
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Aet of 
March 3,1879.”
TeL So. Boston 620____________

VOL. IV, No. 63 (543).

"PaHHMi Btoi dfetriMed under pocmit (No. 543) anthoriied by the Aet of Oetober 6, 1917, on fite at the Port Office of Boston, Maso.
By order of the Preeddent, A. S. Buriooon, Postmaster Gen erai.” -

---------------------------------- \
PRENUMERATOS KAINA:

Tris kartus savaitėje ... .33.00 
I Bostone ir apielinkėje .... £80 
Užrubežyje metams.......... £25

“DARBININKAS,” 
242 Broadway, So. Boston, Mus.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
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Bolševikų vadai iš Petrogrado 
jau išdūmė.

iš Lietuvos.

Pašelpa Petrogrado gyventojams prirengta.
BOLŠEVIKŲ BOSAI PABĖ

GO IŠ PETROGRADO.
Iš Stockliolmo pranešama, 

jog Petrogrado bolševikų vir
šininkai su pinigų krūvomis iš
pyškėjo iš Petrogrado. Pama
tė, kad galas jiems atėjo.

Per pastarasiasias dienas Vi- 
borge buvo girdėtis smarkūs 
šaudymai iš pusės Petrogrado 
ir Kronštadto.

Dabar Petrograde, išbėgus 
bolševikų bosams, valdymą pa
ėmė į savo rankas raudonieji 
latviai, finai ir chiniečiai. Rau
donieji išmėtė plakatus, ku
riuose skelbia, jog skers bur
žuaziją, jei jiems reikės apleis
ti Petrogradą.

Švedijos laikraščiai skelbia, 
jog Peterliof, gulįs už 16 mylių 
nuo Petrogrado tapo paimtas 
Rusijos priešbolševikiškos ka
riuomenės. Jai turbūt prigel- 
bėjo paimti Anglijos laivynas. 
Krasnaja Gorka esanti liepsno
se.

Pabėgėliai iš Petrogrado sa
ko, kad ten ant stogų pasta
tyti kulkosvaidžiai ir daug už- 
stovų grūdžiama kalėjimuosna.

Alijantų valdžios prisirengė 
maistu šelpti Petrogrado pa
vargėlius. Daug maisto tam

reikalui paskirta. Kaip tik 
bolševikai bus išvyti iš Petro
grado, tai tuoj laivai su mais
tu plauks Petrogradan. Ali- 
jantų maisto administratorius 
Hoover padarė pienus šelpti 
Petrogrado žmones ir kitose 
vietose, kur bolševikai išveja
mi.

Alijantai ir Japonija paža
dėjo admirolui Kolčakui pini
gų ir medžiagos su ta išlyga, 
jei jis prižadės sušaukti stei
giamąjį Seimų tuoj, kaip tik 
jis pasieks Maskvą arba jei ne
galės daryti rinkimų dėl ne
tvarkos, tai turės sušaukti tuos 
atstovus, kurie laike Kerens
kio viešpatavimo buvo išrink
ti.

Dar iš Kolčako reikalauja
ma, kad jis pripažinti) Lenki
jos ir Finlandijos neprigulmy- 
bę ir ramiu keliu susitaikinti 
su kitomis Rusijoj įsisteigusio
mis valdžiomis.

ŠAUKIA MOTERIS 
TALKON.

Iš Maskvos pranešama, jog 
to miesto gynimo komitetas at
sišaukė į .moteris stoti į armiją. 
Bolševikų valdžia pripažino, 
kad mūšiai eina Rygos apielin- 
kėse.

SVARSTO APIE BULGA
RIJĄ.

Taikos konferencija dabar 
pradėjo svarstyti Bulgarijos 
taikos išlygas.

I

Reiškia alijantai KolčaTcui 
nestato reikalavimo pripažinti 
neprigulmybę Lietuvos, Latvi
jos, Estonijos, Ukrainos, Kau
kazo tautų, o tik reikalauja, 
kad su jomis be panaudojimo 
ginklo būtų susitaikinta.

PRISIEKDINO VERTEL
GAS.

Čekijos sostinės Pragos gy
ventojai labai intužo ant ver
telgų už aukštas kainas. Tai 
gatvėse pastatė kartuves ir su
gaudę 57 vertelgas, kurie mais
tą pardavinėjo už baisias kai
nas, privertė prie kartuvių pri
siekti, kad ateityje nestatys 
aukštų kainų.______

Ant salos Java, kuri guli 
tarp Azijos ir Australijos, pra
sidėjo Vulkano išsiveržimas. 
Pasekmės baisios. Sulyg da
bartinių aprokavimų žuvo 15.- 
000 žmonių.

KONCERTAS!
IR

ŠOKIAI
Gegužio -May 30 d., 1919 m. 

Mechanic’s Hali,
Main Street, - Worcester, Mass.

Rengia L. Vyčių 26 kuopa ir Bažnytinis Choras

šv. Kazimiero pa r. Choras vedamas vargonininko A. Z. Vismino.

MINISTERIO PIRMININKO 
PR. DOVYDAIČIO DEK

LARACIJA.
Sunkūs laikai tenka gyventi 

mūsų tėvynei! Mūsų mylimą 
kraštą terioja i priešininkai. 
Vieni jų jau laikfo 
delius plotus, kiti 
pulti, 
kruvinai kovojama dėl mūsų 
tautos laisvės, dėl Lietuvos 
valstybės teisės, Įsu visais už- 
grobikais. Vyriausybė pui
kiai supranta, kad tik karo lau
ke lemiama žūt ar būt mūsų tė
vynei. - Į

Todėl Lietuvos Vyriausybė 
pirmiausia rūpinais

Lietuvos

nuo visų jus prieš 
pirmutinis ir svaj 
riausybės uždavii 
lu tenka kuogp 
traukti krūvon vijas krašto pa
jėgas, jas tinkamu suorganiza
vimu sustiprinti ir kovai pri
taikinti. Trumpiau tariant, 
reikia kuogreičiansia gaminti 
kuotinkamiausios kovai ka
riuomenės.

Kariuomenei tiAL JmlLauko- 
jama visa, ką Lietuva turi šian
dien geriausia: ir mantą ir 
žmones. Mūsų apgynėjams ne
privalo nieko trūkti. Jie pri
valo būti visu kuo reikalingu 
tinkamai aprūpinti. Mūsų 
išmintingoji visuomenė supras 
tą reikalą. Privalo būti aprū
pinti ne tik kūno, bet ir mūsų 
gynėjų dvasios reikalai.

Mūsų karo pajėgos bus juo 
stipresnės, juo bus palaikoma 
kariuomenėje griežtesnė draus
mė. Tuo tikslu kariuomenėje 
ne vieta by kokiai partiniai a- 
gitacijai ir politikai. Vienin
telis jos nusistatymas tegali bū
ti tai savo pasiaukojimu tėvy
nę išliuosuoti. Mūsų kariškiai 
— labai sveikos dvasios vyrai. 
Kariuomenė mums šiandien 
brangiausis daiktas, kiekvie
nas kareivis tai kilniausis tau
tos sūnus. • Juos tatai privalo
me gerbti, remti ir visu kuo pa
dėti. Ir tuomet nėra abejonės, 
kad mūsų narsieji karžygiai iš- 
liuosuos Lietuvą iš visų jos 
priešininkų ir apgins ją nuo vi
sų pasikėsinimų ateity.

Ginantis nuo priešininkų na
mie svarbu ir

užsieniai.

Čia reikalinga tinkamas infor
mavimas vakarų Europos vals
tybių apie Lietuvos reikalus, a- 
pie jos pasirįžimą žūt būt įsi
kurti savo laisvą nepriklauso
mą, demokratingais pamatais 
sutvarkytą valstybę. Netru
kus Taikos Konferencijoj turės 
būti pripažinta Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė ir atgi
musi Lietuvos valstybė galės 
įeiti į pasaulio tautų šeimyną,

užgrobę di- 
vėl selina 

Lietuvos laukuose jau

nšis
apsauga 

ninku, 
■biausis 
ys. Tuo tiks- 
ičiausia

Tai
Vy-

vinys tai piliečių apsauga nuo 
plėšimų ir sauvalės. Paskui 
užkirtimas kelio kitai didžiau
siai mūsų gyvenimo žaizdai 
spekuliacijai, ypač 
valgomaisiais daiktais. Tuo 
tikslu vyriausybė ryštasi imtis 
tam tikri) įsakymų ir ypatingų 
krašto apsaugos įstatymų.

Tvarkingam gyvenimo palai
kymui reikalingas šalies valdy
mo suvienodinimas. Tuo tiks
lu vyriausybė laiko būtinu rei
kalu sušaukti vietos savivaldy
bių atstovų ir apskričių virši
ninkų suvažiavimą, išaiškinti 
visus reikalus ir išleisti įstaty
mus vienodam tipui vietų sa
vivaldybių organizavimui ir tų 
organų funkcijų apsprendimui.

Vyriausybė imsis rišti
Žemės ir darbininkų klausi

mus.

su-, Jgnaudojimas ir skurdas Lie
tuvoje neprivalo turėti vietos. 
Jis tūri būti pašalintas iš mū
sų gyvenimo. Viena vaisin
giausių priemonių jiems paša
linti yra bežemių ir mažažemii) 
žeme aprūpinimas. To darbo 
Vyriausybė imsis kuogreičiau- 
sia, kaip tik imU
kalingoji medžiaga. Pirmieji 
reformos žingsniai turės būti 
daromi jau dabar. Pav. kai
kurių Valstiečių Banko žemių 
dalinimas. Žemės reformą ve
dant, Vyriausybė laikysis obal- 
sio, “žemė turi būti tų, kas ją 
dirbs.”

Darbininkų klausimą vy
riausybė pasirengusi rišti tuo
jaus. Vienas svarbiausiųjų 
šių laikų miesto darbininkų 
klausimų yra nedarbas. Vy
riausybė stengsis suteikti be
darbiams darbo. Be to steng
sis įstatymų keliu pagerinti vi
sas darbo sąlygas: darbo die
nos maksimumo (8 valandos), 
užmokesnio minimumo nusta-. 
tymas, šventadienio darbo už
draudimas, nuo ligos, senat
vės, nelaimingi) atsitikimų ir k. 
apdraudimas, darbininkų ins
pekcijų įvedimas ir visos tos 
priemonės, kurios yra būtinos 
tinkamai darbininkų klausimui 
išrišti, įeina į vyriausybės sku
bių darbų eilę.

