščionių darbininkų 
vėliavos nešėjai kaž-kur buvo 
pasislėpę. Tiesa, įsteigdami 
L. D. S. ir jos laikraštį “Dar
bininką” mes šiek tiek kilste
lėjome tą vėliavą, bet kaip-gi 
nedrąsiai. Tiesa, pririnkome 
apie 2000 narių, bet kelinta 
dalis iš ją pažįsta ir supranta 
savo programą, kitų partijų 
klaidas ir silpnumus.» Didžiu
ma kuopų užsiėmę smulkiais 
bizneliais, nenaudingais gin
čais; o ir tą pačią kuopą dar 
taip vis maža. Jeigu mūsų 
Krikščionių-Demokratą armija 
skaitytą savo narią bent 10.- 
000, iš kurią bent pusė būtą 
šviesūs - inteligentiški, jeigu 
kiekvienoje mūsą parapijoje ir 
kolonijoje tokią šviesią darbi
ninką būtą nors po kelias de
šimtis, — ar daug tada katali
ką nusiviliotą sau į pagelbą 
mūsą plikieji liberalai, ar net 
rėksniai socijalistai. Ne, to 
nebūtą, nes tada tie mūsą švie
suoliai apsaugotą kataliką mi
nias nuo nereikalingos intek- 
mūs; tada jie daug greičiau 
pavarytą darbą tą minią švie
timo. Bepigu dabar libera
lams sprausties į mūsą pašelpi
mų draugijų vedėjus, kad tose 
draugijose nėra šviesių krik
ščionių demokratų.

Kur dingo mūsą sočijologijos 
mokyklų studentai? Ką vei
kia tas kad ir neskaitlingas bū
relis katalikų inteligentą, ku
rie, neatidėliodami, turėtą sa
vo apielinkėse steigti, kad ir 
mažame aprubyje — visuome-

organizacijos nukrypo į vaka- 
rėlią-pasilinksminimą rengimą. 
Vakarėliai -šilima mažne visą 
laiką ir energiją. Lai jų ren
gime specijalizuojasi mūsą jau
nimas. Darbininkams gi, L. 
D. S. nariams ar-gi nereikėtų 
labiausiai užsiimti savo klau
simo gvildenimu, ruošties prie 
didžią ateities darbą.

Kada mūsą LDS. turės na
rių dešimtimis tūkstančių, ka
da jie visi žinos gerai, kur jie 
stovi ir kur eina, tada mūsą 
tautai nesveikas liberalizmas 
bus visai nebepavojingas, o so- 
cijalizmas bus per pus mažiau 
kenksmingas.

Uosis.

DRAUGIJOMS PATARMĖ.
Daugeliui kalbant apie visa

tinio Amerikos Lietuvių Seimo 
šaukimą reikia apsisaugoti nuo 
klaidų. Draugijos, išrinku
sios ir dar nerinkusios delega
tus, turėti) artimiausiuose savo 
susirinkimuose priimti šitokią 
rezoliuciją.

Kadangi tiktai Ekzekuty- 
vis Abiejų Tarybų Komite
tas turi teisę sušaukti Visa- 
tiną Amerikos Lietuvių Sei
mą,

Kadangi Ekzekutyvio Ko
miteto parėdymus lietuviams 
katalikams Amerikoje ap
garsina Amerikos Lietuvių 
Taryba,

Kadangi mūsų draugija 
nori prigulėti prie katalikiš
kų lietuviškų organizacijų 
Amerikoje,

Tai mūsų draugija šian- 
/dien (čia paminėti dieną), 

sutarė dalyvauti tiktai tokia
me Visatiniame Seime, kurį 
sušauks Ekzekutyvis Komi
tetas, per jį remiančias Ta
rybas.

Taip-gi sutarė šitą rezoliu
ciją įteikti mūsų draugijos 
atstovams, kad jie ją išpil
dytų.
Jeigu kuri draugija nelauks 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pranešimo taip svarbiame da
lyke, tai ta draugija savo ap
siėjimu pasirodys nepriklau
santi prie katalikiškų mūs or
ganizacijų. Bausmės, žinoma, 
nėra už tatai nei kbkios. Bet 
teisę balsuoti katalikiškose lie
tuvių organizacijose turės tik
tai draugijos, kurios pripažįs 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
jos nutarimų nelaužys.

PARODA
ATSIŠAUKIMAS Į LIETU- 

' VIŲ VISUOMENĘ.

Rengiama iš lietuvių gyve
nimo Lietuvoje didžiausia pa
roda koki kada nors Ameriko
je atsibuvo. Paroda atsibus 
New York’e netolimoj ateityje, 
taip greit kaip bus galima gau
ti daiktų. Parodoje turėtą da
lyvauti visi Amerikoje gyve
nantieji lietuviai. Į parodą 
prašome susti visokius lietu
viškus išdirbinius, kuriuos tu
rite atsivežę iš Lietuvos, kaip 
tai: mezginius, siuvinius, stal
tieses, juostas, šiurkštus, sijo
nus, lininius audeklus, ir visus 
akyvesnius ranką išdarbius, 
kaip, verptelius, lazdas, kryže
lius, dėžes ir t. p. Parodai 
daiktus galima siąsti mūsą ant
rašu: 6 West 48-th Street, New 
York City. Po parodai visi 
daiktai bus grąžinami savinin
kams. Šioje-parodoje bus re
miamas ir Lietuvos neprigul
mybės klausimas. Rodant vi
sus įvairumus lietuvių gyveni
mo Lietuvoje, bus atkreipta 
amerikiečių domajr į pačius 
lietuvius.

Visi į darbą dėl mūsą tėvy
nės - Lietuvos neprigulmybės 
pripažinimo.

Su pagarba
Lietuvių Tarybą 

Informacijos Biuras.
6 West 48-th Str., 
New York City.

šv. Juozapo parapijos lietuviai 
iškilmingai apvaikščiojo' savo 
parapijos ir bažnyčios sidabri
nį jubilėją, arba 25-ią metų su
kaktuves. Su dideliu pasiil
gimu visi laukė tos laimingos, 
visiems didį džiaugsmą sutei
kiančios dienos. Visi uoliai 

' rengėsi prie iškilmingiausio 
tos dienos apvaikščiojimo, o 
jos sulaukę, atsakančiai ją su 
didžiu džiaugsmu apvaikščiojo. 

! Nors tai buvo darbo diena, vie
nok visi iki vienam ją šventė. 

1 'Apvaiksčiojime dalyvavo visi 
pavapi jonai didi ir maži, se-

1 ni ir jauni. ~ Dr-jos, kurią čia 
nemažai randasi, pasirodė su 

1 visais savo ženklais ir puoša- 
lais. Veiduose visų . spindėjo 
nepapiastas linksmumas. Mat 
iš visą širdžių veržėsi nepa
prastas džiaugsmas. Ir tikrai 

' kiekvienas susipratęs krikščio-
* nis katalikas turėjo priežastį 

to nepaprasto džiaugsmo, nes 
aiškiai suprato ką reiškia baž
nyčia ir jcs sidabrinis jubilie-

' jus.
Jubilėjų sekė 40 vai. atlai-

■ dai, kurie buvo 4, 5 ir 6 geg. 
Per atlaidus veik visi priėjo iš
pažinties ir dauguma matėsi 
prie Dievo Stalo kas rytą. Ap- 
vaikščiojime Jubilėjaus daugu-

; ma taip-gi priėmė V. Jėzų į sa
vo širdis. Svečių kunigų bu- 

. vo užtektinai kad duoti progą 
visiems pasinaudoti iš gausių 

. Dievo malonių. Kaip per at
laidus taip ir per Jubiliejų mi- 

. šios šv. buvo veik kas valandą 
rytais. Paskutinės mišios šv., 
jubilėjaus dienoje buvo iškil- 

, mingos su išstatymu Švč. Sak
ramento. Jas atlaikė kun. J. 

. N. Zubriekis iš DeLancev, Pa. 
Asistavo jam kun. S. J. Čepa- 
nonis iš Homestead, Pa., kaipo 
dijakonas ir kun. A. Tamoliū-

■ nas iš Pittsburgli, Pa., kaipo
; subdijakonas. Ceremoniją ve- į
• dejų buvo pats klebonas kun.

