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Vokietijos taikos išlygos 
žada dideles kontribucijas atsižada 

" tūlų žemių
VOKIETIJOS TAIKOS 

IŠLYGOS.

Alijantų išlygos nepakeliamos, 
sako Vokietijos delegacija.

Vokietija atsižada Alzacijos- 
-Lotaringijos, šlezvigo ir 

tūlų lenkiškų žemiui

Nesutinka atsižadėti lietuviš
kos Prūsijos.

Klaipėda esanti vokiškas mies
tas.

Atsižada visų laivų.

Prižada alijantams išmokėti 
$25,000,000,000.

Paeitą ketvergą Vokietijos 
.taikos delegacija davė alijan
tams savo atsakymą ir išdėjo 
savo išlygas. Notos pradžioj 
apreiškiama, jog alijantų pa
statytos išlygos yra didesnės, 
negu, vokiečių tauta gali pa
kelti ir kad tos išlygos taip su
varžo Vokietiją, kad ji kaipir 
netenka savistovybės, o patam
pa alijantų vergė.

Štai ką siūlo Vokietija: '
1 — Pasižada nusiginkluoti 

pirmiausia visų tautų, kad tuo
mi parodyti pagatavumą vy
kinti teisybės taikos gadynę. 
Atsižada konskripcijos ir netu
rėti kareivių virš 100.000 iš
skiriant laikinus atsitikimus. 
Atsižada net tų karinių laivų, 
kuriuos alijantai dar žadėjo jai 
palikti. Užtat reikalauja, kad 
ji būtų priimta su lygiomis tei
sėmis į Tautų Lygą.

2 — Žemės klausime Vokie- 
tija'Stsižada Alzacijos-Lotarin- 
gijos. Bet tūri būt leista žmo
nėms nubalsuoti ar nori likti po 
Francija. Atsižada Poznanio 
tų vietų, kur neužginčijamai 
gyvena lenkai, kartu su tos 
provincijos sostine. Pasižada 
Lenkijai duoti išeigą į jurę per 
Dancigą, Karaliaučių ir Klai
pėdą, nustatant tam tikras re
gu! eci jas navigacijai Visla ir 
nutiesiant tam tikrus geležin
kelius. Vokietija pasižada ap
teikti Franciją anglimis iki 
Francijos anglių kasyklos bus 
atstatytos. Sutinka Danijai 
sugrąžinti tas Šlesvigo dalis, 
kur gyvena danai. Reikalau
ja, kad kaikuriems Čekijos pa
kraščiams, kur daug yra vo
kiečių būtų leista balsuoti, kur 
nori prigulėti. Sutinka savo 
buvusias kolonijas pavesti Tau
tų Lygos priežiūrai, jei ji liks 
jų Seimininkė.

3 — Pasižada išmokėti ali
jantams kontribucijos $25.000.- 
000.000. Iki gegužio 1, 1926 
pasižada išmokėti penkis bili
jonus dolerių.

4 — Pasižada prigelbėti at
statyti Belgiją ir šiaurinę 
Franciją. Per pirmus penkis 
metus pasižada duoti Frftncijai 
anglių po 20.000.000 tonų, per 
kitus penkis metus po 8.000.- 
000 tonų kasmet. Dar pasiža
da duoti benzolio, dažų, vaistų 
ir kitų daiktų.

5 — Vokietija pasižada pa
vesti alijantams visą savo pre
kinį laivyną ir savo dirbtuvėse

6 — Už sunaikintus Belgijoj 
ir šiaurinėj Frakcijoj upių lai
vus Vokietija pasižada pavesti 
savo upių laivus.

7. — Vokietija mano, kad su
tikdama prigelbėti atstatyti 
Belgijoj ir šiaurinėj Franci jo j 
pramonę pagreitina pasižadėji
mų. išpildymą.

8 — Vokietija reikalauja, 
kad darbininkai visose šalyse 
būtų laisvi ir džiaugtūsi lygio
mis teisėmis.

9 — Vokietija reikalauja, 
kad karės pradėjimo kaltinin
kus ir nelegalius pasielgimus 
laike karės ištirtų neutralė ko
misija.

Viršuje išdėta tik svarbiau
sieji punktai vokiečių delega
cijos atsakymo. Tuos punk
tus išdėjo savo laiške grafas 
Brockdorff-Rantzau, siųsdamas 
alijantų taikos konferencijai 
savo išlygas. Savo laiške gra
fas paminėjo, kad Klaipėda e- 
santi grynai vokiškas miestas.

PASIEKĖ ANGLIJĄ.

Amerikos lakūnas Read 
Lisabono Portugalijos sostinės 
atlėkė į Angliją gegužio 31 d. 
Iškilmingai tapo priimtas.