Ne tik miestų, bet ir kaime 
darbininkų gyvenimas yra sun
kus ir nenormalus. Dėl to vy
riausybė stengsis pagerinti ir 
kaimo darbininkų gyvenimo są
lygas.

Tvarkant vidaus reikalus vy
riausybė neprivalo žinoti nei 
partijų, nė luomų, nė tautybės, 
nė įsitikinimų skirtumų. Visi 
kurie tik nepriešingi Lietuvos 
valstybės kūrimo darbui — 
Vyriausybei lygūs Lietuvos pi
liečiai. Ir Lietuvos mažumų 
gyventojams, stovintiems ant 
Lietuvos valstybės pagrindo ir 
tai valstybei dirbantijOTns, pa
tikrinamos prieinamos teisės,c t t'"------------ ---------- r  —c-71 tini i neini pi iriuauivc iviovo,

prisidėdama į tautų sąjungą,, kokia kalba jie bekalbėtų, ko- 
kurios obalsius yra iškėlusios i kią tikybą beišpažintų.
Amerikos ir Europos demokra-I Mūsų finansų srity teks kiek 
tijos. Taipojau svarbu tuo įįk įus pajėgų stengtis laikvtis 
pat laiku eiti į santykius su 1^0^ kojomis t. v. teks dėti 
kaimynėmis tautomis ir vals- į vįsa.s pastangas, kad mūsų bū
tybėmis ypač su tomis, kurios j-žetui suteikus normalius ir pa

Šituoju reikalu reiks stengtis 
išeiti plačion pinigų rinkon. 
Antra sritis mūsų finansinio 
gyvenimo, į kurią teks ypač at
kreipti domės, tai mūsų savo
sios valiutos reikalas. Dabar 
pas mus teisėtaisiais mokamai
siais ženklais yra vadinamo
sios ost-markės. Degančiu rei
kalu yra mūsų valstybės emi
sinės įstaigos įkūrimas ir mūsų 
teisėtųjų pinigų ženklų leidi
mas ost-markių vietoj. Vy
riausybė kuogeričiausia rūpin
sis suskaityti karo padarytuo
sius nuostolius ir tinkamai juos 
atlyginti.

Mūsų prekyba, ypač su už
sieniais, privalės būti kuoarti- 
miausioj valstybės priežiūroj. 
Tik valstybei prižiūrint tegali
ma bus žmoniškomis sąlygomis 
gauti reikiamųjų mūsų kraštui 
užsienio prekių ir apsaugoti 
mūsų krašto prekių eksportus. 
Vidaus prekyba ir pramonė tu
ri žiūrėti bendrų valstybės, v- 
pač apsaugos reikalų.

Kiek leis apvstovos nebus 
pamirštama ir švietimo reika
lai.

Vyriausybei žinomas skurdas 
ir vargas dabar priešininko už
imtų kraštų. Tad tuojaus pa- 
diuosavus tuos kraštus nuo 
priešininko bus rūpinamasi su- 
ieiktę gyventojams visa reika
linga jų gyvenimui ir ūkiui.

Visi vyriausybės žingsniai, 
visi jos darbai ir pastangos.tu
rės viena tikslą—*• «.

atvesti Lietuvą ligi Steigia
mojo seimo,

tojo tikrojo šalies šeimininko,, 
kuris galutinai nuspręstų Lie-! 
tuvos likimą. Tuo reikalu; 
vyriausybė yra nusistačius ne
atidėliojant pradėti prirengia
mąjį darbą šaukti Steigiamam 
Seimui Vilniuje, kaipo tik Lie
tuva bus priešininkų paliuo- 
suota.

Stodama į darbą tokiu sun
kiu ir atsakomingu metu, vy
riausybė kviečia visus Lietu
vos piliečius be tautybės ir 
nuomonių skirtumo padėti 
Lietuvos valstybės kūrimo dar
bą dirbti. Vyriausybė juo la
biau galės savo užbriežtus sie
kimus įvykinti, juo daugiau 
Lietuvos visuomenė pritars jai 
ir kiekvienas savo srity šventai 
atliks jam uždedamas pareigas. 
Dabar toks sunkus ir pavojin
gas Lietuvai metas, kad vy
riausybė giliai įsitikinus neat- 
sirasiant nė vieno, kas ardy
tų valstybės statymo darbą, tuo 
būdu tiesdamas ranką mūsų 
priešininkams.

Ir dar vyriausybė turi auk
štesnių motyvų, kurių vedama 
ji pati imasi ir visus kviečia 
Lietuvos valstybės kūrimo dar
ban. Ir laiko- valstybinę bū
tina drauginio žmonių sugyve
nimo forma, kurioje tiktai žmo
nės tegali išpildyti dorinėje pa
saulio tvarkoje jiems užbriež- 
tuosius uždavinius.

Tat visi stokim Lietuvos vals-

!

i

i

Programo išpildyme da lyvaus ir iš kitų kolonijų cho rai ir solistai. Taip-gi išpildy
me koncerto dalyvaus Lietuvių orchestra.

i 55c. ir 75c. Pradžia 6:30 P. M.
-.a.

mušų siekimus remia ir palai
ko. Eidama prie mūsų Tėvy
nės apgynimo ir jos nepriklau
somybės pripažinimo išgavimo 
vyriausybė rūpinsis eiti

viduje
prie tvarkaus valstybinio gy 
venimo. Čia pirmaeilis uždą

stovius pajamų šaltinius mūsų 
krašte. Jau renkami mokes
niu! nuo žemės, prekybos ir 
pramonės. Su tiek negalima 
bus išeiti. Reiks rūpintis pro
gresyvaus nuo pelno mokesnio 
įvedimu. Deja, mūsų kraštas 
kovos sunaikintas. Tai-gi ne
galima bus išvengti ir paskolų.

! 
I

PABAIGĖ KELIONŲ ORU 
PER ATLANTIKĄ.

Gegužio 27 d. Amerikos or- 
laivininkas Ried ant orlaivio 
NC-4 pasiekė Lisaboną, Portu
galijos sostinę. Tokiu būdu 
kelionė per Atlantiką oru ta
po pabaigta.

Amerikos lakūnas Lisabone 
buvo labai iškilmingai priim
tas. Bizniai buvo uždaryti ir 
neapsakomos minios išėjo pasi
tikti pirmą drąsuolį perlėku
sį per Atlantiką. Orlaivis 
skraidė Lisabono padangėse ir 
nusileido ant vandens šalę A- 
merikos karinio laivo Roches- 
ter.

Tuo tarpu Anglijoj buvo 
sveikinamas australietis Haw- 
ker, kurs norėjo be sustojimo 
perlėkti per Atlantiką ir sukir
sti amerikoną, bet turėjo nusi
leisti ant jūrės nepabaigęs ke
lionės ir buvo išgelbėtas.

VOKIEČIŲ ATSAKYMAS 
GATAVAS.

Vokietijos taikos delegacija 
pabaigė gaminti atsakymą ali- 
jantams. Atsakymas bus in- 
tvikths ketverge. Sužinota, kad ' 
Vokietija reikalauja Franci
jos atsižadėti Saar klonio, bet 
leidžia kontroliuoti to klonio 
anglis. Vokietija siūlo savo 
laivyną tarptautiniam trustui, 
kontroliuojamam Tautų Lygos. 
Tam trustui turėtų būt paves
ti visų kitų šalių pirklybiniai 
laivynai. Į trustą ineitų ats
tovai visų tautų sulyg paveda
mų laivų. Vokietija priešina
si. kad alijantai atimtų jos ka
belius, bet sutinka,zkad jie bū
tų intemacijonalizuoti. Kai 
dėl atskeliamų žemių nuo Vo
kietijos, tai sakoma, kad tų že
mių žmonės ginklu priešinsis 
atskėlimui nuo Vokietijos.

Švedijos valdžia pasiuntė į 
taikos konferenciją prašymą, 
kad Alandų salų gyventojams 
būtų leista nubalsuoti po ko
kia valdžia nori būti. Tos sa
los guli Bal tiko jure j.

Prez. Wilson atsiuntė į Wa- 
shingtoną pranešimą, jog Vo
kietijos laivai, buvusieji inter
nuoti pradžioje karės, o pas
kui Amerikai karėn stojus kon
fiskuoti, liks Amerikos val
džios nuosavybe.

lybę ginti ir kurti, pasiryžę 
paaukoti visa savo brangiausia 
— jėgas, turtą ir gyvybę. Jei 
visi mūsų mylimosios tėvynės 
sūnūs tokiu pasiaukojimu stos 
darban, tuomet mums joki 
priešininkai nebaisūs ir mūši) 
laimėjimas patikrintas arti
miausioj ateity.

(Tš “Tiesos Kardas”)

James M. Keyes
Advokatas

350 roadway, So. Boston, Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.
.
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
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kų tv. Juozapo Darbininkų 
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“DARBININKAS”
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ethnic, geographic and lingui- 
«tic individuality has been 
established beyond all doubt 
and whose exclusive control, 
possession and administration 
are the sacred right of the 
Lithuanians.

Second, that the invasion of 
that country by Russian bol- 
sheviks and Poles is a violation 
of the declared war aims of the 
Allied Governments which li- 
beral opinion the world over 
condemns as indefensible inter- 
fence with the right of Lithua- 
sia to self-determination.

Third, that in order to enab-

le Lithuania to rėbuild their 
eountries, to resist the attacks 
of Bolshevism, and to take 
their places asaprosperous, 
independent European Statės, 
and in accordance with the war 
aims of the Allied Governments 
we hereby reąuest the Govern- 
ment of the United Statės and 
the Govertunents of the Allied 
Nations to recognize the comp- 
lete independence of the Lithu
anian Republic.

Rengėjai vėlesnių protesto 
mas-mittngų gaukite rezoliuci
jų iš Washingtono.

Lietuvių dienos pinigai
KAS TRUKDO IŠSIUNTIMĄ 

LIETUVŲ DIENOS 
PINIGŲ.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Komisijos, “Lietuvių Dienos” 
pinigų reikale posėdis buvo ge
gužės 14 d. 1919 m., Pennsyl- 
vania Hotelyje, New Yorke. 
Dalyvauja kun. J. Petraitis, Dr. 
J. Bielskis, p. J. Vasiliauskas 
ir A. Staknys Nepribuvus 
pp. J. Kaupui ir K. Česnuliui, 
jų vieton pakviesta kun. J. 
Kaulakis ir p. L. Šimutis.