M. J. Urbonas. Pritaikintą tai
> didžiai iškilmei pamokslą la-
> bai gražiai ir įspūdingai pasa

kė kun. J. Misius iš Bentleyvi- 
lle, Pa. Po mišią tapo suteik
tas palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

Po visą iškilmingų apeigų 
bažnyčioje visi nuvyko į vieti
nę Lietuvių Svetainę, kur į- 

’ vyko trumpas programėlis. Vi- 
’ sųpirmiausiai sudainuota Lie

tuvos ir Amerikos Himnai. Po 
tam geri), klebonas pasveikino 
visus parapijonus pritaikintais 
Jubilejui žodžiais, linkėdamas 
visiems linksmai praleidus šį 
sidabrinį jubilėją sveikiems su
laukti apvaikščiojimo auksinio 
jubilėjaus. Pasakė prieg tam, 
kad DuBoiso lietuviai yra daug 
ką nuveikę per pereitus 25 me
tus ir patėmijo, kad bėgyje 
pereitų 3-ją metą jam čia kle- 

1 bonaujant, jie aiškiai pasirodė
> savo uolumu, pasišventimu ir 

darbščiu vienybėje veikimu, 
kad jie gali nuveikti dar di
desnius ir prakilnesnius dar-

■ bus. Ir tikrai jeigu visi ir to- 
liaus laikysis tokioje vienybė
je, ypač kaip pereitais trejais

' metais, pribuvus čion jaunam 
tik-ką įsišventusiam klebonui 
kun. M. J. Urbonui, tai mažai 

1 rasis tokią vietą kur lietuviai 
' galės pasidžiaugti didesniais ir 

prakilnesniais atsižymėjimais. 
Paskui kalbėjo kun. S. J. Čepa- 

‘ nonis. Visųpirmiausiai išreiš
kė savo džiaugsmą, kad teko 
jam dalyvauti DuBoisiečią iš
kilmėse. Toliaus nurodė, ką 
jisai yra patyręs tarpe DuBoi
siečią laike pereitų 19 metą-at- 
silankant laiks nuo laiko ant 
atlaidą, skaitydamas iš laik
raščių ir girdėdamas daug gy- 

1 vu žodžiu. Bet paskutiniais 
keliais metais jisai pamatęs di
delį skirtumą ir džiaugėsi iš 

' čionykščių lietuvių susiprati
mo, vienybės, sutarties ir apsi
reiškimo viskame gražią vai
sių, linkėdamas geriausios klo
ties ateityje. P-lė E. Vailio
niui, narė Panelės Švč. Mari- - 

\ jos Mergaičių dr-jos, mažiau-

■■■■

“ Mamos nedasupta. 
Dainuos Vyčių Choras, bus ir 
solių. Pusė vakaro uždarbio 
skiriama šv. Jurgio parapijai. 

Gegužio 30 d. bus Aušros 
Vartų Dr-jos vakaras A cm e 
svetainėje. Vyičai loš “ Knar
kia paliepus. ’ ’ Taip-gi Vyčią 
Choras išpildys dainas ir kitus 
margumynus.

sia iš visą susirinkusią, žavė
tinai puikiai padeklemavo ei
les “Mūsą Kelio Galas” ir pa
dainavo “Kur mano mamė.” 
Klebonui paaiškinus, kad ši 
diena turėtą būt ilgai atminti
na kokiu nors mūsą nepapras
tu atsižymėjįmu, o tuo galėtą 
būt pradėjimas aukauti ant pa
didinimo ir apmūrinimo baž
nyčios. Ant to tikslo’, apvaik
ščiojant 25 metą bažnyčios su
kaktuves, būtą gerai kad kiek
vienam paaukauti po 25 dole
rius. Račiam klebonui parė
mus tą sumanymą 25-kiais si
dabriniais, pasipylė aukos iš 
pačių parapijoną. Nekurie, ne
išskiriant dr-ją ir kitą organi
zacijų kuopų, aukavo po $50. 
Nepasiliko nuo aukavimo nei 
gerb. kunigai svečiai. Trum
pu laiku ten sudėta arti $1000. 
Dauguma pasižadėjo. Iš to pa
sirodė užuojauta ir pritarimas 
padidinti bažnyčią kuri jau y- 
ra permaža.

Nepamiršta nei gerbiamasai 
klebonas. Ant gražios ir il
gos atminties, už uolų jo čia 
pasidarbavimą tarpe mūsų, su
teikta jam gėlėta puikią dova
nėlių. Šv. Katarinos Dr-ja 
įteikė sidabrinį valgomųjų į- 
rankią setą — “silver sėt.” 
Moterų Są-gos 37 kuopa įdavė 
sidabrinį militarinį setą—“mi- 
litary sėt.” . Moterų ir Mergi
nų Kliubas suteikė puikų mau
dyklos rūbą ir gerą valizą. L. 
Vyčių 86 kuopa dovanojo bran
gų lietsargį. Tos dovanos ma
tomai nemažai sujudino klebo
no širdį ir pridavė 1 
džiaugsmą, nes tikrai parodė, ■ kų vakarą. Kalbėjo gerb. kun. 
kad vietiniai lietuviai paarpi-' p. Kemėšis. Prakalba buvo į- 
jonai brangina visą jo pasi- spudinga ir pamokinanti. Bu- 
šventimą, džiaugėsi iš jo pa- j Vo ir kitokią paįvairinimą. Po

Balandėlis.

MONTELLO, MASS.
Permaina.

Naujosios Anglijos L. D. S. 
kuopų prakalbą maršruto ren
gėjai buvo paskyrę šiai koloni
jai gegužio 25 d. vakare. Pa
darome mažą permainą Pra
kalbos bus paskirtoje dienoje, 
tik ne vakare, o 2 vai. po pie
tų.

Kp. Valdyba.
-

DETROIT, MICH.
LDS. kuopa buvo surengus 

gegužio 10 d. pramogą. Nors 
oras buvo prastas, bet žmonių 
prisirinko apie 300. Teatrą 
atvaidino gyčiai. Išėjo gan 
gerai. Prakalbą sakė gerb. 
kun. F. Kemėšis. Bolševikai 
norėjo kelti netvarką ir truk
dė kalbėti. Pasirodė, kad ne
moka apseiti viešose vietose. 
Bet vistiek, cicilikučiai, galite 
rėkti, šokinėti, darbininkai jau 
žino jus, jau Detroito katali
kai organizuojąs ir žengia pir
myn ir cicilikai turės mesti ša
lin savo ragus.

Gegužio 11 d. Moterį) Sąjun
gos kuopa paminėjimui moti- 

nemažą nos dienos buvo surengus pui- 

kad vietiniai lietuviai paarpi-1 pf Kemėšis. Prakalba buvo į-

vvzdingo viskame vadovavimo 
ir gražių jo darbštumo pasek
mių, ir turi meilę ir prisiriši
mą prie jo kaip prie tikro sa
vo dvasiško' tėvo, kuris tikra 
savo tėviška meile veda mus 
keliais broliškos meilės, vieny
bės, sutikimo ir tikro susipra
timo doriškai, tikėjimiškai ir 
tautiškai, ir žadina mumyse vis 
didesnę Dievo, artymo ir tėvy
nės meilę. Už visas dovanas 
ir parapijoną širdingą prielan
kumą gerb. klebonas visiems 
nuoširdžiai padėkojo. Po tam 
visi sustoję sudainavo Lietu
vos himną ir linksmai visi su 
pilniausiu užsiganėdinimu išsi
skirstė ant pietą.

Po pietą toje pačioje svetai
nėje sulošta keletą gražią vei
kalų ant parapijos naudos. L. 
Vyčių vietinė kuopa sulošė 
“Dangus Brangus,” “Rykštės 
Privedė” ir “Pašėlęs Dantys.” 
Tarpuoseltavodeklemacijos ir 
dainos. Moterų Są-gos kuo- 

sulošė “Be Vyrų.” Turė
jo ir jos puikių deklemaciją ir 
gražių dainų. Viskas puikiai 
nusisekė. Pasibaigus, visi už
siganėdinę, gardžiai prisijuo
kę visą popietę iš gražiai atloš
tų veikalą, nuėjo pasidrūtyt 
ant vaakrienės.

Po vakarienės visi sugrįžo 
pažiūrėti ką vietinė LDS. 55 
kuopa nuveiks su scenišku vei
kalu “Ponas ir Mužikai.” Nie
kas neapsigavo. Viską atsa
kančiai, puikiai atlošė. Tar
puose girdėjosi daug puikią 
deklemaeiją, monologą, prakal- 
bėlią, juoką ir gražią dainą. 
Puikiai padainuota Darbinin
ką Himnas. Tikra garbęJOar- 
bininkamS už surengimą tokio 
puikaus vakaro!

DuBoisietis.

CLEVELAND, OHIO.
Pradėjus naujam klebonui 

šv. Jurgio parapiją tvarkyti, ne 
tik žmonės daugiaus aukuoja, 
bet taip-gi kuopos ir draugijos 
neatsilieka, štai 50 kp. S. L. 
R. K. A. nuo judamąją paveik
slą trečią dalį uždarbio 50 dol. 
paaukavo šv. Jurgio parapijai. 
L. Vyčią 25 kuopa rengia va
karą 25 d. geg. Goodrich House 
1420 E. 31 St Programas bus 
įvairus. Kalbės p-lė V. Jonu
šaitė, nesenai pribuvus iš Pet
rogrado, arba genaus pasakius 
pabėgus iš bolševiką rojaus.

programo jaunimas linksmai 
žaidė.