.Paderevski, grįždamas iš 
Paryžiaus Varšavon, pasiekė 
Čeko-Slovakijos sostinės pra
gos.

Nuo gegužio 27 d. užsidarė 
Clevelande saliūnai. Ten bu
vo arti 1300 saliūnų.

valdžia užgyrė 
sumanymą. Pa-

“Acceptance for mailing at apa
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Tel. So. Boston 620

Kaina 3 centai.

Žydai baimėj

Vokietijos
naujų taksų 
keliama taksos ant nuosavybių, 
kapitalo, paveldėjimo turtų, 
cukraus ir tabokos.

LDS. 55 kp. DuBois, Pa.

LIEPĖ PASITRAUKTI Iš 
LIETUVOS IR LATVI

JOS.

7 Alijantai inteikė vokiečiams 
notą, kurioj reikalaujama, kad 
iš Lietuvos ir Latvijos ištrauk- j 
tų savo kariuomenę. Turi pa
sitraukti iki paskirtos linijos. 
Latvių kariuomenei vokiečiai 
turi sugrąžinti ginklus ir leisti 
Latvijai įsisteigti koalicijinę 
ministeriją. Vokiečiai neturi 
kliudyti latvių mobilizacijai. 
Iki birželio 1 5d. vokiečiai tu
ri pasižadėti tą reikalavimą iš
pildyti.

SUSIRĖMĖ ANT JŪRĖS.
Finlandijos užlajoj Anglijos 

eskadra buvo susirėmus su bol
ševikų laivynu. Šaudymai ėjo 
per 50 minutų. " Galop bolše
vikų laivai nuplaukė į Kronš- 
tadtą.

NORI GRĮŽTI NAMO.
Prez. Wilšon nori kogrei- 

eiausia grįžti į VTashingtonų. 
Todėl rūpinasi, kad derybos 
su vokiečiais pasibaigtų 
trumpiausiu laiku.

ko-

MARIAMPOLĖJE
yra žydo kinimatografas, ku
riame galima pamatyti visko, 
bet nič nieko iš Lietuvos ar ar- 
tymo lietuviams krašto. Pa
veikslai vokiškais parašais. 
Laike seansą griežia rusą dai
nas. Užėjus, jautiesi esąs 
kur nors Rusijoje — Vokieti
joje. f

Lietuviams nereiktų lankyti 
šį kinimatografą, nes tik vel
tui mėtys pinigus.

Kartais rodą šlamštą, nuo 
kurią prisieina parausti. Rei
kėtų mariampoliečiams įsitai
syti sau tinkamą kinematogra
fą. Šiaip negirdėti, kad ma- 
riampoliečiai ką-nors ruoštą, ar 
vakarą, ar koncertą.

PAŽAISLIS

(Kauno aps.).
Pažaislio apylinkėj yra daug 

jaunimo. Iki šiam laikui mū
sų jaunuomenė nieko neveikė: 
ji buvo, tartum, užmigus. Bet 
šiais laikais, kada Pažaislis 
susilaukė darbštų kleboną kun. 
dr. Šovą, pradėjo viskas kilti 
iš miego, o kun. dr. šovo rū
pesniu tapo įsteigta “Lietuvių 
Katalikų Jaunuomenės Pažais- 

- "lio Kuopa.” Kovo m. 2 d. Pa
žaislio mokykloje įvyko visuo
tinas jaunimo susirinkimas. 
Perskaičius ir trumpai išaiški
nus kuopos įstatus, į kuopą į- 
sirašė 83 nariai. Valdyba iš
rinkta iš penkių žmonių: Pir
mininkas kun. Dr. Šova, vice
pirmininkė Ona Vendauckaitė, 
sekretorius Naujalis, iždinin
kas Rudziavičius ir knyginin
ke Vanda Buragaitė. Susirin
kimą užbaigė gražia prakalba 
kun. dr. Galdikas, ragindamas 
jaunuomenę prie darbštaus ir 
doro gyvenimo. Tegyvuoja 
Pažaislio jaunuomenės kuopa!

DU BOIS, PA.