Komisijos pirm. Dr. Bielskis, 
išduoda raportų stovio “Lietu
vių Dienos” pinigų, kurie y- 
ra Amerikos Raudonojo Kry
žiaus globoje.

Iš raporto paaiški, kad Rau- 
donamjame Kryžiuje randasi 
virš $130,000.00 Lietuvių Die
nos pinigų. Tuos pinigus Rau
donasis Kryžius sutinka grą
žinti originaliam Lietuvių Die
nos Komitetui arba jo vieton 
visuomenės paskirtam Komite
tui ar Komitetams, tik reikia 
kad toksai Komitetas ar Komi
tetai priduotų bendrai priimtų 
tame reikale rezoliucijų. Ame
rikos Valdžia pavelija tuos pi
nigus Lietuvon išsiųsti, valdiš
ka įstaiga The Amėrican Re
lief Administration pasižada 
pagelbėti tuos pinigus priduoti 
badaujantiems lietuviams Lie
tuvoje.

Kaip yra žinoma, Amerikos 
Lietuvių Visuotinas Seimas, 
buvęs kovo 13 ir 14 d., New 
f erke, priėmė sekančių rezoliu
cijų:

“Amerikos Lietuvių Visuo
tinas Seimaes nutaria, kad 
Lietuvių Dienos (lapkričio 1 d. 
1916 m.) pinigai būtų kaip ga
lima greičiausia išsiųsti. Da
bartinis Centralinis Komitetas 
rūpinsis išsiųsti Lietuvių Die
nos pinigus drauge su Ameri
kos Lietuvių Tarybos ingalio- 
tiniais lygiu balsu.”

Aiškiai matome, kad origi- 
nalio Lietuvių Dienos Komiteto 
vietą užima, tuos pinigus glo
boja ir sprendžia apie jų išsiun
timą “Centralis Komitetas” 
lygiomis teisėmis su Amerikos 
Lietuvių Tarybos Komisija. 
Tie Komitetai gali ir privalo 
priimti bendrų rezoliucijų -mi
nėtus pinigus Lietuvon išsiųs
ti. ,lau visas mėnuo kaip A- 
merikos Lietuvių Tarybos Ko
misija mėgina susitarti su 
“Centraliu Komitetu” ir pri
imti reikalingų rezoliucijų, bet 
“C. K.,” dėl jam žinomų prie
žasčių vengia bendro posėdžio 
ir tuomi trukdo šelpimų badau
jančių lietuvių Lietuvoje.

Balandžio 21 d. A L. Tary
bos Komisijos pirm. Dr. Biels
kis, parašė “C K.” laiškų, nu
rodydamas reikalų greitu laiku 
sušaukti komisijų suvažiavi
mų, dėl padarymo reikalingų 
žingsnių minėtus pinigus iš
siųsti. Į šį laiškų “C. K.” vi
sai neatsakė. Kiek vėliaus pa
sirodė “Tėvynėje” pranešimas, 
būk “C. K.” pirm, tuos pini
gus padovanojo Amerikos Rau- 
donamjam Kryžiui. Gegužės 
3 d. Egzekutyvio Komiteto ats
tovai nuėjo į Raudonąjį Kry
žių pasitarti apie organizavimą 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus. 
Toje atstovybėje buvo ir Dr. 
Bielskis. Pasibaigus konfe
rencijai apie organizatyvį dar
bą, Dr. Bielskis būdamas A L. 
Tarybos Komisijos pirminin
ku, užklausė Raudonojo Kry- 

Įžihus valdininkų ar tiesa kad 
regard to territory vhoseJAetuvių Dienos pinigus nori-

PALEISKIME PROTESTŲ 
BANGAS.

Jau pusė metij sukako, kaip 
Lietuva kariauja prieš įsiver
žusius į Lietuvą Rusijos bolše
vikus. Dabar į Lietuvą tren
kė naujas Lietuvos priešinin
kas — lenkai. Rusijos bolše
vikai davė lenkams priekabę 
lįsti Lietuvon neva ją gelbėti 
nuo Rusijos bolševikų. Jei bol
ševikai lietuviams smirdi, tai 
lenkai mums dvokia.

Lietuvos lietuviai veda nuo
latinę karę, mūšiai nuolatai ei
na su Lietuvos priešininkais. 
Mc-s Amerikos lietuviai, nega
lėdami kol kas siųsti karinės 
pagelbos mūsų viengenčiams, 
tai prigelbėkime jiems tais bū
dais, kurie prieinami. Lietu
va galime paremti ne tik auko
mis ir Raudonojo Kryžiaus 
darbu, bet keldami Lietuvos 
vardą tarpe Amerikos šviesuo
menės, kreipdami šviesuomenės 
opiniją į mūsų pusę, protestuo
dami prieš lenkus ir bolševi
kus ir prašydami Amerikos 
valdžios pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę. Jau esame pro
testavę, rašėmės po peticija, 
prašėme pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę, bet neturime 
liautis tą darę iki neiškovosi
me Lietuvai teisių. Jei Lie
tuvos Lietuviai išvargę keturis 
karės metus nepavargsta ka
riauti ir kraują lieti, tai mes 
nepavargkime aukas dėti, o v- 
pač nesigailėkime protestuoti.

Žiūrėkime į žydus. Po kiek
vieno pogromo jie sukelia di
džiausius protestus. Lenkai 
jau raitosi, kaip žalčiai nuo žy
diškų protestų. Tad tepasi- 
lieja nepaliaujančios bangos 
lietuvių protestų prieš Lietu
vos neprietelius. Visose kolo
nijose šaukite mas-mitingus ir 
išneškite protestų rezoliucijas. 
Judinkime Ameriką be palio
vos.

Dabar prasideda išvažiavi
mai, piknikai. Teestie tuose 
piknikuose trumpos prakalbos 
ir išnešamos protestų rezoliuci
jos. Štai gegužio 30 d. bus 
milžiniški išvažiavimai. Rei
kia, kad juose būtų išnešti pro
testai. Paprastai tuose išva
žiavimuose esti svetimtaučių. 
Kur tokių randasi tai ten rei
kia trumpai angliškai pakalbė
ti. Apie tai visuomet reikia į 
angliškus laikraščius paduoti.

Tesilieja bangos lietuvių 
protestų nuo krašto iki krašto.

Rezoliucijų reikalaukite iš 
Ekzekutyvio Komiteto ir išneš
tas rezoliucijas siųskite tam ko
mitetui adresu: Lithuanian Na- 
fional Council, 703 — 15-th St. 
N. W. Washington, D. C.

Jei staiga reikia rezoliucijos, 
o negalite suspėti gauti iš Wa- 
rfiingtono, tai panaudokite ši
tą:

We, Amėrican citizens of 
Lithuanian descent and Ameri- 
can friends of Lithuanian free 
dom, in meetkng assembled at 
(čia paminėti susirinkimo vie
tą ir datą)hereby unanimously 

. resolve:
First, that the Republic now 

established in Lithuania has 
been sėt up in full agreement 
with the Allied principle of the 
self-determination of small na
tions, and is a free and spon- 
tanenus eipression of the will 
of the Lithuanian people with
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ma padovanoti. Vienas iš val
dininkų, Philip L. Ross, pa
tvirtino kad taip; perskaitė 
laiškų ir rezoliucijų kurių jie 
gavo nuo “C. K.” Rezoliuci
joje pasakyta, kad minėti Lie
tuvių Dienos pinigai dovanoja
ma Amerikos Raudonamjam 
Kryžiui. Prie rezoliucijos pri
dėtas, laiškas, kuriame tvirti
nama, kad “Centralis Komi
tetas” yra tas pats originalis 
Lietuvių Dienos Komitetas, ku
ris tuos pinigus surinkęs įr R. 
K. globon padavęs. Ponas 
Ross perskaitęs laiškų ir rezo
liucijų pasakė, kad tas yra pa
daryta po prisieka, nes štai e- 
sųs parašas ir antspauda Nota- 
rv Public.

Centralio Komiteto rezoliu
cijų priimtų bal. 10 d., bet iš
siųstų tik balandžio 22 d., ma
tyt kaip tik gavo laiškų nuo 
Dr. Bielskio’ nurodantį reika
lų tuojau sušaukti komisijų su
važiavimų dėl priėmimo bend
ros rezoliucijos, vieton duoti 
atsakymų, “C. K.” raštinė pa
siskubino savo priimtųjų rezo
liucijų R. K. pasiųsti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Komisijos atstovas pastebėjo, 
kad “C. K.” nėra tas pats Lie
tuvių Dienos Komitetas, nes 
yra tik vienos sriovės, kuomet 
originalis buvo suorganizuotas 
dviejų sriovių. Lietuviij. visuo
tinas Seimas New Yorke tuos 
pinigus pavedė A. L. Tarybos 
Komisijai ir “C. K.,” juos glo
boti ir lygiomis teisėmis spręs
ti apie jų išsiuntimų. Ponas 
M. J. Vinikas mėgino teisinti 
“C. K.” raštininko, p. Račkau
sko pasakymų, būk šis komite
tas esųs originalis, bet Raud. 
K. valdininkas užreiškė, kad 
jie jokios akcijos ant “C. K.” 
rezoliucijos neims kol tik nebus 
priduota bendras A. L. T. Ko
misijos ir “Centralio Komite
to” nutarimas, girdi “mes kaip 
tik ir norime išvengti tokių ne
susipratimų.” R. Kryžiaus 
pirmsėdis išvažiuodamas Pary
žiun pasakęs, kad reikių būti 
atsargiems su lietuvių sudėtais 
pinigais, nes delei tų pinigų 
esu nesusipratimai.