Darbai čia eina gerai, nors 
daug dirbtuvių streikuoja. Iš 
kiti) miešti) atvažiavę susiran
da darbo. Uždarbiai nuo $4 
iki $10 dienoj. Gyvenimas čia 
smagus.

Kalakutas.

kp.

CHICAGO, ILL.

Visi į pikniką.

Jau nuo senai LDS. 20 
yra nutarusi turėti pikniką ge
gužio 25 d. Riversidėj. Nuo 
senai kuopos nariai ir narės de
da pastangas, kad ta pramoga 
ant tyro oro nusisektų kuoge- 
riausia.

Pereitame LDS. seime buvo 
sumanyta, kad kuopos taptų 
garbės narėmis, sudedamos 
centrui po $100. Tai mūsų 
kuopa pasiryžo tą padaryti. 
Jei nepadarys vienu kartu, ar 
vienu metu, tai per ilgesnį lai
ką vis-gi ant savo pastatys. 
Kad tinkąmai LDS. organas 
“Darbininkas” stovėtą, tai rei
kia nuosavo namo. Prie to 
mes turime varytį. Minėto pik
niko pelnas eis tam reikalui. 
Todėl visi katalikai, krikščio- 

nys-demokratai, privalo atsi
lankyti ton pramogon, pasilin
ksminti ir paremti gerą tikslą

- ANausieda.

LAWRENCE, MASS.
Kitas Apskričio suvažiavimas.

ALRKS. Naujos Anglijos 
Apskričio valdyba aprinko 
Lawrence’ą savo suvažiavimui. 
Tai-gi Lavrrence vienu mėne
siu bus du katalikų organizaci
jų Apskričių suvažiavimai. 
Ketvirtą dieną gegužio buvo 
Vyčių N. A. Apskr. suvažiavi
mas. Ir įspūdingas jis Jfuvo. 
25 d. to paties gegužio mėn. į- 
vyks SLRKA. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas. Duo
sis matyti kiek įspūdžių paliks 
Lawrence šisai.

14 d. gegužio vietinė kuopa 
SLRKA. turėjo susirinkimą ir 
rengiasi prie suvažiavimo. Iš
rinkta delegatai, nutarta kele
tas dalykų svarstymams per se
sijas ir sudarytas programas. 
Tas seimo programas bus pra

kalbų formoje. Rp sesijų ir 
po vakarienės bus didžiulės S. 
L. R K. A. prakalbos.

Beporteris.

d. gegužio. Kalbės kun. Pet
raitis iš Paterson, N. J. Taip
gi surado^, vietą surinktiem 
daiktam sudėti, būtent pas J. 
Grigonį, 129 Toppan St., Kear- 
ney.

Taip-gi T. F. 105 sk. gražiai 
darbuojasi. Kas susirinkimas 
gaunama vis daugiau naują na
rių.

Gegužio 25 d. ir-gi įvyks pra
kalbos T. Fondo ir Ė? R. K. 
Kalbės kun. Jonaitis. Abejos 
prakalbos--bus nepaprastos su 
pamarginimais. Gegužio 22 
d. dalyvaus Birutės Bažnyti
nis Choras. Katalikai su vi
sa energija veikia, visas savo 
spėkas deda dėl Lietuvos. Tau
tininkai nepasilieka, veikia la
bai smarkiai. L. R. K. nege
ras, nereikia jiems prigulėti. 
T. F. ir-gi nčgeras. Buvo su
tverę Neprigulmybės Fondą, 
bet reikia mokėti, tai negerai. 
Paguldė jį ant grabo lentos ir 
jau penki mėnesiai, kaip nemo
ka ir mitingi) nelaiko. .

Tai mat, kaip tautininkai 
“veikia.”

Gyvieji nabašninkai (kaip 
pas mus vadina socijalistus), 
labai verkia “Keleivio” No. 
19, kad jų čia tik 3j, tai nega
lėję pirmą dieną gegužio riau
šių sukelti ir nieko neužmušė. 
Apgailestauja, kad be kraujo 
praliejimo praleido tą dieną ir 
prakalbas uždraudė miesto val
džia. Visos nelaimės ant jų 
galvelės.

lošimą buvo pastebėta silpnu
mų. Teisybė, nekurie gerai 
atliko savo roles. M. Šilins- 
kienė (Rakauskaitė) Eglės ro
lėje savo užduotį gerai atliko, 
p-lė Al. Miliauskiutė Gražutės 
rolėje atliko ir-gi kaip reikiant 
ir pp. Kanaverskiai taip-pat 
gerai vaidino.

Minėtas choras iki šiol ge- 
resniųveikalą scenoje nėra sta
tęs kaip tik kokius “Šalaput- 
rius” ir panašiai.- /

Publika darė nekokį įspūdį 
neramiu užsilaikymu. Dar 
neesiu matęs, kad kada Cleve- 
lande taip neramiai publika 
užsilaikytų.

Pasibaigus teatrui, vakaro 
vedėjas agitavo jaunuomenę, 
ypatingai daininkus ir daini
ninkes dėtis prie kokio tenai 
naujo choro. (Aišku, kad prie 
Sandaros “Varpo Choro”). 
Girdi, atvažiuosiąs Šimkus; iš
mokysiąs bendrą chorą ir pa
rengsiąs bendrą koncertą ir 
visas bendras pelnas Šimkui.

Katalikų jaunuomenei visai 
nėra reikalo dėtis prie “Var
po Choro,”-gėda dėtis prie to
kių, kurie daug blėdies prida
rė katalikiškoms dr-joms. Ka
talikams nėra reikalo remti ir 
minimą koncertą, nes visas pel
nas eina “Viešų Žodžių” ir 
“Rasputinų” autoriui. Tada 
būtų remtina kaip atšauktų 
tuos “viešus žodžius,” kuriais 
apdergė mūsų tautos prakil
nius veikėjus.

V. šalaputris.

i

Detektyvas.

SCRANTON, PA.
Gegužės 11 d. Dailės Mylėto

ji) Dr-ja, geriau sakant choras, 
kuriam vadovauja p. A. Sodei
ka, surengė pamiėjimą metinių koj svetainėj buvo parengus 
nių sukaktuvių savo gyvavi
mo. Be skanios vakarienės, pa
gamintos minėto choro mergi
nų. buvo dar išpildytas dailus 
programėlis, susidedantis iš 
dainų, eilių ir lietuviškų žaislų, 
taipos-gi skambinimų ant pija- 
no.

Choras yra pastatęs tris ope
retes, surengęs du koncertu, iš 
kurių ant vieno' buvo užkvies
tas ir kompozitorius M. Pet
rauskas. Medžiagiškai stovi 
ir-gi neblogai, turi kelis desėt- 
kus dolerii) banke, turi pijaną, 
vienas iš narių nupirko vargo-___ _____________
nūs, Juozas Valentinavičius Į kalbą pakaušį kasydamas. Sa- 
padovanojo du didelius choro 
paveikslus papuošimui kamba
rio, taip-gi pora choro narių pa
rūpino mūs chorvedžio A. So
deikos paveikslą. Dabar cho
ras turi narių nemažą skaitlių. 
Dabar gerb. A. Sodeika užėmė 
vargonininko vietą Kingstone, 
bet kol kas vadovauja ir Dai
lės Mylėtojų Chorui Scrantone. 
Linkėtina brangiam tautiečiui 
kogeriausio pasisekimo naujoj 
vietoj.

NEW BRITAIN, CONN.
Geg. 11 d. įvyko dvejos pra

kalbos. 2 vai. po piet Tautiš-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų dr- 
ja prakalbas. Kalbėjo koks 
tai Norkus iš So. Bostono. Jau
nas vyrukas, bet matyt ištyžu- 
sio proto. Nieko svarbaus ne
nupasakojo. Primaišė visokios 
marmalienės niekindamas dva- 
siškiją, kataliką veikėjus. Iš
siėmęs iš krepšio atviručių ėmė 
rodyt publikai, būk ir paveiks
lėliai parodą, kur lietuvių ku
nigai laiminą lenkų žmogžu
džius. Niekus jam bekalbant, 
žmonės pradėjo skirstytis. Pa- 
tėmijęs kalbėtojas, kad prisieis 
likt, vienam svetainėj, užbaigė

Dailės Mylėtojas.

CLEVELAND, OHIO.
Teatralio Choro pramoga.

Nedėlioję 11 d. gegužio Teat- 
ralio Choro dr-stė surengė pui
kų teatrą ir balių. Vaidinta 
“Eglė Žalčių Karalienė.” Lo
šimas puikiai nusisekė, nes lo
šėjai savo roles buvo gerai iš
mokę. Atsižymėjo broliai Ka- 
noverskiai, Adom. Slavinskas 
labai tiko savo rolėje ir tikrai 
artistiškai atlošė. M. Žilins
kienė, Alena Miliauskiutė ir A- 
lena Malskiutė taip-gi labai ge- 
rąi lošė. Visą lošėjų negali
ma paminėti, nes užimtą per
daug vietos, tiktai abelnai i- 
mant, visi atliko gerai. Po 
teatro p. S. Kimutis pasakė 
prakalbėlę temoje, kas tai yra 
muzika ir daina ir kokią nau
dą mes iš jos turime. Kalbė
tojas gana aiškiai ir jautriai 
kalbėjo, bet publika neramiai 
užsilaikė.