Vietinė LDS. 55 kuopa užsi
mezgė čia per p. K. Česnulio 
prakalbas birželio 26 d. 1917 m. 
su 12 darbščių narių. Per du 
metu toji kuopa išaugo iki 58 
narių. Iš jų tarpo du mirė nuo 
influenzos, viens tapo paįmtas į 
kariuomenę, viens išvaž^fevo ki- 
-tur, o 6 pristojo, apsilpo, su
stojo pakelyje, nustojo dirbti 
ir darbininkais vadintis. Da
bar kuopa turi viso 48 narius. 
Joje yra susispietę uoliausi 
darbininkai. Gabumų, talen
to, pasišventimo jiems netrūks
ta. Pilnai dalyvauja parapi
jos ir abelnai visų lietuvių rei
kaluose — neužmiršta visuome
nės. Prisideda prie visų gerų 
sumanymų savo aukomis. Jų
jų aukos pasiekė Tautos Fon
dą, o per jį ir vargstančius tė
vynėje Lietuvoje. Neatsiliko 
nei “Darb.” morgičių bombar
davime. Laike savo trumpo 
gyvavimo ši kuopa yra suren
gus jau keletą gražių turiniu-

VOKIEČIŲ DARBAI.
Garliava, Kauno apsk Apie 

pusę sausio m. du vokiečių ka
reiviu atėjo pas Stanaičių Ja
saitienę (našlę) pareikalavo 
arklių juodu pavėžėti į Prienus. 
Įvažiavus į plentų vokiečiai iš
metė vėžinantį juodu vaikinų, 
o patys skubiai nuvažiavo to
liau. Vienok ties Prienais juo
du susekė ir suėmė. Surado

gų vakari} su atsakančiais vei
kalais ir kitais margumynais, 
ir atsižymėjus puikiu išpildy
mu jųjų programo. Ši kuopa 
nuo kitą gal tuom skiriasi, kad 
jijė susideda vien tik iš vyrų 
Darbininkų. Šios veiklios, ge
rai gyvuojančios kuopos valdy
ba šiais metais yra sekanti: 
pirm. J. G. Bagdžiunas, vice- 
-pirm. S. Ribinskas, rašt. K. 
Vaisieta, ižd. A. Kardišauskas; 
iždo globėjai: V. M. Mikelionis, 
Jonas Valukonis, dvas. vado
vas kun. M. J. Urbonas.

M. J. U.

KAM REIKIA MOKYTOJŲ.

RIAUŠĖS KORĖJOJ.

Korėjoj išnaujo prasidėjo 
smarkus judėjimas už neprigul- 
mvbę. Didžiausi judėjimai ei
na sostinėje Seul. Japonijos 
kariuomenė vaiko demonstran
tus.

Panamos mieste pasibaigė 
strytkarių streikas. Darbinin
kams pakelta alga po 4 e. va
landoj.

.... kaimo 
.... krasos 
. apskričio 
... radybos

/
I

MR. JONAS B. RIDIKAS,
52 B0WEN STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
U. S. A. .

Mes atspauzdiname 100 konvertų
• 200

- 500
Be to “Darbininko” Knygyne galima gauti laiškams ra

šyti popiero linijuoto ir be linijų ir užsisakant sykiu atspauz- 
dintus konvertus, parduosime pigiai.

100 lakštų popiero,
100 konvertų ir
100 atspauzdintų konvertų už $2.25. 
Užsakymus siųsdami adresuokite:

“Darbininkas”
244 W. BBOADffAY,

f
už $1.50 
”"$1.75 
” $2.50

“Darbininkas,”
242 Broadvay,

So. Boston, Mass. 
Gerbiamasis Redaktoriau:— 

Patėmijau laikraštyje, kad 
ne vienoje kolonijoje bėdavoja- 
ma, kad negalima gauti moky
toju. Aš mielai sutikčiau mo
kytojauti per vasarą, jeigu bū
tų proga. Aš melsčiau, kad 
tamsta patalpintute šitą pagar
sinimą “Darbininke.”

Su gilia pagarba-jūsų 
Moksleivis J. V. Kazlauskas,' 

St. Thomas Seminary, 
Hartford, Conn.

Tai-gi reikalaujant mokytojų 
vasaros laiku, galite rašyti 
viršminėtu adresu. ,

K. ČESNULIO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS.

Baltimore, Md., birželio 6 d. 
Cambridge, Mass., birž. 7 d. 
Worcester, Mass., birž. 8 d. 
Athol, Mass., birželio 9 d.
Hartford, Conn. birž. 10 d. 
So. Manche'ster, Conn., 11 d. 

birželio.
New Haven, Ct., birž. 12 d.
Neiv Britain, Ct., birž. 13 d. 
Bronx. N. Y., birž. 14 d. 
Waterbnrv, Ct., birž. 15 d.
Ansonia, Con., birž. 17 d.