Gegužės 8 d. Dr. Bielskis vėl 
parašė Centralin Komitetan, 
pažymėdamas, kad geg. 14 d. 
New Yorke bus A. L. T. Komi
sijos posėdis ir būtų labai ge
rai jei C. K. atstovai ir-gi da
lyvautų tame posėdyje dėl iš
nešimo bendros rezoliucijos 
reikale pinigų dispozicijos; 
klausta ar sutinka dalyvauti. 
Atsakymų parašė C. K. rašti
ninkas, V. K. Račkauskas, bet 
vieton atsakyti į klausimus ji
sai užveda ginčus apie A. L. T. 
teises. Į šį laiškų p. Račkaus
kui atsakyta pakartojant, kad 
jei C. K. paiso apie badaujan
čių sušelpimų, tegul pasirūpi
na prisiųsti savo atstovus į po
sėdį geg. 14 d. kur būtų gali
ma išnešei bendrų nutarimų ir 
į savaitės laikų turėti maistų ir 
pinigus Lietuvoje lietuvių ran
kose.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
dovanojus minėtus pinigus R. 
K., labai maža dalelė lietu- 
viatns tektų, nes R. Kryžius 
varydamas abelnų šelpimo dar
bų gali pasiekti tiktai mieste
lių gyventojus, kur daugiau
sia esama svetimtaučių. Kur 
kas būtų genaus tuos pinigus 
padavus The Amėrican Relief 
Administration. Šioji valdiš
koji įstaiga už tuos pinigus 
tuojaus nuvežtų Lietuvon rei- 
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maistas būtų išparduotas už 
papigintą kainą, o surinktus pi
nigus atiduotų tam ar tiems, 
kam C. K. ir A. L. T. Komisi
ja nurodytų. Mūsų suprati
mu tuos pinigus reikėtų ati
duoti besiorganizuojančiam 
Lietuvos . Raudonamjam Kry
žiui Lietuvoje, už juos galėtų 
porų ligoninių pastatyti. The 
Amėrican Relief AdrCdnistra- 
tion užtikrina, kad į savaitę 
laiko jau maistas būtų Lietuvo
je-

A. L. Tarybos Komisija iš
klausius Dr. Bielskio raportų, 
užgyrė jo padarytus žingsnius 
ir priėmė sekančių rezoliucijų:

A. L. Tarybos Komisija sa
vo posėdyje geg. 14 d., Pennsyl- 
vania hotelyje, New Yorke, iš
klausius Komisijos pirmininko 
Dr. Bielskio raportų apie Lie
tuvių Dienos pinigus, esančius 
Amerikos Raudonopo Kryžiaus 
globoje, taria:

Kadangi Lietuvoje siaučia 
badas ir greita pagelba yra ne
atbūtinai reikalinga;

Kadangi Lietuvių Dienos pi
nigus jau galima atsiimti iš 
Raudonojo Kryžiaus ir tuojaus 
panaudoti juos Lietuvą šelpti;

Kadangi Amėrican Relief 
Administration yra pasirengus 
šelpimo darbe mums pagelbė
ti, pasiunčiant Lietuvon rei
kalingus maisto produktus iš 
savo Europinių sandėlių už 
jiems paduotus pinigus;

Todėl tegul būna nutarta, su
tarus su Centraliu Komitetu 
kreiptis prie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus prašant, kad 
Lietuvių Dienos pinigus, ku
riuos Visuotinas Lietuvių Sei
mas pavedė A. L. Tarybai ir 
Centraliam Komitetui juos glo
boti ir lygiomis teisėmis spręs
ti apie jų panaudojimų, ir ku
rie dabar randasi Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus globoje, 
perduoti minėtus pinigus 
($130,000.00) The Amėrican 
Relief Administration dėl pa
siuntimo Lietuvon reikalingų 
maisto produktų, o suplauku
sius pinigus prašyti the Ameri- 
can Relief Administration, kad 
perduotų besiorganizuojančiam 
Lietuvos Raudonamjam Kry
žiui Lietuvoje.

Posėdžiui besitęsiant pribu
vo ir C. K. atstovai, pp. V. Rač
kauskas, Strimaitis ir V. Jan
kauskas. Taip-gi pribuvo A. 
L. Tarybos nariai kun. J. Žilius 
ir kun. F. Kemėšis.

Centralio Komiteto atsto
vams perstatyta kame dalykas 
ir prie ko prieita. Kalba kun. 
Žilius, p. Račkauskas, Dr. Biel
skis, p. Strimaitis ir Jankaus
kas. Račkauskas vieton kal
bėti apie greitesnį ir naudin
gesnį Lietuvių Dienos pinigų 
panaudojimą Lietuvų šelpti, 
aiškina Visuotinojo Seimo re
zoliucijos reikšmę ir nurodinė
ja A. L. Tarybos teises. Kun. 
Žilius pakartojo, kad padova
nojus minėtus pinigus R. K. 
vien miestelių gyventojai galė
tų šį tų gauti, kuomet padavus 
tuos pinigus Amėrican Relief 
Administration dvigubos nau
dos Lietuva susilauktų, viena, 
kad maistas būtų tuojaus Lie
tuvon nusiųsta, o anra tie pi
nigai būtų atiduoti Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui, ligoni
nių statymui. Lietuvos laik
raščiuose teko pastebėti, kad 
Lietuvos R. K. tų pinigų lau
kia ir jie patys kreipėsi prie A- 
merikos prašydami tuos pini
gus jiems parvesti.

Strimaitis sutinka su kum. 
Žiliaus priparodymu ir ineša 
išrinkti iš abiejų pusių po tris 
žmones, kurie nuvažiuotų Wa- 
shingtonan ir nuėję į R. Kryžių 
pasirūpintų kubgreičiausia ir 
tinkamiausiu būdu tuos pini
gus Lietuvon išsiųsti. įneši
mas vienbalsiai priimta. Ame
rikos Lietuvių Tarybos Komi
sija iš savo pusės nuskyrė kun/ 
J. Žilių, p. J. Vasiliauskų ir Dr. 
J. Bielskį. Dabar laukiama, 
kada Centralis Komitetas iš sa
vo pusės nuskirs tris ypatas.

Pirm. Z. J. Bielskis, 
Rašt. L. Simutis.

tuvių Dienos pinigai” parašy
tą vienos iš mūsų veikliausių 
moterų, “Amer. Liet. Mot. ats
tovė A L. Taryboje,” negalė
jau iškęsti nei aš savo “trigra
šio” nepridėjus.

Moterys! jau laikas atėjo, 
kada turime pakelti balsą prieš 
tuos, kurie pasityčioja iš mūsų 
darbų.

Atsiminus Lietuvių Dieną, 
vien tik džiaugtis rodos priva- 
letumėm, visos kaip viena pa- 
sirįžusios buvome eiti ir rink
ti pinigus dėl mūsų nuvargusių 
brolių, sesučių Lietuvoje, kiek 
visokių išmetinėjimų teko iš
girsti tą dienų, kiek pasityčio
jimų. .. bet nieko nepaisyda
mos ėjome per ištisų dienų tol 
kol vos galėjome ant vakaro 
kojas panešti, tol, kol mūsų 
sąžinė sušuko “ramiai ilsėkie 
šiąnakt, pašventusios viskų dėl 
Lietuvos. ’} Sunkus buvo dar
bas, bet mes moterys taip leng- 
viai jį panešėm, dėlto kad ma
nėme sušelpsim varguolius 
Lietuvoje, motiniškoms šir
dims viskas buvo lengva.

Šiandien, kur tas mūsų mie- 
laširdingas darbas nuėjo? Kur 
yra tie suvirs $130,000 surikti 
Lietuvai ? Ar dėlto mes mo
terys vargom, ėjom elgetauti, 
kad mūsų surinkti pinigai turi 
gulėti? Mes moterys negali
me ilgiau tylėti. Ateina tik
ros žinios iš Lietuvos, kad 
“vargas, vargas, Lietuvoje, 
siųskite pašelpų, žmonės badu 
miršta,” bet mūsų “Centrali
nis K-tas” tyli, užsikimšęs 
ausis, kad negirdėti tų dejavi
mų, bijosi, kad nepabudintų 
iš miego kur per beveik tris 
metus miegojo ir dar miega.

Kelkitės! Lietuva kraujuo
se! pasigailėkite nors mažų ne
kaltų kūdikėlių, meskite PUR
VINĄ POLITIKĄ į šalį, nes 
kitaip būsite prikalti prie gė
dos stulpo, ko senai esate užsi
tarnavę.

Mes moterys negalime ilgiau 
kęsti tų dejavimų, vėl pradėjo
me kitų darbų, kaip nors su
šelpus Lietuvos varguolius, 
pradėjome organizuoti Liet. 
Raud. Kryž. Politikieriams 
mūsų tarpe nėra vietos, mes 
norime darbininkij ir aukos ku
rios bus surinktos, negulės ban- 
kose. Vyrai! (jeigu galiu jus 
taip vadinti ?) kurie “partijas” 
statote sau už vienintelį tikslų, 
“Tūzai!” kuriems daugiau 
niekas nerūpi kaip tik “politi
ka” ir AŠ, pasitraukite nuo sa
vo vietos, jūs 'neatrandate ke
lių kaip sušelpti lietuvius var
guolius, paveskite tuos pini
gus Liet. Raud. Kryž., kuris 
mokės ir atras kelius, kaip 
siųsti pašelpų Lietuvon. Mes 
moterys esame pasirįžę dirbti 
bet tas mūsų darbas TURI išei
ti ant naudos ir jūs partizantai 
iš “Centralinio' Komiteto” ne- 
išdrįskite tų mūsų darbų ap
versti ant pasityčiojimo.

Delko jūs nesilaikote Visuo
tinojo seimo N. Y. nutarimo? 
Ar jūs vėl per daugiau kaip 
metus laiko galvojate išsiteisi- 
nimui ? Mes moterys jokio iš- 
siteisinimo nuo jūs nepriimam, 
tik griežtai reikalaujame, kad 
tie mūsų surinkti pinigai tuo
jaus būtų sunaudojami Lietu
vai. Mes ilgiau netoleruosime, 
jau kantrybės pritrūkome, ku
ria per beveik tris metus apsi
šarvavę laukėme, klausėme jū
sų “poor excuses,” dabar jau 
priėjote liepto galų. Jeigu jūs 
bosai iš “Centralinio Komite
to” neturite nė kibirkštėlės są
žinės, matant Lietuvų krau
juose, bet, paaštrinę “durtu
vus” dar giliau siekiat į Lie
tuvos krutinę, tai mes moterys 
pasmerkiame jus kaipo “žudy
tojus” lietuvių tautos.