Žmonių buvo apie 5 ar 6 šim
tus.
X

kė, taip buvau gerai prisiren
gęs kalbėt, ale gaila, kad ma
žai publikos.

Antras prakalbas buvo pa
rengus SLRKA. 109 kp. ir L. 
D. S. 36 kp. Bažnytinėj Svetai
nėj, 8 vai. vakarė. Kalbėto
jas buvo J. J. Romanas iš So. 
Bostono. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Kalbėtojui inėjus į 
svetainę buvo didelis garsus 
delnų plojimas ir tuojaus už
viešpatavo tyla taip, kad tie
siog buvo galima girdėt širdies 
tvaksėjimą. Mat New-Bri- 
tainiečiai nusidžiaugė pirmu 
kart pamatę lietuvį, oficiero 
drabužiuose. Gerb. klebonas 
pradėdamas vakarą perstatė 
jauną oficierą kalbėt. Kalbė
tojas pirmiausia paaiškino apie 
Susivienijimo vertybę, po
liaus kalbėjo ir aiškino plačiai 
apie Lietuvių Prekybos Bend
rovę, priparodydamas jos ver
tybę. Pertraukoj, p-lės Bla- 
žauskaitės padainavo. Antru 
atveju kalbėjo apie kareivių 
padėjimą. Daug ką juokingo 
papasakojo iš kareivių atsiti
kimų. Baigdamas kalbą, lin
kėjo visiems geros ateities.

Vakaras baigėsi Lietuvos 
himnu.

Tiesos Mylėtojas.

L. Raudonojo Kryžiaus na
riai sudaro Lietuvos išganymo 
armiją.

Tapk nariu L. Raudonojo

Gėda tai kolonija], kuri ne
sirūpina įkurti L. Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

Kito korespondento nuomo
nė.

Gegužės 11 d. Teatrališkas 
Choras sulošė veikalą “Eglė

Ukmergietis.
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LAIME IR PROT. RAŠT. — M Markuniul 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS -
M. Kilmoniutė, 249 River Str. 

Mattapan, Mass.
J. PeeiukoniutS, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienč, 

135 C Str.

P-lė Alena Miliauskiutė, 
atsižymėjusi lošėja ir gera dai
nininkė. Jau 5 metai, kūip pri
klauso prie Cl. L. Teatrališko 
Choro ir gana uoliai darbuoja
si. Taip-gi nesigaili savo lai
ko ir spėkų pasidarbuot ir ki
toms tam panašioms dr-joms. 
Paskutinį įspūdį padarė į pub
liką, puikiai atlošdama Danu
tės rolę teatre “Iš Meilės,” ku
rį statė LDS. 51 kp. balandžio 
27 d., 1919. Todėl Clevelandie- 
čiai gali didžiuoties turėdami 
tokią gabią artistę ir darbščią 
lietuvaitę.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį...............50c.
” tris sykius......... $1.00

ŠVENTO JONO EVANGELISTO j 
PAŽALPINRS DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

292 E St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St, S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston; Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų.

I SVEIKATA 
| TAI DU NEPERSKIRIA
MU DAIKTU. O GERA SVEI
KATA GALIMA TIK TU
RINT SVEIKĄ NERVŲ SIS
TEMĄ.

•
Tūkstančiai žmonių kenčia 

nerviškumą, nes jų nervai nu
silpo ir suiro. Nerviškas žmo
gus labai greitai susierzina ir 
kremtasi dėl visokių mažmo- 
žių. Jam viskas kaž kaip ne
patinka ir jam rodosi lyg jį ap
supantieji žmonės susikalbėjo 
prieš jį ir vis daro jam ant pik
to. r

Nerviškas žmogus pats ken
čia ir verčia kentėti savo arti
mus, o savo užsikarščiavimais 
jis atstumia nuo savęs savo pa
žįstamus ir draugus.

Dėl nervų nuraminimo ir 
sugrąžinimo jų į sveiką ir nor
mai] stovį, vartokite žinomą 
nervų sustiprintoją Partoglo- 
ra.

Didelė bonka kainuoja tik 
$1.00. Galima gauti kreipiantis 
į:

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė. Dept. L. 3. 
New York City. (G. 6)

Turintieji pilvo negales turi 
vartoti Partolos kendes. Dė
žutė kainuoja $1.00.

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy-, 
ti visus įspūdžius, 
net ir laiškus.

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai 
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda rakandai dėl 5 kamba

rių. Parsiduos pigiai. Rakandai var
toti tik 6 mėnesius. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju j kitų miestų. Turi
me parduoti greitai.

JONAS ŽUKAUSKAS,
93 C Street, So. Boston, Mass.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

128 Heath St, Rozbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

244 D Street So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

Šv. Gri 
gija, po vadovyste p. KL Nli-1 
kalauąko. Nariai bei narės 
kolektavo. ,

Gegužio 11 d. Šv. Antano 
par. svetainėje-surengė koncer
tą vargonų naudai. Žmonių 
prisikimšo pilna svetainė. O 
choras vaišino žmones savo 
gražiomis dainomis. Buvo ir 
duetų ir kitokių įvairumų. Taip 
choras pasirodo, kaip puikiai 
yra išsilavinęs ir pratina žmo
nes prie dailės. Po koncerto 
gerb. klebonas, kun. H. J. Vai
čiūnas pasakė trumpą prakal- 
bėlę. Po to sekė šokiai.

Darbininkų balius.

Gegužio 4 d., Šv. Antano par. 
svetainėje Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos 49-ta kuopa su
rengė balių. Žmonės tinka
mai pasilinksmino.

Darbininkų prakalbos.

Gegužio 5 d., Šv. Antano par. 
svetainėje buvo Liet. Darbinin
kų Sąjungos Chicagos Apskri
čio rengiamo maršruto prakal
bos. Kalbėjo p. Julius Kau
pas. Nurodė kur darbininkų 
gerovė gludi. Keletą žodžių 
tarė ir p. M. Mažeika. Užbai
gė vakarą su kalba gerb. kle
bonas kun. H. J. Vaičiūnas, tik
ras LDS. prietelius.

Buvo parinktos aukos pa
dengimui lėšų. Aukavo šie: 
Kun. H. J. Vaičiūnas $12.50, 
M. Mažeika $200, Stasys Ta
mošaitis ir A. Bardaučiutė po 
$1.00. Juozas Mozeris, J. Mi- 
kolainis, J. Brazauskis, Pr. 
Zdankus ir P. Adomaitienė po 
50 centų. J. Paterobas 40e. 
Išviso surinkta $28.60. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Su 
prakalbų pasisekimu dvasiniai 
ir medžiagiškai pralenkė visą 
Chicagą ir gal ją išgelbės iš ke
blaus finansiško padėjimo.

Pr.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadvray,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

--- r """■
PARSIDUODA RAKANDAI.

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

dėl 4 kambarių ir visai mažai vartoti. 
Parsiduos pigiai. Savininkas išvažiuo- ■ 
ja j kitų miestų ir turi parduoti tuo-! 
jaus. Gera proga įsigyti beveik nau
jus rakandus. Atsišaukite pas 

PRANĄ ZARONSKr,
172 Windsor St., Cambridge, Mass. 

(M.-L.)

PARSIDUODA ŠUO (ŠUVA).
Turi baltą kaklą ir baltas 

šviesiai rudas. Labai didelis 
prie biznio ar farmos. Kam 
ga, atsišaukite tuojaus.

J. J. ŽVIRBLIS,
236 AVayne St., Jersey City, N. J.

kojas ir 
ir tirtka 
reikalin-

Paieškau brolio Juozo Spranaičio. 
Pirmiaus gyveno Greed-Neck L. Island, 
N. Y., o paskiaus buvo paimtas { ka
riuomenę apie 10 d. lapkričio 1918. Da
bar nežinau kur jis randasi. Taip-gl 
paieškau Vinco Musteikos Suvalkų g., 
Naumiesčio pav.. Plokščių valsčiaus, 
Kubilių kaimo, Ilguvos par. Gyveno 
Buenos Aires, Argentina apie 9 metus. 
Meldžiu abiejų atsišaukti arba kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

JONAS SPRANAITIS,
113 Montgomery St., Paterson, N. J.

(M. L.) ■ ,/

HARRISON-KEARNEY, N. J.

P-lė Maria Mačiutukė, 

atsižymėjusi lošėja ir gera dai
nininkė, priklauso prie Bažny
tinio Choro jau ketvirti metai, 
kaip yra protokolo raštininkė. 

“Taip-gi narė L. Vyčių 25 kp. ir 
dalyvauja Vyčių chore. Pas
kutinį didžiausį įspūdį padarė į 
publiką atlošdama Sorės rolę 
teatre “Iš Meilės,” kuris buvo 
parengtas LDS. 51 kp. balan
džio 27, 1919.