N0RW00D, MASS.
Svarbus pranešimas.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 3-čios kuopos mitingas bū
davo iki šiol kas antras pane- 
dėlis kožno mėnesio, o dabar 
tapo perkeltas ant antros ne
dėlios tuojaus po mišparų po- 
bažnytinėj svetainėj. Sekan
tis mitingas bus nedėlioję 8 d. 
birželio. Meldžiu visų narių 
atsilankyti, nes turėsime daug 
svarbių nutarimų ir malonėsi
te kožnas atsivesti naujų na
rių. Tų pat dieną bus per
statytas veikalas “Dėdė At
važiavo.” Todėl meldžiu gerb. 
publikos atsilankyti koskait- 
lingiausia. Laikytame susi
rinkime LDS. 3 kuopos, kilo 
klausimas kaip įsteigti vakari
nę mokyklų dėl suaugusių vy
rų ir moterų. Po apsvarsty
mo, nutarta sušaukti visuome
nės mitingų ir pakelti tų klau
simų.

23 d. gegužio tapo sušauk
tas susirinkimas. Visuome
nė su mielu noru sutiko įsteig
ti vakarinę mokyklų ir jau 
prisirašė 25 ypatos. Pradžia 
mokyklos bus 6 d.' birželio. Pa-

ŽYDAI IR BOLŠEVIZMAS.
Iš įvairių šaltinių ateina ži

nių, kad duotoje dienoje viso
je Rusijoje prasidės tokios žy
dų skerdynės, kokių pasaulis 
nėra matęs. Petrograde, Mas
kvoj ir kituose miestuose pa
sklis obalsiai: “Šalin žydai!” 
‘ ‘ Duokite mums duonos! ’ ’ 
“Mušti žydus!” ir tt. Viso 
pasaulio žydai tą nujaučia, o 
labiausia tą nujaučia Rusijos 
žydai.

Žydų skerdynės Rusijoj pra
sidės su bolševizmo griuvimu. 
Rusijos liaudis visas nelaimes 
ir kančias laike bolševizmo žy
dams priskaito. Skleidžiama 
paskalos, kad bolševizmas tai 
žydų išmislas ir darbas. To
dėl Rusijos liaudis dega kerš
tu ir ateis diena kada tas kerš
tas išsilies. Tas po biskį jau 
apsireiškia. Įvairiose vietose, 
kur tik liaudis kilo prieš bol
ševikus/ten smaugė žydus, o 
žydus komisarus kirviais kapo
davo į šmotus.

Mėtomi plakatai kurstanti 
prieš žydus.

Sulyg aprokavimų, tai bolše
vikų valdžioje viršininkų žydų 
kilmės yra tarp 30 ir 40 nuoš. 
Tarp žymiųjų žydų žinomas 
Trocki ir Zinoviev.

Beto žydai Rusijos miestuose 
užgrobė automobilius. Petro
grade ir Maskvoje 50 nuoš. au
tomobilių savininkų yra žydai.

Daugelis žydų viršininkų pa
sirodė žiauriais ir kaipo gud
resni naudojosi proga.

Todėl Rusijos liaudyje susi
darė nuomonė, kad dabar Ru
sija žvdij valdoma ir visos bai
senybės kilo iš žydų. Bolše
vikų valdžia tą mato ir dabar 
daugiau skiria į valdvietes ru
sų,' negu žydų. Kovo mėne
sio pabaigoje komunistų parti
jos suvažiavime Maskvoje buvo 
403 delegatai. Tai tuomet tar
pe delegatų buvo 16 nuoš. žy
dų, 62 nuoš. rusų, 7 nuoš. lat
vių, 4 nuoš. ukrainiečių, 3 nuoš. 
lenkti ir 2 nuoš. lietuvių.

Tokias žinias paduoda Ame
rikos laikraščių koresponden
tas Hunt, kūrs nesenai iš Ru
sijos atvyko į Helsingfors.

Kitų šalių žydai, nujausda
mi savo viengenčiams pavojų 
Rusijoj, pradėjo bombarduoti 
.taikos konferenciją prašymais 
daryti ką nors, kad nedaleisti 
Rusijoj prie žydų skerdynių. 
Kerenskį, buvusis Rusijos pre- 
mieras ir-gi pripažino, kad se
kančios baisenybės Rusijoj iš- 
-silies ant žydų. Prez. Wilson, 
premieras Lloyd George, pre- 
mieras Clemenceau pripažino 
pavojų.

v •

TEISINASI.
Lenkijos premieras Pade- 

revrski teisina žydų pogromus. 
Sako, jog žydų skerdynės, tai 
esą tik bolševikų galabijimai, 
nes bolševikų vadai esą žydai. 
Sako: “Aš atkreipiu atydą į 
Vilniaus atsitikimą. Mūsų ar
mija ten paėmė visą bolševikų 
štabą, veikusį visoje toje apy
gardoje. Veik visi buvo žy
dai. Kaikurie jų buvo teisti 
ir nuteisti už neapsakomas bar- 
barvstes ir buvo nubausti. Ar- • 
bolševizmo vadai ir propagan
distai neskelbė to, kaipo po-
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Eina ii So. Boeton’o utarnin- 
kais, ketvergaia ir subatomis. Lei- 
dfia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų Są- 
jnga.