Liet. Raud. Kryž.
Moterų Atstovė.

WATERBURY, CONN. '
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Pasekmingos prakalbos.

Geg. 18 d. Moterų Sąjungos 
25-ta kuopa surengė prakalbas 
su margumynais, apvaikščioji- 
mui Moterų Są-gos Savaitės. 
Programas susidėjo iš dainų, 
solių, duetų, dialogų ir dekla
macijų. Atliko L. Vyčių 7-ta 
kp. po vadovyste J. V. Kovo.

Po tam kalbėjo kun. Kar- 
kauckas. • Labai gerai nupie
šė moterų reikalus, nemažai 
visus prijuokino ir ragino vi
sas moteris ir merginas prisi- 
rašyt prie Mot. Sų-gos.

Antras kalbėjo p; Mačiulai
tis, taip-gi iš New Haven’o; jis 
labai plačiai paaiškino svarbu
mą ir reikalingumų rašytis prie 
Mot. Sų-gos ir abelnai kitų 
prakilnių organizacijų.

Nors mažai buvo prisirinkę, 
bet laimėjome gana daug na
rių. Prisirašė šio: O. Žemai
tienė, A. Paukštienė, K. Vili
maitė, R. Pranulienė, E. Bara
nauskienė, U. Žilinskienė, M. 
Sinkevičienė, Z. Stankevičienė, 
P. Abromaitienė, E. Andrikie
nė, Z. Venckūtoniutė, J. Čepai
tė, S. Tutoraitienė, M. Karazi- 
jutė, U. Norkevičienė, M. Či- 
juskienė, M. Černiauskienė, J. 
Versiackienė, M. Leskienė, M. 
Laukaitienė, K. Širvulienė.

Tarpe prakalbij buvo išpar
duota 15 egzempliorių “M. D.” 
ir gauta vienas prenumeratas.

Virbaliaus Magdė.

maniai einu tik prieš bažnyčias, 
o kirkių neužkabiną. Tai ma
tote, kad nesusipratę. Laisva
maniai ir socijalistai eina prieš 
visokį tikėjimų.

Viskų žinąs.

WORCESTER, MASS.

(Citv Farm)

Taip vadinamoje miesto far- 
moje yra į 40 vyrų. Jų tarpe 
yra genj tėvynainių. Kai bu
vo renkami parašai po petici
ja, tai tik vienas teatsirado 
bolševikas, kurs nesirašė. Pa
rašų čia surinkta 1000. Uolus 
tėvynainis Juozas Galevičius 
taip smarkiai veikė, kad surin
ko 700 parašų. Pagal Juozo 
Naujoko ir A. Svenčūno suma
nymų buvo renkama aukos Lie
tuvai. Aukojo:

Juozas Galevičius $5.00.
Po 2.00: D. Radzevičius, A- 

domas Galinckas.
Po $1.00: Juozas Kuncavi- 

čius, Mikas Daknckas, Juozas 
Naujokas, J. Valinčius, J. Čir- 
vinskas, A. Svenčiunas, P. Ber
tulis, . Račius, P. Visbara, J. 
Šeškevičius, A. Račius, M. Ra
čius, Štreimikis, J. Ciesaitis, J. 
Grigalaitis, F. Abukevičius, A. 
Navickas, A. Nikas, J. Kame- 
liauekas, J. Račius, A. Naujo
kas, J. Verba, B. Matuševi- 
čuis, J. Augustaitis, J. Lele- 
kis, J. Levanavičius, J. Leva- 
navičius.

Reikia pažymėti, kad atsira
do išgamų, kurie su panieka ir 
pajuoka sutiko rinkėjus. Mat 
šiukšlių niekur nestinga.

Farmeris.
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COLLINSVILLE, ILL.

Vietos cicilikai parengė pra
kalbas 14 d. gegužio. Kalbė
tojas buvo Jukelis. Nupasa
kojo apie bolševikų juodus dar
belius, kaip bolševikai Rusijoj 
rojų vykina išplėšdami bankus. 
Jei katras klebonas arba para- 
pijonas priešinos, tai tų nu- 
durdavę arba nušaudavę. Vėl 
sakė, kad bažnyčių bolševikai 
negriaunu, tik katalikų laikra
ščiai tyčia rašų, kad bolševi
kai esu barbarai. Matote bro
liai ir sesutės, kaip tai žmo
nes monkina. Čia sako, kad 
kunigus išbadą ir tuo pačiu 
kartu sako, tas netiesa kų laik
raščiai rašų. Žmonių visai 
mažai tebuvo.

Čia yra lietuvių liuteronų. 
Bet jie mažai susipratę. Jie 
skaito šlamštus ir klauso lais
vamanių. Jei sakai jiems, kad 
laisvamaniai eina prieš tikėji
mų, tai jie atsako, kad laisva- pasiuntus individualius užkvie-

v •

LAWRENCE, MASS.

Vyčių N. A. A. išvažiavimas.

Vyčių vietinė kuopa, kuriai 
V. N. A. apskritys pavedė pri
rengti metinę gegužinę, laikė 
extra susirinkimų 19 d. geg. 
Vieta surasta puikiausi visoje 
Mass. valstijoje. Apgarsinimų 
komisija, kurion įeina Kalėda 
ir Verbickas, išdavė savo vei
kimo raportų. Pasirodė, kad 
išvažiavimas jau skelbiamas vi
suomenei. Užkvietimų komi
sija (p-lė Sidabriutė, Užkuriu- 
tė ir Kriviutė) atsižymėjo savo 
didžiu raportu. Paaiškėjo, kad 
visi apielinkės lietuviai yra 
kviečiami. Iš komisijų pasiro
dė, kad V. N. A. A. gegužinė, 
1919 bus istoriška. z

įnešta buvo ir priimta, kad

MILŽINIŠKA

GEGUŽINE!
PARKE

Civic Association - Everet

Hali,
N0RW00D, MASS.

Gegužio 30 d., 1919 m.

DELEI LIETUVIŲ DIENOS 
PINIGŲ.

Perskaičius “Drauge” geg. 
17, 1919, straipsnį, “Kur Lie-

ELIZABETH, N. J.
Šių koloniją apleido kun. 

Daniūnas. Jisai čia buvo per 
17 mėnesių. Atsisveikinimo 
pamokslas buvo labai gražus ir 
graudus. Dėkojo parapijonams 
už uolų laikymąsi prie tikybos 
ir rėmimą bažnyčios. Nežino
me, kur iškeliavo. Sako, kad 
Chicagon.

T—toj

Vietos L. Vyčių 27 kuopa padėjo visas pastangas, kad jų 
rengiamoji gegužinė visais atžvilgiais pilnai patenkintų joje da
lyvaujančius.

Vočiai sutelkė visą lietinę Nonvood’o lietuvių kolioniją 
pagelbon atsakančiai surengti minėtą gegužinę.

Programo smulkmenos bus atspausdintos ant atskirų lapų. 
Programas bus labai turtingas. Jo išpildyme dalyvaus ir di
desnių Naujosios Anglijos lietuvių kolionijų pajėgos. Dalyvaus 
taip-gi chorai So. Bostono, Montello, Cambridge ir vietinis Nor- 
woodo.

Važiuojantieji traukiniais gegužinėn sustos ant stoties 
“Nonvood Centrai.” Parkas prie pat stoties. Kas važiuos ka
rais, tesustoja ant Winter Street. Parkas čiapat.
Parką atidarys 10 vai. A M. Programas prasidės 1 vai. P. M.

. . L. V. 27 KUOPA
5 £»,- ’ - ■*.'•'* . • i- -



DARBININKAS S

timus veikėjams, Vyčių kuo-^ 
poms ir k., kurie toliau nuo šio 
apskričio gyveno. Išėjo aikš
tėn, jog tas jau daroma. Už
kviesta svečių iš Chicagos, Ci
cero, Detroit, AVasliington, New 
York, Amsterdam ir kitų vie
tų- v .

Prie to buvo užkvietėjų pra
šyta, kad kaip jau nebegalės 
beužkvietinėti privačiai, kad 
viešai užkviestų svečių galybių 
galybes.

Įžangos tikietai nutarta pa
daryti po 30c. vpatai su karės 
taksomis, t.y. nebereiks prie tos 
sumos taksų mokėti.

Tarp indomiausiųjų dalykų 
piknike bus ožys ir kiškis, ku
riuos nupirko kun. Virmaus- 
kis.

Buvo galop raginama, kad 
visi Vyčiai ir abelnai Laivren- 
ciečiai užsikviestų savo sve
čius išanksto ant tos Lawren- 
ce’ą sujudinančios liepos 4 d.

Gaspadinių ir valgių daly
kai atidėta ant kito susirinki
mo, kuris bus už savaitės.

V. N. A. A. Išvažiavimo
Presos Kom.sija.

L. D. S. Reikalai N

LAWRENCE, MASS.

Apskričio susivažiavimas.
Gegužio 25 d. 2 vai. po pietų 

įvyko SLRKA. Bostono Aps
kričio. suvažiavimas. Dalyva
vo apie 50 delegatų, atstovau
dami apie 30 kuopų. Susiva
žiavimas buvo labai gyvas. Iš 
delegatų veidų ir pasielgimo 
buvo matyti, kad visi pasiry
žę darbuotis dėl labo susivieni
jimo ir Lietuvos. Padaryta 
daug naudingų nutarimų ne tik 
dėl Susivienijimo, bet ir dėl 
Lietuvos. Nutarta remti Tau
tos Fondą, Raudonąjį Kryžių 
ir tt.

Ant galo, suvažiavimas iš
reiškė viešą padėką Laivren- 
ce’o kleb. kun. F. Virmauskui 
r.ž svetainę ir dalyvavimą su
važiavime su gražiais patari
mais. Taip-gi ir tiems žmo
nėms, kurie tame dalyvavo, 
kaip tai p. J. Norkūnui ir ki
tiems. Taip-gi da taria širdin
gą ačiū už prisiuntimą pasvei
kinimo kun. F. Juškaičiui Cam- 
■bridge, Mass. lietuvių klebonui.

J. Mockevičius,
Susivaž. rašt.

CHICAGO, ILL.