AKRON, OHIO.
Čia yra šv. Juozapo dr-ja. 

Vardas rodo, kad tai katalikiš
ka dr-ja. Bet kaip ištikro joj 
yra, tai aišku iš to,- kad šio
mis dienomis buvo parsikvietę 
žinomą idijotą Mockų, kurio 
nei žmoniškesni bedieviai ne
pakenčia.

Daugumas katalikų šv. Juo
zapo dr-jos Sako nežinoję, nei 
negirdėję, kad kalbės velnių 
kupčius. Girdi turbūt komi
tetas smuklėje nutaręs tą pa- 
laidburnį partraukti. Dabar 
katalikai, tos dr-jos nariai sa
ko, kad dr-ja yra katalikiška 
ir pliovotojo kvietėjai peržen
gę įstatus ir turėsią būti nu
bausti.

Jei šv. Juozapo dr-ja tikrai 
nori sužmoniškėti, tai ji turi 
pagerinti savo konstituciją ir 
atsikratyti nuo cicilikų ir lais
vamanių bosavjmo. Jei ne, 
tai katalikai be jos gali apsei- 
ti, nes čia yfa katalikiškoji Su- 
suvienijimo kuopa, šv. Stanis
lovo dr-ja ir LDS. kuopa. Tų 
mums pilnai užtenka, tik dar
buokimės jose.

Gojelis.

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lytės Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vai., Činelių kaimo. 
Pirmiaus vyveno So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite^iuo adresu:

Augustas Virbalis,
2038 Rubble St., Chicago, I1L

E. Cambridge, Mass.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING GOMPANY
BALTIMORE, MD.

itgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų “malonių,” suteikiant 
mums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel-

112 N. GREENE STR.,

SENSACIJA!
Saugi Plaukų kirpimui.

Kam mokėti po 35c. už nu- 
kirpimą plaukų, kuomet jūs 
patys galite apsikirpti plaukus 
namuose pigiai ir švariai. Ma
šina plaukams kirpti sustatyta 
stipriai ir dėl ilgo vartojimo.

Kaina $2.00. Įdėta į gražų 
bakselį $2.50.

Tobuli dovana dėl kiekvieno 
mylinčio. Adresuok:

General Repair Shop, 
2500 E. Somerset Str., 

Philadelphia, Pa.

Nors nesmagu rašyti apie 
savo kolonijos tokius apsireiš
kimus, o dar ypač apie Birutės 
bažnytinį chorą, bet negalima 
slėpti, nes patys pasirodo ko
kių narių B-. choras turi. Bu-, 
vo manyta, kad atvykus nau
jam vargonininkui tas prapuls 
ir veik nebuvo girdėtis per tū
lą laiką tokių apsireiškimų, 
nors pirmiaus, tas labai dažnai 
atsikartodavo. Bet štai ir vėl 
išnaujo pasirodo koks laisva
manių chorelis, kurs šūkterėjo 
prie savęs, tai tūli iš mūsiš
kių jau ir bėga. Ar neužten
ka bažnytinių bei katalikiškų 
chorų remti, kam tų laisvama
niškų. Kad Nevarko Vyčių 
choras kvietė dalyvauti, tai rė
kė baisiausia, kad nereikia, o 
šiandie tos pačios rėkia visa 
gerkle, kad su laisvamaniais 
dalyvauti. Kaip nerausti iš 
gėdos ir vadvti save katalikė
mis. Aš nieko neminėčiau, 
jei būtų tautos reikale. Bet 
kaip New-Yorke visi lietuviai 
rengė bazarą ir buvo kviestas 
choras, tai tie patys atsisakė, 
kad laisvamaniai ten dalyvaus. 
Tai-gi aiškiai pasirodo * kam 
nori tarnauti.

Vargonininkas vos atvykęs 
permatė tą ir norėjo pastatyti 
ant gero pamato. Tai tokie 
pamatė, kad jiems nebus gali
ma geliuoti, didžiausią lermą 
pakėlė net prieš vargonininką. 
Vargonininkas nežinodamas ką 
parapija sakys, nusileido. Tat 
aš sakyčiau, čia reikia ir para- 
pijonams tą apsvarstyti, o ta
da vargonininkas tuomi pasi
remdamas, padarys gražų cho
rą.

B. Choro Senas Giedorius.

LIBERTY BONDSUS 
priima už pilnus $50 dolerių L. A. 
B-vės atstovas

P. Bartkevičia,
877 Cambridge St.,

t T T t t T t tX X X ♦♦♦
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CICERO, ILL. 
KoiKyriM

Vietinė Šv. Antano parapija 
įsitaisė naujus vargonus. Tuo
mi užsitraukė daugiaus skolos. 
Žmonės vargonais džiaugiasi, 
bet skola jokio džiaugsmo ne
gali priduoti. Tai draugijos 
ir pavieniai aukavo pinigus su
mažinimui tos skolos. To dar 
neužteko. Žymiausiai prie 
skolos prašalinimo prisidėjo

PIRMAS LINKSMAS 
PIKNIKAS.

Rengia D. L. K. Gedimino 
tir-ja, gegužio-May 25 d. 1919 
m. 2 vai. po pietų Schuetzen 
Park’ę, Meriden, Conn. Bus 
geriausi muzikantai iš Water- 
bury, Conn. Skaniausių valgių 
ir gėrimų bus įvalias. Tat ne
praleiskite šios puikios progos, 
atsilankvkit visi: kaip jauni 
taip ir seni marš į pikniką.

Širdingai kviečia
Rengėjai.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEK A.
Sutaisau receptus su di

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS.
ei. S. Boston 21014 ir 21012
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SCRANTONO APIELINKĖS 

FARMOS.
Dunmores apie 10 mylių nuo 

Scrantono yra mūsų tautiečių pir
kusių apie 10 farmų į visai trum
pą laiką. O kuomet aš pirmutinis 
nusipirkau, tai svetimtaučiai ma
tydami, kad lietuviai pradeda ap
sigyventi pavedė daug farmų ant 
pardavimo. Mes turime virš 20 
farmų ant pardavimo apie Moscow 
Elmrurst ir Wimmers apielinkėje. 
Mes turime daug ant pardavimo 
dėlto, kad mes parduodam už ma
žesnį nuošimtį negu svetimtaučiai 
.gyvenantieji Serantone.

Mes turime farmų, kurios, par
siduoda nuo $1600 iki $8000. No
rintieji pirkti, gali pasirinkti. 
Šiuomi pranešam, kad kelius nuo 
Dunmores iki Moscow pradėjo ce
mentuoti ir taisyti, o farmų kai
nos dar nėra pakilusios. Pasinau
dokite proga, nes vėliaus beabejo 
pasidvigubins. Scranton’e yra ge
ras marketas dėl visokių valgomų 
produktų, o mūsų formos yra ar-1A 
ti Scrantono ir Dunmores. Atva-1 
žiavusieji imkite Moosic Lake 
gatvekarį ir pavažiavę išlipkite A 
ant Mt. Cobb ir paėję į pakalnę a- <?♦
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pie 10 minučių rasite mus. Laiškus 
adresuokite šiaip:

Frank Lattoza,

X X X X X r x xi

Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovę

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor- 
anizuota demokratiškais pamatais. Visi .jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg 

nupirkti] šėrų skaitliaus.
Į šią Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuvių veikėjai, žmonės su pri

tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.
Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuvių kapitalą, siųsti iš 

Amerikos Lietuvon reikalingą Lietuvos atstatymui medegą, mašineriją, įran
kius, maistą ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miestelius elektra ir tt.

Mes, Amerikiečiai tam galime pagelbėti, dėdami kapitalą krūvon ir gaben
dami Lietuvon reikmenis.' Kas bus iš. Lietuvos išvežama, išstatysime ant mar- 
ketų kitose šalyse. Mūsų sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, af 
jai kapitalą, gii 
nas.

Šios\Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną šėrą. Ūžmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodama ir dnt išmokesnio po 10 nuoš. į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez., J. E. Karosas ir kun- J. Pet
raitis, vice-prez., P. Molis (Mulevičius),sekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin.