“DARBININKAS”
(The Worker) -

The Lithuanian tri-weekly pa-
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DARBININKAS

Kas girdėti lietuvių kolonijose*

BINGHAMTON, N. Y.
Dėl “seimo.”

Nebus pro šalį paminėti, kas 
girdėti mūsą kolonijoj apie lai
svamanių seimą Chicagoj. Iš 
katalikišką laikraščią matome,

per. Published every Tuesday, jog katalikai ten nedalyvaus. O 
Thnrsday, and Saturday by St juūsą kolonijos kun. K. Ambro-

išanksto sakė, kad niekas nei
sią į vyčių pramogą. O kai 
reik, tai patys laisvamaniai at- 
marmėjo.

Sekantis vyčių kuopos susi
rinkimas įvyks birželio 15 d. šv. 
Gertrūdos pobažnytinėj salėj. 
Visi nariai atsilankykite.

Prot. rašt.
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dition of Labor.

, SUBSCRIPTION KATES:
Tearly .....................................$3.00
Boston an<t suburbs...............4.00
6 months ..................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

Nuo kovo 1 8d. š. m. Lietu
vos krikščionių demokratą lai
kraštis “Tiesos Kardas.” susto
jo ėjęs. Jo vieton eina “Lais
vė” ir tasai laikraštis eisiąs ir 
“Tiesos Kardo” ėmėjams.

“Tiesos Kardas” ant pirmo 
puslapio su didelėmis raidėmis 
per visą puslapį šitaip sveiki
no Amerikos komisiją atvyku
sią Kaunan:

Welcome to the American 
Relief Commission to 

Lithuania.

Žemiau lietuviškai šitaip 
sveikino:

Sveika atvažiavusi į Lietuvą
Amerikos pagelbos komi

sija.

‘ ‘Laisvė ’ ’ - šitaip sveikino 
Franci jos komisiją:

Vive la France! Vive la Com
mission francaise en Lithuania!

Tuodviejuose laikraščiuose 
skelbiama, kad J. Naujalis 
Kaune įsteigė muzikos mokyk
lą po num. 22 Vilniaus gat. 
(Litzmanstr.). Jurbarke į- 
steigta technikos mokykla, kur 
lig piet mokoma dirbtuvėse 
kalvystės, šaltkalvystėsr elekt- 
ro-technikos ir daįlidystės, po 
piet — teorijos. Kursas tęsias 
2-3 metus. Mokiniai priima- 
m su pradiniu mokslu. Kau-. 
ne praloto Maculevičiaus na
muose įsteigta telegrafistą ir 
geležinkelių stočių viršininkų 
kursai. Jau pirmiau buvom 
minėję, kad Kauno orlaivinin- 
kystės mokykla įsteigta. Kau
ne veikia.Darbo Biuras.

zaitis du nedėldieniu per pa
mokslą žmones labai agitavo už 
laisvamanių seimą ir ragino 
dr-jas rinkti delegatus. Šar
ma tino tuos, kurie nežada da
lyvauti laisvamanių seime. Bet 
vistiek mūsų dr-jos to nepaiso 
ir nerenka delegatą. Šv. Ma
rijos Magdelenos, šv. Jono ir 
šv. Jouzapo dr-jos nepritarė lai
svamanių mitingui. Kitaip 
pasielgė vyčių kuopa. Para
pija ir-gi neva pritarė, nes net 
pats kun. K. Ambrozaitis norė
jo būt išrinktas delegatu į lais
vamanių seimą, bet daugumas 
nesutiko. Išrinko K. Vaičiū
ną. Beį mūsą parapija bied- 
na, iždas tuščias. Tai klebo
nas pasakė, kad reikės per sta
bas kolektas padaryti dėl pa
dengimo lėšų. Net sarmata 
rašyti apie tokį nesusipratimą.

Pas mus buvo daug agitaci
jos už aukas Tautos reikalams. 
Tai geras dalykas. Per pra
kalbas gruodžio 26 d., kada kal
bėjo Dr. Bielskis ir kiti, surink
ta $4.000. Na, o pinigai ir 
šiandie čia tebguli. Dėlto čia 
kilo’ visokią barnią, vaginimą, 
ergelių, net ir šąltojon vieni 
antrus sodina. Kun. Ambro
zaitis stovi už tai, kad nesiųs
ti Į centrą tą pinigų.

Aš čia teisybę rašau ir už tai 
atsakau. Pasirašau tikrą var
dą ir pavardę.