(North Side)
Šios kolonijos Tautos Fondo 

43 skyrius per tūlą laiką buvo 
užsnūdęs. Mat pirm, pasida
vė ant laisvamanių meškerės 
ir nuėjo liberalams gelbėti sei
mą rengti. Mat neišmanėlis 
nenorėjo dirbti naudingo Lie
tuvai darbo, tai nuėjo pada
ryti lietuviams “šeimą,” nes 
tas laisvamanių seimas bus lie
tuviams tikras “shame.” Ižd. 
buvo išvažiavęs niekam nieko 
nesakęs. Tai skyriuje darba
vosi tik M. Mažeika. Tai ge
gužio 22 d. buvo susirinkimas, 
kur nutarta išrinkti naują val
dybą. Pirm, liko kareivis Pra
nas Ki šonas, prot. rašt. P. Pa
liulis, fin. rašt. Jonas Lebežins- 
I<as, ižd. Juozas Berkelis. Ga
lop buvo užsiminta apie L. 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
įsteigimą. Prisirašė 23 na
riai.. Pirm. Kišonas aukojo 
$5, kiti po $1. Išrinkta vei
kiančioji komisija, kuri laikys 
susirinkimus kas pirmą mėne
sio pėtnyčią.

Vidušilis.

SPRINGFIELD, MASS.
“Vienybėj Lietuvninkų” No. 

20-me yra žinutė apie atsibuvu
sį 9G balandžio koncertą. Pa- 
sir:>\«) “Kinietis.” Tasai chi- 
niefis matyt opr.icnu apsvaigin
tas, kad laip mij asakojo. Ra
šo, jog "VVestfieido dūdoriui ne
patiko. Priešingai, patiko ir 
labai patiko. Orkestrą ir vi
si solistai svetimtaučiai, o y- 
patingai mūsų M. Petrauskas 
patiko. Choro-gi elgimąsis la
bai negalėjo patikti. Buvo ne
tvarkos. Ištikrųjų didžiausią 
įspūdį padarė Westfieldo cho
ristės, mažosios mergaitės iš- 
pildydamos “Klumpakojį” ir 

‘ Noriu Miego. ” Iš to kas pa
sakyta kiekvienas gali nuspėti, 
kaip čia dalykai yra. Kad ne
sukelti daugiau ginčų, susilai
kau nuo Ilgesnio aprašymo.

s

Broliai ir sesers LDS. nariai:
24 gegužio, mūsų LDS. cent

ro sekretorius J. E. Karosas iš
važiavo į Lietuvą tėvynės ger
būvio pakėlimo ir krikščionių 
demokratų reikalais.

Iškaščius jo kelionės paden
gia “Lietuvių Prekybos Bend
rovė” i šsavo iždo, ir, tiesiogi
niu būdu jisai veiks tos “Lie
tuvių Prekybos Bendrovės” 
naudai dėlto, kad jis nuo tos- 
Bendrovės turi plačiausius įga
liojimus įvairiose biznio sako
se veikti, bet netiesioginiu bū
du, tasai Karoso Lietuvon at
silankymas atneš naudą ir mū
ši} LDS. organizacijai ir visai 
krikščionių demokratijai Ame
rikoje.

Kokia iš to bus nauda, ko
kios pasekmės, tai parodys a- 
teitis, bet dabar, šiuom kartu 
mes netekome vieno katalikiš
kos visuomenės veikėjo ir jo 
vietą, kol kas neturime kuom 
užkimšti ir esame noroms ne- 
noroms priversti tą darbą pri
siimti ant savo pečių. y

Kitus visuomeniškus veiki
mus paliekant nuošaliai, lieka- 
gan svarbi ir atsakominga vie
ta LDS. sekretorijatas. Čia y- 
ra darbo iki akių skylei ir rei
kia tinkamo žmogaus, kad tą 
darbą sugebėtų atlikti. Kol 
kas tokio žmogaus nužiūrėto 
neturime ir priseina, laikinai 
tą darbą atlikti man pačiam, 
dėlto meldžiu visų LDS. narių 
ir LDS. kuopų valdybų, nuo 
šios dienos visais LDS. reika
lais kreiptis stačiai į manę, tik 
finansų reikalai ir ant toliaus 
kaip buvę pasilieka prie finan
sų .sekretoriaus A. F. Kneižio.

Karosui įsi vėlus į “Lietuvių 
Prekybos Bendrovę” LDS. rei
kalai pastaraisiais laikais bu
vo lyk ir pamiršti, tarsi nebu
vo kam tinkamai ir prideran 
čiai kelti eikštėn ir varyti pir
myn . Mes tą apsileidimą turi
me dabar atlyginti padvigubi
nant savo veiklumą ir energiją 
LDS. reikalų gvildenime ir 
tvarkyme.

Nuo šiandien mūsų organe 
“Darbininke” įvedama nuola
tinis skyrius LDS. reikalų, kur 
kviečiami visi LDS. nariai im
ti balsą diskusijose, kurios 
bus iškeliamos, kad mes iki L. 
D. S. Seimo galėtume išdisku- 
suot ir apsvarstyt tuos visus 
dalykus, kurių yra permato
mas reikalingumas, o jei visus 
ir nespėtume apsvarstyt, tai 
kad apsvarstvtume bent reika
lingiausius ir svarbiausius, o 
jų yra begalės.

Visųpirmiausia tinkamesnis 
sutvarkymas mūsų LDS. cent
ro reikalų.

Toliaus Streikierių Fondo 
reikalai.

LDS. auginimo ir agitacijos 
reikalai.

LDS. namo pirkimo reikalai. 
“Darbininko” spaustuvės 

didinimo ir pirkimo naujų ma
šinų reikalai.

“Darbininko” didinimo ir 
tobulinimo reikalai.

Tai vis reikalai, taip sakant, 
mūsų LDS. organizacijos nami
niai, vidujiniai, kurių niekas 
kitas už mus neaprūpįs ir ne
nuveiks, juos atlikti ir apgal
voti turime mes patys, ir juo 
greičiaus, juo geriaus mes juos 
apsvarstysime, sutvarkysime 
tuo geriaus ir naudingiau bus 
mūsų LDS. organizacijai.

Dabar kviečiu visus LDS. 
narius, kad kas tiktai ką turi 
te tuose dalykuose sugalvoję 
tuojaus siųskite mano vardu, o 
tas bus talpinama “Darbinin
ke” LDS. reikalų skyriuje.

Bus talpinama net ir toki 
raštai, kurie centro valdybos 
manymu būtų ir visiškai blė- 
dingi mūsų organizacijai, o 
juos talpinsime todėl, kad iš
aiškinus jų blėdingumą, ir kad 
neprasižengti prieš mūsų orga
nizacijos demokratiškumą.

Mūsų organizacija visuomet 
elgėsi demokratiškai ir teisin
gai, taip tur būt ir ateityje, 
kiekvienas narys turi teisę ir 
priedfernaę-'Kiekviename klausi
me imti balsą ir kaip matysi
me didžiuma narių mano, taip 
dalykus LDS. centro valdyba

--------- \
ir paves, dėlto, kad centro val
dyba tarnauja LDS. organiza
cijos reikalams, o ne LDS. or
ganizacija centro valdybos rei
kalams. LDS. Centro Valdy
ba tik pildo seimo nutarimus ir 
1 DS. konstituciją jai pavestus 
pareigas.

Todėl broliai ir sesers grieb
kitės kas gyvas už plunksnos,' 
rašykite ir siųskite į centrą sa
vo sumanymus ir tėmykite ką 
kiti rašo “Darbininke” apie 
mūsų organizacijos reikalus. 
Su kuriomis nuomonėmis su
tiksite, toms pritarkite, o su 
kuriomis nesutiksite, tai rašy
kite, kad nesutinkate ir kodėl 
nesutinkate. Mes lauksime jū
sų nuomonių ir palei jas elgsi- 
mėsi.
"Jūsų LDS. centro pirm.

F. Viraks.

COLLINSVTLLE, ILL.

Nariams LDS. 50 kp.

30 d. gegužės malonėkite su
sirinkti visi nariai po num. 118 
S. Hesparia st. pas kuopos raš
tininką apsvarstyti reikalus ir 
užsimokėti duokles.

B. Stumbras.

GREENFIELD, MASS.
Pranešu LDS. kuopos na

riams, kad susirinkimas bus 
nedėlioję, 1 birželio 2 vai. po 
pietų pas Igną Zabalevičių 3 
Laurel st. Malonėkite atsilan
kyti, nes turėsim svarbių rei
kalų aptarti. Taip-gi užsimo
kėsite mėnesines duokles ir 
malonėkite atsivesti naujų na
rių.

Valdyba.

PIRK VAKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus Įspūdžius, o 
net ir laiškas.

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.

IŠ LDS. CONN. APSKRIČIO.

Paskutinis pranešimas vi
siems tiems, kurie rengiasi į 
n i ūsų parengtą išvažiavimą 30 
gegužės. Kaip kurie klausė, 
ar toli nuo karo randasi Lin- 
den Park. Minėtas parkas vi
sai arti karo, per 100 pėdų. At
važiuojantiems nuo Hartford, 
New Britam, So. Manchester, 
Paąuonock ir kitų vietų to kra
što, reikia važiuot per Water- 
burv. Atvažiavę į Waterbu- 
ry, pasiklauskite gatvės So. 
Main ir kokis karas eis ta gat
ve, tuomi atvažiuosit į Nauga- 
tuck. Kelias dviejų “fėrų” 
ir kada privažiuosit mūrinę ba
žnyčią iš dešinės pusės, tai lip
kit iš karo ir eikit į dešinę pu
sę, linkui upės ir ten parkas. 
Visai nepainus kelias. Atva
žiuojantiems iš New Haven, 
Bridgeport, Derby, Ansonia ir 
kitų vietų, privažiavę Nauga- 
tuck’o tiltą, važiuokit dar to
liau kol privažiuosit raudono 
mūro bažnyčią iš kairės pusės 
ir čia išlipę eikit į kairę linkui 
upės ir atrasit parką.

Paskutinį kartą kviečiam vi
sus važiuot į gegužinę. Tiki
mės sulaukti didelio būrio sve- 
čių ir tikimės turėt daug įvai
rumų. Kas atsilankys, tas ne- 
sigraudys.

Rengėjai.

NAPALEONAS
Pasakė, kad “kariuomenė ju

da ant skilvio.”
Jeigu kariuomenė aprūpinta 

valgiu ir soti, ji gali eiti pir
myn ir būti pilnan mūšin prisi
rengusi. Jis šitą ir suprato.