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime čekius, money 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Koorporacija New Yorke.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, sudarant didelį kapitalą pramonės (išdir

bystės) ir pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
2) Padaryti Lietuvą neprigulminga nuo svetimų išnaudotojų, paimant visą

šalies pirklybą ir pramonę į lietuvių rankas. '
3 į Pakelti Lietuvos abelną gerovę steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom- 

* panijas ir tt. x .
4) Pagerinti Lietuvių gyvenimą organizuojant juos į pirklybos draugijas, su

randant gerus uždarbius, palengvinant Įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gy
vulių, javų ir tt. __
Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpinasi lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su Užrubežinių Reikalų (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, laivakorčių pardavojimui ir tt

2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpinimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

3) Padaro ir paliudija rejentalius dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lų išieškojimus, Įgąliojimus (daviernastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliūdijimus ir tt.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg 
valdžius užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės šėrai (akci
jos) kaštuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui. L. 
A. Bendrovės pelnas išdalinamas visiems darbininkams, iš ko yra geras pelnas 
kiekvienam nuo indėtų pinigų. Prie L. A Bendrovės galima prigulėti ir Lie
tuvoje gyvenant. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose. . ‘

Visi dtidtSs prie Lietuvių Atstatymo BendrovSsl / -
Reikalaukite paaižkinimų Šiuo adresu:

LHHUAMIAN DEVELOPMENT CORPORATICN
320 5-thAve , NewYork,N. Y.
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Paieškau Martuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės. 1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plymouth, 
Pa. ir apsivedė su J. Staekoniu. 
Jos levas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, Suv. gub. Aš 
esu duktė Andriaus ir Jievos Bra
zaičių. Prašau atsišaukti.

Mrs. Magdė Ananka, 
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujuš.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St,, Pittston, Pa.

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės(Matulionienės) Suv. gub,, 
Marijampolės pav,, Plutiškių par., 
Leskavo kaimo. Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Plutiškių pav., Sinkaviškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą.

Mrs. Magdė Andriukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
moteris ar mergina prie namą darbo. 
Užmokestis gera. Atsišaukite.

M. DELTON,
300 Common St., W. Quincy, Mass.

Paieškau sesers sunans Juozo Das- 
gevskio Kauno gub., Raseinių pav., 
Tarnavos par. Jisai dabar gyvena A- 
merikoje. Jeigu kas žino arba jis pats 
praneškite šiuo adresu:

BARBORA VIZGIRDIENĖ,
1611 E. 32-nd St.. Cleveland, Ohio.

(M.-L.)

Paieškau brolio Jono Bagdono, 
kuris gyveno Hartshame, Okla- 
homa; dabar nesurandu. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite man pra
nešti kur jis dabar gyvena.

Juozas Bagdonas,
180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass.

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
vyrižkų drabužių. Užmokestis ge
ra. Kas-link platesnių informaci
jų klauskite pas:

A. 8. Petrauską,
53 E. MainSt, New Britain, Ct 

(5-15)

PARSIDUODA RAKANDAI be
veik nauji dėl 4 kambarių. Par
siduos pigiai. Priežastis pardavi
mo, išvažiuoja į kitą-miestą. At* 
sišaukite.

Zigmas Strafinskas,
194 Athens St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)



DARBININKAS

244 W. Broadway,

Vietines žinios.

So. Boston, Mass.

DARBINTNKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapida, 
Mich. ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS Įgaliotas užraši
nėti laikrašti “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle SL, Grand Rapids, Mlcb.

Pereitą sąbatą “Darbinin
ke” lankėsi L. Šimutis ir adv. 
Česnulis. Abu buvo svečiuose 
pas gerb. kleboną kun. Urbona- 
vičią ir kaipo su Tautos Fondo 
pirm, tarėsi apie veikimą Lie
tuvos šelpime ir Lietuvos rei
kalą rėmime.

r-

Pereitos subatos vakare Lie- 
tuvią salėj buvo šokią vakaras 
vyčią 17 kp. surengtas. Nors 
buvo smarkus lietus, bet jauni
mo buvo gerokai prisirinkę. 
Pramoga puikiai nusisekė.

>Pr. Gudas nuo Pergalės Lais
vės Paskolos komiteto gavo 
medalį už pasidarbavimą tai 
paskolai. Medalis yra nulie
tas iš anuotos amerikoną pa
imtos nuo vokiečią karės lau
ke. Paveikslai abieją meda
lio pusią vra tilpę “Darbinin- 

-ke.”

Zigmantas

L. D. S. 1 KUOPOS VAKA
RAS.

~ Nedėlioję, gegužio 18 d. L. D. 
S. kp. lošėjai pastatė veikalą 
‘ ‘ Gyvenimo Verpete. ’ ’ Išsky
rus mažus trūkumus, kurią ne
buvo galima išvengti visi ak
toriai savo’ roles atliko gerai. 
Pats veikalas būtą geras, .tik 
nesutvarkytas. Atkartojama 
po kelius sykius tie patys saki
niai, kas padaro nuobodžiu 
klausytojams.

Veikiančios ypatos buvo 
šios: Antanas Bružas — Anta
nas Bendoraitis; Jieva, jo žmo
na — Zofija Gurkliutė; Petras, 
ją sūnus — Jonas Glineckas, 
Jurgis Vaitkus
Klapatauskas; Magdė, jo žmo
na — Barbora Gerdaitaitė; A- 
gutė, ją duktė — Marcelė Žu
kauskaitė; Jonas Thompsonas
— Kazys Povilaitis; Dr. Juo- 
zasJKalnaitis — Juozas Marke- 
lionis; Ona Šimkiutė — Zuza
na Žukauskaitė; Pranas Burns
— Juozas Meškauskas; Marė, 
jo duktė — M. Beržinskaitė; 
Vincas Bradley — Juozas Mo
tiejūnas.

* LDS. 1 kp. turi nemažai ga
bią lošėją ir visuomet nors ir 
sunkiausius veikalus pastato 
gerai. Šiame veikale pasirodė 
dar vienas naujas, bet gabus lo
šėjas, tai p. Jonas Glineckas, 
kuopos pirm. Kiti visi senes
ni lošėjai ir apie ją gabumus 
nėra reikalo rašyti, nes skaity
tojas iš vardą jau žinos, kad jie 
visuomet pasirodė talentingais 
ir gabiais.

Gaila, kad į šį vakarą labai 
mažai atėjo žmonią, vos apie 
200. Apart veikalo, buvo pa- 
marginimą. P-lė A. Kiburiu
tė paskambino piano solo. Ji 
atliko taip puikiai, kad publi
ka iššaukė po kelius' sykius at
kartoti.

Toliaus mažiukas, apie 6 m. 
p. Skriekiaus sūnus sudainavo 
solo. Jis savo balsu nustebi
no publiką.

Gerb. kun. K. Urbanavičius 
pasakė turiningą prakalbėlę ar 
pie krikščionius darbininkus. 
Ragino rašytis prie LDS.

Netikėtai sulaukus svečią iš 
Woręester’io, pakviestas kal
bėti gerb. kun. J. J. Jakaitis. 
Jis savo gražia ir turininga 
prakalbėlę sužadino visus dar 
smarkiaus dirbti Lietuvos ne- 
prigulmybės labui, už ką susi- ; 
rinkusieji padėkojo gausiai del
ną plojimu.

Iš vakaro buvo visi paten
kinti. Buvęs.

GRAŽIAI PAGIEDA.
Geg. 18 d. šv. Petro bažnyčioj 

gražiai sugiedojo duetą “Avė 
Maria” p-lės & Motiejūnaitė ir 
A. Narinkevičiutė. Pasidėko- 
jant p. M. Karbaąskui ir ge
riems giesmininkaim 
rį nedėldienį neišgirs 
dant šį bei tą naujo.

Public School” yra geros, 
bet už jas gali būti dar ir ge
resnės. Pavyždį galima imti 
kad ir iš pačią amerikoną, ku
riuos mes galime skaityt daug 
augščiau stovinčiais už mus ap- 
šviętos reikalingumo suprati
me ir jos apvertinimS Pas 
juos taip-pat nesigailima pini
gą steigimui ir palaikymui ka
talikišką mokyklą, nors public 
schooJ yra už dyką, kaip-gi jūs 
manote, ar tai Amerikos kata
likai amerikonai toki būtą ne
gudrūs, kad bereikalo eikvotą 
pinigus katalikiškoms mokyk
loms, kuomet be tą iškaščią už 
dyką gali naudotis viešomis 
mokyklomis ir kitokiomis mo
kyklomis? Ar jūs juos galite 
mokvklij reikaluose skaityti 
mažiau suprantančiais už mus 
— lietuvius! — Ne..

Jie daro tą, ką reikia daryt 
O ką jie daro, tą ir mes būsi
me priversti daryt, tai yra, 
kad katalikai turi turėt savo 
katalikiškas mokyklas ir vai
kus išauklėti katalikiškai, o ne 
laisvamaniškai arba kaip su
švelnindami sako “bepartyviš- 
kai.”

Mokyklos bepartvviškumas, 
tai tik žmonėms akiij muilini
mas, tai tik apdailinta bedie
vybė brukama kataliką jau
nuomenės pritraukimui į lais- 
vanijos varžą.

Taip tai dalykai yra abelnai 
į juos žiūrint, bet pritaikant 
dalyką prie Bostone susidėju
sią aplinkybią geriausias jo iš
rišimas būtą toks, kad katali
kai turėtą steigti savo katali
kišką mokyklą, o laisvamaniai 
su socijalistais savo ir tuomet 
vieni ir kiti būtą užganėdinti 
ir vieni kitą neturėtą reikalo 
erzinti nei intriguoti, ir kaip 
vieni taip ir kiti ant to išeitą 
daug geriau — nes be to ank- 
ščiaus ar vėliaus neapsieis.