Adomas Jereckas.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 25 d. L. Vyčių kp. 

buvo surengusi pasilinksmini
mo vakarėlį L. R. Kryžiaus 
naudai.

L. R. K. skyr. kreipėsi į A. 
R. Kr. dėl paramos, iš kur gau
ta daug vilnų ir kitokią daiktą. 
Dabar visos pastangos yra de
damos, kad gavus keletą siu
vamą mašiną.

Rochesteriečiai laiko sau už 
garbę, kad ją L. R. K. skyr. 
visa valdyba susideda vien iš 
merginą.

Patartina T. M. D. kp. siąsti 
J. Br. į Chicagos dentistų ir sa- 
liūnfriinkų seimą, nes jis tik 
pusę išlaidą bereikalauja ir 
antra vėl prigėręs Stock Yardą 
kvapo, gal rimtesniu liko. *

Mūs didvyriai geriaus pamė
go “naujįjį ožį,” negu senąjį. 
Look out, nes senasai nagus ga
landa.

Mažas Kupstas.

ŽYDAI SUMAŽINO PAVO
JŲ NUO LENKŲ.

Amerikos žydą protestai 
prieš lenkus sujudino Ameriką. 
Prie žydą protestą prisidėjo 
žymiausi- Amerikos veikėjai. 
Miestą majorai, valstiją guber
natoriai žydą protesto masmi- 
tinguose prisideda savo balsais. 
Visi amerikoniški laikraščiai 
šiomis dienomis išneša pasmer
kimus lenkams. Nepasilieka 
ir tie laikraščiai, kurie len
kams ypač prielstnkavo. Tai 
dabar Amerikos ir abelnai ci
vilizuoto pasaulio visuomenėje 
lenką vardas nupuolė, neteko 
užuojautos.

Kad taip atsitiko, tai lenkai 
gali kaltinti tik save. Patys 
to užsitarnavo. Besisteigiant 
Lenkijos valstybei, jie turėjo 
užuojautą civilizuoto pasaulio. 
Savo imperialistiškais apeti
tais ir žydą pogromais jie su* 
gadino savo reikalus ir pažemi
no save.

Dabar Lietuvos kova prieš 
lenkus palengvėja. Taikos 
konferencija turės atsižadėti 
tverti stiprią,. didelę Lenkiją 
inimant svetimas žemes. Mes 
lietuviai dabar drąsiau, su dau
giau vilties galime kovoti už 
Lietuvos neprigulmybę, Vil
niaus atgavimą ir parubežią, 
dėl kurią yra ginčą.

BALTIMORE, MD.

Šliupo “misiją” vaisiai.
Dar 1901 m. čia atsilakęs 

Šliupas pliovojo prieš tikėjimą 
ir sakė, kad nereikia bažnyčią, 
nei kunigų. Tai jo “misijos” 
neliko be vaisią. Priviso lais
vamanių ir jų darbai dabar pa
garsėję. Antai subatoj gegu
žio 17 d. nuo pusiaudienio iki 
pusiaunakčio lėbavo karčemoj 
prie Baltimore ir Pint gat. bū- 
beris bedievių. Galop pradė
jo bandyti pakaušių drūtumą. 
Išbandė pusėtinai, bet įsikišo 
nelaboji policija ir perskyrė, 
kaip gaidžius. Kadangi lais- 
vadariai buvo gerai įkaušę, tai 
policija nugabeno šąltojon. Už
simokėjo po $25 už nakvynę ir 
nedėlioj sugrįžo kruvini, mur
zini ir purvini. Tik tas geras, 
kad tą dieną jiems nerūpėjo 
nueiti bažnyičon, nes Šliupas 
nuo to juos atkalbėjo.

Policmonas,

HARRISON-KEARNEY, N. J.

Darbai šiuom kartu pas mus 
eina gerai. Atvykusieji iš ki
tur gauna darbo. LDS. 15 kp. 
žada pasitarnauti dėl savo na
rių. Greitu laiku įsteigs In
formacijos Biurą, kur kitą 
miestą bedarbiai LDS. nariai 
gaus patarimą ir informaciją ir 
atvykusiems bus paieškota gy
venimas. Neturintieji darbo 
savo mieste gali ir' dabarties 
kreipties su užklausimais pas 
V. Sereiką, 144 Tappan St, 
Kearney, N. J. Atsakymui rei
kia įdėti krasaženklį.

25 d. geg. virš 50 Harrisonie- 
čią-Kearniečių lietuvių buvo 
nuvykę į New-York, kur daly
vavo suvažiavime maži) tautų, 
būtent lietuvių, ukrainiečių, es- 
tonų ir latvių.