Šita karė buvo 1812 metuo
se, kada jis ėjo priešais Rusi
ją. Jis bėgyj dviejų metų pa
liko sumuštas, suareštuotas ir 
pasiųstas ant salos Šv. Elenos:

Bet svarbu čia tas, kad nežiū
rint ant savo jaunystės (jis ta
da teturėjo vos 30 metų) jis jau 
tada suprato kokią svarbią ro
lę lošia skilvis.

Skilvis pervirškina valgį ir 
visą naudingą maistą paverčia 
į kraują, kuris duoda mums 
spėkas ir galę, labai aišku kad 
maisto virškinimas turi būti 
normališkas ir reguleriškas, sy
kiu su užkietėjimu skilvio gen
da taip-gi ir kraujas, o tas ga
mina liūdnas pasekmes.

Visiems- žinoma, kad pana
šiuose atsitikimuose nieko ne
laukiant reikia suvalgyti tris 
saldainius Partola, kuri valo 
kraują ir išvalo skilvį. Dėl
to dėžutę Partolos reikia visa
dos namie turėti po ranka.

Dėžutė kainuoja tiktai 1 dol. 
ir gaut ją galima ypatiškai ar
ba per pačtą. (160)

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 3.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį............. 50c.
” tris sykius............$l.Q0

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

Parsiduos pigiai. Norintieji tu
rėti gerą pelningą biznį, atsišauki
te tuojaus.

Jokūbas Eidukas,
189 C St., So. Boston, Mass.

Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovę

/ Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg 
nupirktų 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, išstatvsime ant mar- 
ketų kitose šalyse. Mūsų sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų “malonių,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas.

Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir. po vieną šėrą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną,ver
tę. Norintiems parduodama ir ant 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 laiškūs šiuo adresu:

LITHUANIAN AMERIGAN TRADING COMPANY
112 N. GREENE STR.,

* #
BALTIMORE, MD.
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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) Pakelti Lietuvos abelną gerovę steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom

panijas ir tt.
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, įgaliojimus (daviernastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt. ’
Lietuvos Atstatymo 'Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg 

valdžios užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės Šerai (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 dėkitės prie Lietuvių Atstatymo Bendrovės! 
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

LITHDANIAN DEVELOPMENT CORPORATICN
New Yorlč, N. Y.320 B-thAve.,

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

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

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.

PARSIDUODA RAKANDAI 
(FORNIČIAI)

dėl 5 kambarių. Visai mažai var
toti ir parsiduos pigiai. Galima 
matyti kasdiena ir bile laike.
250 W. 4-th St., So. Boston, Mass.

(Ant antrą lubų.)

Lietuvių Rakandų
Bendrovė.

SPECIAL VAIKAMS.

Vežimėliai yra su mediniais 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
eash arba ant išmokesčio.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO-, 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass-

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINES DRAUGIJOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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 Broadvay,

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneelaad 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
C 135 C Str.

Paieškau brolio Petro Verbilo, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Gražiškių par., Karpieją kaimo. 
Apie 20 metų kaip išvažiavo į A- 
meriką ir ligšiol apie jį nieko ne
žinau. Taip-gi ir daugiaus gimi
nių yra apie kuriuos norėčiau su
žinoti.
Agota Virbiliutė (Miliauckienė)

6 Vaddells Land, Belshell, 
Scotland.

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan
ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas (^ėdžius, j
2 Billerica St., Boston, Mass.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabalių vai. Pirmiaus 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Juozas Snapkauskas,
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

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.

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

Zigmas Strašinskas, - 
194 Athens St., So. Boston, Mass.

(Ant trecių lubų)

NAUJA KNYGA!
Visiems instrumentams ir dai

navimui 8 lekcijos notų išsimoki
nimui be mokytojo. Naujos dai
nos ant 4 balsų knyga $1.50 par
duodu už $1.00, viena daina 10 
centu.

G. A BARONAS,
P. O. Box 501, McKees Rocks, Pa.

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.



4 DARBININKAS

Vietines žinios.
PRANEŠIMAS.

Dėl Decoration Day šventės, 
kuri pripuola gegužio 30 d. se
kančio subatinio numerio neiš
leisime.

Atsilyginimui netrukus su- 
batinį numerį išleisime padi
dintą.

GEGUŽINĖS MARŠAVIMAS.
Pereitą nedėlią Marijos Vai

kelių dr-jėlė buvo surengus ge
gužinės maršavimą-procesiją. 
Tas daroma kas metai gegužės 
mėnesio klebono paskirtame 
nedėldienyje. Šių metų pro
cesija buvo labai gražiai su
rengta ir dalyvavo bernaičių ir 
mergaičių apie 300. Procesi
ja prasidėjo nuo lietuvių šv. 
Petro bažnyčios, ėjo penkta 
gatve, E gatve; Broadway, B 
gat., vėl penkta iki bažnyčios. 
Pobažnvtinėj salėj buvo su
rengta užkandžiai. Dėl užėju
sio lietaus negalėta prie bažny
čios nusifotagrafuoti. Proce
sijos priešakyje nešta kryžius, 
paskui nešta vėliavos ir alto
rėliai. Gale procesijos, sekė 
klebonas.

Fin. Sekr. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai —
Kun. K Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas,
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir
Kun. K. Urbanavičius.

Revizijos Komisija —
Kun. Pr. Juškaitis 
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas,
Administrat. — A. F. Kneižis.

PATERSON, N. J.
L. V. Choras rengiasi prie 

koncerto ant gegužio 29, 1919. 
Dainos parinktos geriausios, 
dar nebuvo dainuotos. Cho
ras susideda iš 30 asmenij. 
Dar tokia niekur tur-būt nebu
vo. Todėl kiekvienas privalo 
ateiti pasiklausyti. Vakaro pel
nas skiriamos Šv. Kazimiero 
parapijos naudai. Atsibus pa
rapijos svetainėje.

Q-

17-TAS METINIS

BALIUS!
Šv. Petro ir Povilo Draugystės 

GEGUŽIO 30 D., 1919.
Bus skanių valgymų, gar

džių gėrimų, puikiausia muzi
ka. Galės šokt jaunimas ir 
senesnieji kiek tik jų dūšelė 
norės.

Balius bus LIETUVIŲ SVE
TAINĖJE, kampas E ir Silver 
gatvių.

Svetainė atsidarys pusė dvie
jų po piet, balius prasidės ly
giai kaip dvi ir tęsis įki vėlai 
naktį.

Valio visi, kas tik gyvas, 
Petrinės balių!

į

SUSIRINKITE VAŽIUOTI 
Į PIKNIKĄ.

Gegužio 30 d. vyčių 17 kp. 
važiuos į Norwoodiečių paren
gtą pikniką. Dėl patogumo 
važiavimo nutarta tą dieną su
sirinkti 10 vai. iš ryto pobaž- 
nytinėj salėj. Visi, kas tik 
ri važiuoti, gali ateiti ir 
žiuoti kartu.

METINĖS

no- 
va-

MOTERŲ PRAMOGA.
Pereitos nedėlios vakare Lie

tuvos Dukterį! Dr-ja po globa 
Panelės Švč. turėjo pramogą 
pobažnytinėje salėje. Žmo
nių prisirinko pilna salė. Es
trada buvo papuošta dr-jos, A- 
merikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Programą vedė pirm. Ašmens- 
kienė. Pirmiausia būrelis jau
nų mergelių sudainavo Lietu
vos himną. Kalbėjo poni Či- 
žiuvienė apie minėtą dr-ją. jos 
veikimą ir naudingumą dr-jų. 
Ragino moteris ir merginas dė
tis prie tos dr-jos. Prakalba 
buvo gyva, indomi ir pamoki
nanti. Po to kalbėjo Pr. Gu
das apie moterų politiški} tei
sių ingijimą. Kalbėjo p-lė 
Brikaitė apie rėmimą L. Rau
donojo Kryžiaus. Galop kal
bėjo Dr. Jakimavičius, ragin
damas rašytis prie dr-jos. Dr- 
ja laimėjo geroką skaičių nau
jų narių. Tarpe prakalbų bu
vo įvairių pamarginimų. Bu
vo kolekta L. R. Kryžiui.

Iš ryto tos dr-jos buvo mi
šios. Gerb. klebonas kun. Ur
bonavičius pasakė gražų pri
taikintą pamokslą.

PRAKALBOS!
Rengia ŠV. Jurgio Draugystė 

NEDĖLIOJĘ, 
BIRŽELIO-JUNE 1 D., 1919 

LIETUVIŲ SALĖJE,
26 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Pradžia 2 vai. po pietų.
Maolnūs Draugai ir Draugės:-

Širdingai kviečiame atsilan
kyti ant šių metinių prakalbų. 
Yra užkviesti garsūs kalbėto
jai. Bus ir kitokių paamrgini- 
mij.
te p. L. Buinio. Dainuos Cam- 
bridgiaus lietuvių bažnytinis 
choras po vadovyste p. Rakie- v*
C1O.

Tą dieną įstojimas į viršmi- 
nėtą draugiją numažintas per 
pusę. Tai-gi gera proga prisi
rašyti prie draugijos. "

Širdingai kviečiame visus.
Komitetas.

Pasarga: Mišios šv. bus tą pačią 
dieną birželio 1, 1919 Cambrid- 
giaus Lietuvių N. P. P. Marijos 
bažnyčioje 9 vai. ryte. Visi drau
gai būtinai pribūkite 7:30 vai. ry
te j bažnytinę salę. Už nepribu- 
vimą būsite baudžiami.

Grieš Benas po vadovys-

13-TAS METINIS

BALIUS!
Rengia 

šv. Jurgio Draugija 
Bus

Gegužio-May 30 d., 1919
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 

26 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prasidės 2 v. po pietų ir trauk

sis iki 11 vai. nakties.
Įžanga prieinama. 

Gerbiami Lietuviai ir 
Lietuvaitės:—

Širdingai kviečiame visus at- 
silajikyti ant minėto baliaus, 
nes tai bus vienas iš linksmiau
si!} ir gražiausių balių. Grieš 
garsiausia orkestrą visokius 
šokius, lietuviškus ir angliš
kus. Galėsite šokti kaip kas 
norėsite. Skaniausi valgiai ir 
saldūs gėrimai.