Bet kol kas, kol dar tokios 
tie savo o tie savo mokyklos 
neturi, tai galima yra vasari
nę mokyklą turėti ir bendrai. 
Reiktą masmitinge išnešti re
zoliucijas, kad pavedama vi
sus vaikus, visą mokyklos rei
kalą į kun. klebono rankas ir 
ant jo atsakomybės, o klebo
nas, aš manau, kad vardan šv. 
ramybės, sutiktą, kad mokyk
loje tikėjimo dalykai nebus 
kliudomi, vien tik lietuvią kal
bos mokslas, dailė ir tam pana- 
šiai. ! * J ■

Katalikai tą nuolaidą galėtą 
padaryt dėlto, kad jie vi stiek 
savo mokyklą tikėjimo reika
lais turi nedėliomis po. pietą. 
O bendrai visiems vasarinę mo
kyklą užlaikyti atseitą pigiau 
nei kaip kad užlaikyt dvi ats
kiras mokyklas.

Darant abelną išvadą, išei
na taip: Geriausia mokykla 
katalikams būtą grynai katali
kiška ir reikia prie jos įsteigi
mo ruoštis, bet kol kas, jeigu 
visuomenė nebūtą tam priešin
ga, tai galima turėt mokyklą 
ir bendrai visoms srovėms vie
ną. Tokioje mokykloje turė
tą būt generaliu vedėju kun. 
klebonas, e pinigiškus reikalus 
turėtą tvarkyti tam tikri vi
suomenės išrinktas ir įgaliotas 
atstovą komitetas.

Ko ir kaip toje mokykloje 
turėtą būt mokinama nustato 
klebonas ir tą nustatytą pieną 
peržiūrėję ne katalikišką drau
giją atstovai, jei rastą, kad ją 
nuomone kas yra nepageidau
jama, arba ką reiktą permai
nyt ar dadėt, tai apie tai ben
drai susitaria ir paskui toji su
tartis žinoma turi būti šventai 
abieją pusią išpildoma.

Tai tik toks išėjimas tame 
dalyke yra galimas ir paran
kiausias.

PRANEŠIMAS.
L- D. S. Conn. Apskričio kuo

poms ir visiems lietuviams 
žinotina.

Broliai ir Sesutės Lietuviai 
Darbininkai. Tik Jrą turėjome 
puikią progą susilaukti .mums 
pageidaujamo kalbėtojo mūsą 
a])iclinkėje. Daug ko gero pa
tyrėme atsilankę ant prakal
bą J. E. Karoso ir prie to turė
jom gėrę progą nusipirkti še
fus Lietuvių Prekybos Bend
rovės, kuri aišku kiekvienam 
jog būtinai yra reikalinga. 
Antrą gražią progę turėjom pa
duodami J. E. Karosui paieško
jimus mūsą artimiausią gimi- 
nhj Lietuvoje. Kas nesilankė 
ant prakalbę, tai gailinasi po 
laikui.

Dabar štai ir vėl prisiartina 
nauja proga, tai yra išvažiavi
mas (gegužinė), kurią parengė 
L. D. S. Ct. Apskritis. Šita 
proga taip-gi nepaprasta ir 
pirmutinė.

Praslinkus juodam debesiui, 
kuris niūksojo per'keturis me
tus ant visos padangės, tai yra 
baisioji karė, dabar-gi jau pra
slinko audra ir užšvietė šviesi 
saulutė. Tad gana jau liūdė
ti, važiuokim pasilinksminti 
30 dieną gegužės į Linden 
Park, Naugatuck, Conn. Toji 
vieta patogi iš visą atžvilgią. 
Lietuviškos dr-jos nuosavas 
Parkas, labai graži vieta ant 
kranto’ upės, gražios pievutės 
pažaisti ir pasėdėti. Parke 
randasi dvi milžiniškos salės 
žieminė ir vasarinė, platforma 
dėl šokimo. Gražūs medeliai 
dėl pavėsio. Ištikrųją tai pui
ki vieta susitikti su savo tau
tiečiais atvykusiais iš visą a- 
pielinkią ir pasidalyti linksma 
valanda. Todėl sulaukę mi
nėtos dienos visi lietuviai va
žiuokit į nurodytą vietą, kur 
būsit pilnai užganėdinti visu 
kuom, ypatingai įvairiausiomis 
žaislėmis. Senesnieji atsimin
sime praeities laikus kada žai
dėm Lietuvoj, o jaunimas čia 
augęs pamatys kaip žaizdavo 
ją tėvučiai Lietuvos pievose. 
Čia turiu pažvmėt, kad ir pui
ki orkestrą grieš, kas tik no
rės, galės pasišokti. Jauni
me taisyk padus. Užtikrinam 
visus kad iš šito išvažiavimo 
namon grįšit užganėdinti. At
važiuot paranku visoms kolo
nijoms, nes nurodyta vieta 
randasi viduryj valstijos.

Išvažiavmias atsidarys 10 v. 
iš ryto; jei gazdintę nepasto
vus oras, tai nepaisykite. Jei 
būtąbiskį ir lietaus, galėsim 
salėse žaist, nes mūsą viskas 
nuraudavote ant visos dienos.

Dar kartą kviečiam visus 
širdingai ant 30 dienos gegu
žės į Linden Park, Naugatuck, 
Conn.

žmogus nepasirašo abu kartu, 
tai parašas nebus toks pat ir 
pinigą nebus galima gauti.

2. Perkant čekius ar nėra 
vargo juos kitose šalyse išmai
nyti!

Visiškai ne. Bankers’ Cheeks 
yra visur priimami kaipo pini
gai.

3. Ar pačtos bankos kvitas
už padėtus pinigus galima ki
tose šalyse išmainyti ant pini
gu? ■ - -

Ne. Pirm išvažiuojant turė
tumėt tuos pinigus išsiimti. Su 
pačtos banka yra taip-pat, kaip 
ir kokioje kitoje bankoje sudė
ti pinigai.

4. Ar galima telegramų atsi
imti pinigus iš bankos Ameri
koje esant užjūryje.

Ne.
Visiems vienodai nėra kaip 

galima patarti kaip geriausiai 
išvengti visus kelionės nesma
gumus ir pinkles. Geriausis 
būdas būtą susirašyti su atsa
kančia lietuvią įstaiga, kuri 
tuomi užsiima, kaip tai Lietu
vią Prekybos Bendrove, 244 
Broadway, So. Boston, Mass., 
kurie net rengiasi įsteigti lai
vą liniją stačiai į Lietuvą iš A- 
merikos. Jie visus tokius da
lykus yra ištyrinėję ir gali ge
riausiai patarti. Dar turiu pri
dėti tą, kad Suvienytą Valsti
ją valdžia yra pasiryžusi atim
ti didelius tąsus nuo žmonią 
nepiliečią, kurie išvažiuoja :į 
kitas šalis. Kaip kada tokie 
taksai yra gan dideli ir visiškai 
nereikalingai žmogus juos iš
moka. Turėdamas gerą pata
rimą žmogus gali išvengti daug 
tokią panašią nereikalingą iš- 
kaščią.

Lietuvių Prekybos

NEGALIMAS DAIKTAS,”
v

sako, mūsą įvairios rūšies priešai. “Jūs lietuviai nesudėsite 
tik daug kapitalo ir negalėsite įsteigti savo laivą linijos.”

Taip kalba jie, taip kalbėjo tie patys žmofiės dešimts me
tą atgal, kada mes lietuviai pradėjome aktyviškai kovoti už 
savo tėvynės laisvę. Bet tėvynei laisvę iškovojome. Dabar 
iškovosime ir savo laivą liniją ant kurios galėsime patys par
važiuoti į Lietuvą, galėsime pargabenti iš kitą šalią ir savo lie
ka mn tavorus išsiuntinėti į kitas šalis.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

____ TaJando*:
Haol(ki> poptot. Nuo T Md 8 vakan 

»JW ROADWAT Cor. ST SO. BOSTON. 
T*1SO2 8. B.

DR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studiją į 

Chieagą. Sugrįš Birželio 
mėnesyje į Bostoną.

Tu- 
Mū-

J. J. Roman.

Rengėją Rengėjas.

(Galas)
F. V.

I

REIKALE
(Tąsa)

Jie taip sakydami gal būt 
kaip kurie 1 
kad taip yra 
tai taip nėra.

LIETUVON GRĮŽIMO 
KLAUSIMAI.

Mums teko gauti keletą žin
geidžią klausimu nuo vieno ge
ro lietuvio veikėjo iš Waterbu- 
ry, Conn. Tie klausimai ir at
sakymai tinka beveik kiekvie
nam lietuviui, kuris mano ka
da nors grįžti atgal į tėvynę.