Būrys Harrisoniečių ir Kear- 
niečiu lietuvių pasivadinę Liet. 
Dailės Dramos Dr-ja lošė teat
rą 24 gegužio “Živilė.” Čia 
turiu pasakyti, verčiau jie ne
užsiimtų ir negadytą veikalų, 
jei negali tinkamai atlošti.

Detektyvas.

->

CHICAGO, ILL. 
(North Side)

Kazimiero akademijoj- Šv.
rėmėjos šitoj kolonijoj surin
ko tos įstaigos bazarui $70 gry
nais ir apie 75 įvairią daiktą, 
kurie verti po keletą dolerią.

Pajūris.

* GARDNER, MASS.
Vietos laisvamanių dr-ja bu

vo parengus “prakalbas,” kur 
“kalbėjo” Mockus, velnią kup- 
čius. Prie tos dr-jos priguli 
keletas kataliką. - Ar-gi tai 
ne apjakimas tą žmonelių ten 
prigulėti. Juk yra gerą kata
likiškų dr-ją, kur yra gerbia-
ma mūsų tikyba. Kam ten 
prigulėti, kur neapšviesti, 
šlykščiaburniai dergia gerus 
žmones.

Viską žinąs.

PATER80N, N. J.
LDS. 18 kp. laiko susirinki

mus kiekvieną pirmą nedėldie
nį kožno mėnesio. Gerb. na
riai malonėkit ant susirinkimą 
atsilankyti ir -atsineškit kon
stitucijas. Nutarėm, kad būt 
visos mokestys surašytos kon
stitucijom

18 kp. rašt.

VANDERGRfFT, PA.

Šioj kolonijoj lietuviai buvo 
apsnūdę, bet atsigavo, kai vy- 
čią kuopa atsirado. Gegužio 
24 d. buvo teatras ir balius. 
Nusisekė labai gerai. Atvai
dinta “Čigonės Atsilanky
mas,” ‘Girtuoklė su blaivinin- 

I ku” ir “Daina be galo.” Vai
dintojai veik visi pirmu kartu 
pasirodė anty estrados. Pelno 
liko mamai

CLEVELAND, OHIO.
Gegužio 25 d. vyčių 25 kp. 

buvo surengus pramogą, kuri 
labai gerai nusisekė.

Vyčių aktoriai atvaidino 
“Mamos nedasupta.” Vaidi
nimas buvo geras ir publika tu
rėjo juoko. P-lė J. Skripkaus- 
kaitė, jausmingai deklemavo 
“Gegužio Dienelės.” V. Tanu- 
šaitė iš Akron, O. kalbėjo apie 
Rusijos bolševiką rojų, ku
rį ji gerai patyrė būdama Pet
rograde po bolševiką įsigalėji
mo. Tai-gi išpasakojo apie tą 
tvarką, kurią mums nuo senai 
perša socijalistai. Beklausant 
jos šiurpuliai varstė kūną. 
Dar kalbėjo p. A. S. Kulbic- 
kas. Dainavo vyčių choras ir 
gerai žinomoji dainininkė po
ni S. Greičienė. Programas 
baigėsi himnu.

Jaunikaitis.