Kiekvienas narys viršminė- 
tos draugijos atsineškite ku- 
kardą, nes bus maršavimas 6 
valandą.

Širdingai kviečia
Komitetas.

h

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

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

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

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

128 Heath St, Rosbury, 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.

Dovana Visiems Dykai!

Rep.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Petras Firavičius, 292 Silver 

st. gegužio 25 d. gavo laišką 
nuo savo pačios iš Lietuvos, iš 
Seredžiaus. Laiškas rašytas 
kovo 28 d., ant lietuviškos 
stampės yra data bal. 4, 1919. 
Ėjo per Karaliaučių, nes yra to 
miesto antspauda. Štampe y- 
ra žalsva viduryje žirgvaikis^ 
Rašoį kad Seredžiuje hado dar 
nebuvę, bet nežiną, kaip to
liau bus. Rašius, kaip tik su
žinojo, jog laiškai eina ir kad 
ta diena buvus labai linksma ir 
kartu graudi, rašius ne juody
tomis, o gailiomis ašaromis.

AUKOJO $75.00.
Šv. Jono Ev. BĮ. dr-ja Tau

tos Fondui aukojo $75. Atei
nančių nedėlią tos dr-jos bus 
prakalbos. Kalbės gerb. kun. 
J. Švagždis. Jo prakalbos v- 
ra malonios, gražios ir pamoki
nančios. Todėl patartina kuo- 
daugiausia atsilankyti.

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

Dv. Direkt.—Kun. F. Kemėšis, 
381 Wpstminster Aveu 

Detroit, Mich.
Pirm. — F. Virakas,

244 W. Broadway,
So. Boston, Maso. 

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

į . _ Chicago, UI.

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 
konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapius su naujais nustaty
tais rubežiais savo nariams, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naują narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naują skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris užsirašys 
laikraštį “Darbininką” taip
gi gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiški} daiktų bent 
už vieną dolerį, duosime žemla
pį dykai.

Gera proga įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

“DARBININKO” Spaustu
vė atlieka visokius spaudos 
darbus nuo mažiausio iki di
džiausiam. Draugijos arba pa
vienės ypatos pirm paduosiant 
spaudos darbą į kitą spaustu
vę kreipkitės į gerai įrengtą 
“Darbininko” spaustuvę, pra
šydami apskaitliavimo kiek 
toks ir toks darbas kainuotų. 
Paskiaus sulyginkite su kitų 
spaustuvių kainomis, o pama
tysite didelį skirtumą.

Pavienės ypatos, draugijų ir 
kuopų pirmininkai, sekretoriai 
ir kiti žymesni kolonijų veikė
jai atsispauzdinkite vizitiniu 
kortelių, kad nereikėtų kas sy
kis ieškoti plunksnos ar paiše
lio išrašymui savo vardo ir ad
reso.

Mes spauzdiname 100 korte
lių vardas, pavardė ir adresas 
už 75c.

Mes pagaminame draugi
joms finansines knygas, kvitų 
knygutes ir tt.

Visokiais reikalais kreipda
miesi, rašykite tiesiog į

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 620.

7-TAS METINIS

BALIUS!

PRAKALBOS!
Rengia

"V

Sv. Jono Evangelisto BĮ. Pašelpos
* Dr-ste

NEDELIOJE,

Birželio-June 1 d., 1919.
Bažnytinėje Salėje,

Fifth Street,
Pradžia 7:30 vai. vakare.

KOMITETAS.

•“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

žinomi pranešam Grand Rapids, 
Mich. ir apielinkSs lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: 

Juozas mNrgei.is,
544 Myrtle St, Grand Rapids, Midi

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo3 iki 8 popiet. Nuo7 iki 8 vakare

S0JW ROADWAYCor. STSO. BOSTON. 
Tel 802 S. B.

So. Boston, Mass.

| DIDELIS LIETUVIŠKAS TEATRAS!
So. Botsono Lietuvių Dramos ir Muzikos Draugija 

« “GABIJA”
$ ---------STATO-

44VESTUVES”
3-JŲ AKTŲ LIETUVIŠKĄ OPERĄ. 
BUS VAIDINTA SUBATOJE, 

7 D. BIRŽELIO-JUNE 1919 M., 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

DUDLEY OPERA HOUSE,
113 DUDLEY STREET, BOSTON, MASS.

DR. F. MATULAITIS;
Išvažiavo ant studijų į ; 

Chicagą. Sugrįš Birželio j 
mėnesyje į Bostoną. ]

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, Ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

padarys veide 
BALTĄ. Pra-

Tel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingu Uffif. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Tai kas nors nepaprasto. 
Nustebinantis laikrodis, 
naujo išradimo, apie kurį da 
nesi girdėjęs. Laikrodis y- 
ra naujausiu išradimu laik
rodžių srytyje. Apie jo prak- 
tingumą kalba žemiau pa
duotas aprašymas: 1) Rodo 
valandas ir minutas- kaip ir 
paprastas laikrodis; padary
tas yra iš geriausio metalo 
taip, kad gali būti ugnyj ir 
nesudega, ir gali išlaikyti 
per visą tavo gyvenimą; už

sukti reikia tik vieną sykį į 8 dienas; 4) 
Laika laiko geriau negu koks nors kitas lai
krodis ir nesuvėlina nei minutės; 5) Gva- 
rantuotas 25 metams; 6) Sveria 10 svarų;
7) Turi skambutį, kuris taip smarkiai skam
bina, kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš 
miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų;
8) Nakties tamsoj nereikia kelties, žiebt deg
tuką, kad pamačius koks laikas, vien tik 
paspaust knypkutį ir visas laikrodis apšvie
čiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu švies
ti ir skambinti. Gali būti kaipo kambarinis 
bei ofisinis varpelis dėl pašaukimo geistinos

• ypatos; 11) Turi egzaminuojamą lemputę 
dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, gerklės, 
nosies ir dantų; 12) Turi elektrikos bata- 

riją labai pasekmingą gydymui nerviškų ligų; 13) Turi savyje ne
sudegamąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, 
antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis du
relėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kombina
cijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pilnas 
informacija.’. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo gali 
turėti iš tokio laikroždio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tom, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo ras
tis kiekvienoj stuboj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagraži
nančiu namus daiktu. Nerasi žmogau^ kam šitas laikrodis nepa
tiktų. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o pas
kui labai lengva Įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, 
mes gi dėl jų daugybės, per trumpą laiką pardavinėsime tik po 
$10.55. Laikrodis yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums ne
patiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime 
kiekvienam šitą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas 
mus aprašytą naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras 
dirbantiems žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, lai
ką teisingai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį 
gausi DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus stebūklin- 
gą naujo išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors 
dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsi
me laikrodį su laikrodėliu. Likusus užmokėsi gavęs daiktus. No
rėdamas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 N. Irving Avė. Dept. 302 Chicago, UI.

Draugijos N. P. P. Marijos 
Bus KETVERGE, 

GEGUŽIO-MAY 29 D., 1919 
(Prieš Memorial day) 

CIPRUSS HALL
40 Prospect St., Cambridge.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauk

sis iki ryto.
Tai bus vienas iš gražiausių 

ir linksmiausių balių.
Tai-gi draugai ir draugės, 

seni ir jauni, didi ir maži ne
praleiskite šios progos. Grieš 
geriausi muzikantai net iš 
Franeijos sugrįžtieji. Bus 
skaniausių valgių ir gėrimų, 
lietuviškų ir amerikoniškų.

Visus be skirtumo kviečiame 
atsilankyti koskaitlingiausiar 
nes ant rytojaus bus užtektinai 
laiko pasilsėti. Bet užtikri- 
nam, kad šiame baliuje nenu- 
vargsite.

ji

f
i
I

£ “GABIJOS” Choras šiam perstatymui bus skaitlingas. Lie- 
C tuviškųjų kostiumų-parėdalų puošnumas. Geri dainininkai-solis- J? 
i * tai. Akomponuos gera ddielė orkestrą. »•!
$ Chorą, solistus ir orchestrą vadovaus pats komp. M. Petrauskas, i.Į

Draugijos Temykit!

Nadeliomla 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakaro.

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

Galima susikali f ti ir littuvisslai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujy išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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 jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbvstė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str.,

B
B

Komitetas.

į TEISINGIAUSIA IR GE-
! RIAUSIA LIETUVIŠKA ! 

A P T I E K A.
! Sutaisau receptus su di- ; j 
! džiausią atida, nežiūrint,^ ; 
! ar tie receptai Lietuvos ar ; j 
! Amerikos daktarų. Tai į [ 
vienatinė lietuviška aptie- ; 
ka Bostone ir Massachu- ] j 
setts valstijoj. Gyduolių ga- |[ 

; lit gaut, kokios tik pašau- ] 
; lyj yra vartojamos. Galit I 
' reikalaut per laiškus, o aš ;
( prisiųsiu per evpresą. i

K. ŠIDLAUSKAS,
; Aptiekorius ir Savininkas ! 
226 Broadway, kamp. C St,!

; SOUTH BOSTON, MASS. i 
Tel. S. Boston 21014 ir 21013

I

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

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

medicinos įtaisymais, knrie pagelbsti kur kiti būdai nieko ® 
negelbsti, šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- 0 
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 0 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- t 
rėjimas yra dykai.

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

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

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedSIiomls nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valaodoa 
nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 vai. vakare.

Bell Phone Dickineen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandai;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarai*, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

NedeBemi* iki 4 ve pati*.

i JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafnsra ralaika p'-nlra slinki-

> m*, prašalina pleiskanų, niežėjimą 
' odoa Kalvos, antrina plaukus priduoda 
| ma jėma reikalinga maišia.
? Dermafuga padarys kad Juafl plaa- 
S kai bua tankui ivetnua ir akaistaa.

Oda Juafl galvoje bus tyra, pleia- 
C kanos išnyk* ant visados ir plaukai 
i neslinka d augiausi

Reikalaujant prtaiuaime Jum paė- 
C ta suvia dykai Išbandymai tampai*, 
n Prisiųskite 10 e. stampomis persiun 
į timo lėšų, gausi išbandymai dežiute 
C Dermafuros ir brošiūra.

ARGU- SPECIALT1ES CO.
> BOX 37. PMILADCLPMIA. FA.