1. Kaip geriausiai apsisaugo
ti su pinigais važiuojant į Lie
tuvą!

Geriausis būdas būtą paduo
ti atsakančiai bankai Ameriko
je persiąsti į saugią Lietuvos 
banką. Norint juos.su savim 
vežties būtą geriausiai išmai
nyti juos ant “Bankers’ 
Cheeks,” kurie yra kaip pini
gai po visą pasaulį. Jei juos 
parneštumei ar kas kitas pa
vogtą, tai jie nepražūtą, nes 
perkant juos pasirašai vardą ir 
pavardę ant ją, o mainant juos 
ant pinigą vėl reikia pasirašy
ti. Tokiu būdu, jei tas pats

ATSKAITA.
Vardai tą, kurie perkant va

dovėlius Esperanto kalbos, už
mokestį už jį paskyrė Lietuvai 
per Tautos Fondą. M. Šipavi- 
čia, iš Philadelphijos, Pa.—$1; 
J. Kalėda, iš Phila., Pa.—$1.; 
D. Pocius, iš Phila., Pa.—1.; 
J. K. Miliauskas, iš Brooklyn, 
N. Y.—$1; J. K. Drotvinas, iš 
Buenos Aires, Argentina—$1; 
Ig. Pr. Valančiūnas (klerikas) 
iš Overbrook, Pa.—$1; V. Ka- 
sinskas, iš Phila., Pa.—$1 ir A. 
Vasiliauskas iš Daggett, Mich. 
—$2.

Dabar verta pažymėti, kad 
p. A. Vasiliauskas iš Daggett, 
Mich., nors būdamas paprastu 
žmogumi — ne inteligentu, yra 
prakilnus asmuo, nes jisai iš vi
są pirmas įgijo Esperanto kal
bos vadovėlį, mokėdamas už jį 
du doleriu, turint omenyje 
mintį, kad tą daro labui tėvy
nės Lietuvos. O klierikas Ig. 
Pr. Vaalnčiūnas, štai ką rašo: 
‘ ‘ Gerbiamasis! Pastebėjau ‘ Vy- 
tyj’ Tamstos nuoširdą tėvynės 
labui darbavimąsi ir taip-pat 
patraukiantį pranešimą, jog 
nei kiek neatidėliodamas siun
čiu Tamstai $1.00, kad tik įgy
ti Esperanto kalbos vadovėlį. 
Jeigu jau būtą vadovėliai išsi
baigę, tai ir taip mano dolerį 
priskaitykit į mūsą katalikiš
kąjį Fondą. Su tikra pagarba, 
Ig. Pr. Valančiūnas.”

Užbaigiant turiu priminti, 
kad dar vadovėliu tarptautinės 
Esperanto kalbos turiu ir jei 
kas pirkdamas vadovėlį skirs 
užmokestį (dolerį ar daugiau) 
už jį atiduoti kuriam nors fon
dui — atiduosiu. Vadovėlio 
kaina — $1.; gi aptaisytas — 
$1.25.

Su pagarba,
Kas. Vidikauskas, 

2833 Livingston St, 
Philadelphia, Pa.

Prierašas. Dėl ne nuo manęs 
priklausančią priežasčią ši ats
kaita gerokai suvėlinta.

XV.

Lithuanian American Line bus įsteigta. Jau daug kas 
link to yra nuveikta. Didžioji dalis pinigą jau sudėta ir mes 
jau galime Jaivns įgyti, bet mes nenorime skolą turėti, 
rint skolas, procentai eis svetimiems. Mes to nenorime, 
są žmonės turi pinigą ir jie tuos pinigus įdės į biznį.

“Lietuvią Prekybos Bendrovė yra grynai demokratiška į- 
staiga, pastatyta ant tikrą biznio pamatą. Joje kapitalistams 
vietos nėra. Į ją yra kviečiami prisidėti tik darbo žmonės ir 
geri lietuviai. Čia paduodame keletą darbo žmonią, kurie pri
sidėjo prie Lietuvią Prekybos Bendrovės nuo Gegužės 12 iki 
15 d.: - -

Iš So. Boston, Mass.:
Jokūbas: Varaitis ...... .100.00
Kazys Gacevičius.............25.00
Jurgis Milašis ... .................50.00
M. Žykauskas____ .... 110.00
Ona Adomaitis.................50.00
Juozas Jalmokas................ 50.00
Antanas Dagis ........100.00

Iš Nashua, N. H.
Jonas E. Kisielius ...

Iš New Britain, Conn.:
J. Šimoliūnas......................25.00
Bronė Matulevičiūtė ... .50.00

Iš New York, N. Y.:
Petronė Zuikiutė................ 20.00

Iš So. Omaha, Neb.:
Ignas Puzauskis.............

Iš Cleveland, Ohio
Vytautas Štaupas.............25.00

.50.00

400.00

Kazys Satinskas...............50.00

Iš Chicago, UI:

Alex Budreckas ...............25.00

Iš Mahanoy City, Pa.:

Antanas Banaitis...............50.00

Iš Cambridge, Mass.:

Mataušas Norbutas . .$1.000.00 
-Vladas Jakavičia...........150.00
Justinas Antanaitis .... 100.00
Juozapas Tamoševičius 125.00
Petras Kisielis ________100.00
Vincentas Širka.................50.00
Mikolas Augis....................50.00
Kazimieras Bielskis ....50.00
Liudvika Šidlauskiutė .. .50.00
Motiejus Raila....................50.00
Petras Radis ........  ....50.00
Stasys Luinis ....................50.00
OnaDonalienė....................50.00
Juozas Šakalis....................50.00

I

padarys veids 
BALTA. Prs-

Kad bot gražiu.
Vartok tą most], ji 

TYKŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir SLOO. Pinigus galima sių*t 
popierini dolerį arba stampomis.

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

lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER ;

(Dr. M. V. Kasparavičius) j 
425 BR0ADWAY, 

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

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte Į 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. ;

iMMMMMeMMMKMeM

v

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialigtas paslaptingu Kita- 
tmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedėliomis nuo 12 Iki 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
DantiB ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER ST.:
Valando* NadUoml*

noo t *aL ryta nuo 10 yaL ryta
Iki 8 vai. Ttkar*. Iki <raL vakar*.

k-

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virti 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano'praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatSkai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynė* 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai t

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima tatikalitti ir Hataviiriai 

Ofiso valandos: ’ 
Ryt da iki 9 vai.

Popietę 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
•-11 ryti NCWARK. N. J.
2-4 fo nrrv Telefoną* Q<

Marka* “

Aš, ADOMAS A?KAKSu^^ S&^čl2?RASa^
AS labai sirgau per S metas, nuslabnejęs plinta buvo. Dispepsija, ! 

nevirtafmn pilvelio, nuslabnejlmas kraujo, inkštu, nervų ir abelnas spė- i 
kų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kad begyvensiu. Vi- 1 
ror ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbetių, i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet knda pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, | 
Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui mine- i 
tos gyduolė pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 1 
ISslvalz, diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas iSnyko po ukmuM- 
mut visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. > 
Blterta, Ir po 8 mėnlsavo pa veiksle paūmėtas tokj skirtumų kaip tarp ’ 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu ltatamas ir 1000 sykių dė- ! 
tavojo Salutaras mylistų geradėju‘1 Ir linkta visiem* aavodraugams ir p*- 1 
žistamfems ra tokiais atsitikimais patariu nuo*lrd«al kreiptis prie Salų- ! 
taras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 8. Halsted St TeL Canal 6417. Chicago, DL

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate ironiškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis ne- ! 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- į 
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurią sukietė- i 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus gaivoje, nosėje arba gerklėje Į 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo- I 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos ui gydymą yra labai prieinamos ir nė j 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atrimink, Patarimai ir periSū- i 
rėjimas yra dykai.

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

D R. MORONEY !
573 VuMagton SL, arti Boylston SL, pirmos durys nuo Gaoty

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis i
9 ryto iki 8 vakaro 10 ryte iki 2 po pietą. !

Dr. Ignotas Stankus
121«S.BmiSL,PWa«phia,Pa.

Lietuvi* Daktaro ir Chirurgą*.

■ Nu«» rito U S p* plato 
Vakarai*, Katoerga —
’ Nifclamli M4— rita*. «

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dimihc* aataika riinH-

sm*. pralaltea pleiskana*. nieHjta* 
odoa Kairo*, angina planini* priduoda 
ma jtaa reikalinga maista.

Demafnga p adarya kad JvaS pi— 
kai boa tanku* trata— ir akaiatna.
i Oda Juad galroie b— tyra, plato, 

kanoa Uayka ant rlaad— ir plaukai 
—atteka daugiau*!

Reikalaujant prtst—te— Jum pafc- 
ta turit dykai ilbaadymtri nmpala.

PrUnkfta M o. atampomta peiliu 
tino litu, aaaai Hbaadymui dediata 
Dermafuroa ir broilura.

ARGIL 8PECIALT1E3 CO.
HOX 97. PMILADCl.—HA. »•*.
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