savo apgarsinimus. Viskas ė- 
jo kaip ant muilo, -bet nedėlios 
lytą dar komitetas nešiojo ap
garsinimus savo “iškilmingos 
šventės” ir... buvęs kunnebu
vęs biesiūkštis tam išnešioto
jui pagarsinimą šnapštelėjo į 
ausį, kad šis neštą į bažnyčią 
ir prikaltą ant kryžiaus prie , 
durių, ką žinoma šis ir padarė 
ir kaip-gi neklausytą velniuko 
patarimo ištikimas jo tarnas?! 
Bet atėję- parapijonai ir pama
tę ar-gi tylės “nelabieji.” Kur 
tau! Pašaukė dėdę, šis pribu
vo bažnyčion su pačiu chiefu 
gražiame vežime, nuėmęs ap
garsinimą įsigrūdo kešenėn ir 
nuvažiavo sau; bet kada.turė
jo prasidėti prakalbos ‘■‘šventos 
vienybės” bolševiką, ir Mr. 
Duseika jau buvo bepiląs “vie
nybės” vandenio atsigerti ant 
steičiaus ir atgesyti “meile” 
degančią širdį, tik, žiūrime, 
kad tas pats vežimas ir. “dė
džių” daugiau, kaip klaifcy- 
tojų, sumarmėjo į salę. Aš 
pirmiaus maniau, kad ant to
kios didelės šventos “vieny
bės” ir poliemonai kalbės, bet 
kaip nustebau išgirdusi “Eve
ry body go home!” Kaip tai 
home, norėjau sakyti, be šven
tos vienybės prakalbų home!? 
Bet dėdė pažiūrėjo tokiomis a- 
kimis, kaip vakar į šunį ir pa
rodė durių link ir patėmijau, 
kad Duseika “tulšis” į “bak- 
siuką” ir produris, o kiti kro- 
kodyliaus ašaras liedami ir 
dantimis grieždami ir-gi lau
kan; o Lankelis, “Aušros” cho
ro vedėjas išėjęs už durą sako: 
“Ot še, kad jūs katalikams nie
ko nedarote, tai štai ką jie 
jums padarė.” O p. Lankelis 
gal iš strioko buvo pamiršęs, 
kad jo broliai daro ką jie tik 
gali katalikams padaryti. Juk 
pirm valandos laiko buvo ant 
kryžiaus prikalę savo apgarsi
nimą, juk tai ir-gi parodė ką 
jie gali ir kiek ją makaulėse 
protelio dar yra užsilikę. Ką 
jau daugiau jie gali padaryti? 
Juk jokiu vieši} prakalbą kata
likai visai nebegali rengti, nes 
raudonieji “broliai” visada 
baisiausi trukšmą sukelia, o 
bažnyčios langus ir-gi buvo iš
daužę, tai kokią nuopelną nuo 
jų dar reikalauti? Ir ko gero, 
dar girdėjau, kad būk polici
ja uždraudusi “broliams viso
kias prakalbas lietuvių kalbo
je. Ja, mat korė savo apgar
sinimą ant kryžiaus, tuo tarpu 
patys pasikorė ir savo prakal
bas pakorė. Dabar girdėtis 
pyksta, kam katalikai šaukę 
į talką nuimti plakatą nuo kry
žiaus, o labiausia pyksta ant 
Žalnieravičiaus, Vanago ir Kal
poko, mat šiedu nuėję prie te
lefono kviesti dėdžių į talką, o 
trečias sergėjęs, kad tuo tarpu 
kas kitas jo nenuimtą kol šie 
atvažiuos. Tai mat šelmiai, 
negalėjo cieiliką paprašyti, kad 
nuimtų.

$5 štampą.
Po $2.00 davė Ona Jakštienė, 

Kaz. Steponaitis,' Jonas Šau- 
čiunas, Šalčius Matas. '

Po $1.00: Apanavičia Anta
nas, Joksytė Kun., Baltrušai
tienėj Kavaliauskas Juozas, 
Liaudanskis, J. Davidauskas, 
A. Majauskas, O. Močekaitie- 
nė, J. Barčaitis, Kauneckis, 
A. Kilkis, K. Rudys, V. Klim- 
kevičius.

Ex-tautininkas.

Cicilikų Prietelis.

PHILADELPHIA, PA.
(Richmond)

Ačiū pasidarbavimui p. J. K. 
Miliauskui, 27 d. gegužio š. m. 
parapijoj šv. Jurgio tapo suor
ganizuota kuopa Raudonopo 
Kryžiaus. Valdybon įėjo: Po
ni Jankauskienė prez., gerb. 
kun./Zimblvs — ižd., p-lė Smai- 
liutė — sekr^ Vienkart kele
tas vyruką prisirašė prie “Lie
tuvos Liuosybės Sargą.”

Korespondentas.

Kazukaitis, B. Bliuviukė, J. 
Sabutis, Pr. Kurmis, F. Minke
vičius, J. Stanionis, J. Zutkis, 
St. Ragaišis, A. Juzėnas.

Smulkių surinkta $3.00. 
Viso suaukota per prakal

bas $116.50.
Darbininkas.

PROTESTAS.
LDS. 6 kuopos Hartford, Ct. 

mėnesiniame susirinkime gegu
žio 11 d. salėj po num. 41 Capi- 
tol avė. buvo užsiminta apie 
S. L. A. organe “Tėvynėje” 
num. 19 š. m. tilpusią karika
tūrą, pasityčiojančią iš lietu- 
vią gerb. kunigijos seimo klau
sime. Kuopos nariai išreiškė 
pasibiaurėjimą, pripažino, kad 
reikia viešai užprotestuoti ir 
išrinkta Komisija su kuopos 
valdyba išdirbti protesto teks
ią. Tai LDS. 6 kuopos vardu 
pripažįstame:

Kad minėta karikatūra yra 
“šakiška” ir jokis civilizuotų 
žmonių laikraštis tokia karika
tūra nesi terštų savęs.

Kad tas paveikslapalaikis in- 
žeidžia SLA. narius katalikus, 
kurių yra daug.

Kad ta Šliupuko karikatū
ra,. perstatanti, būk kunigai 
prrešinasi dabar šaukti seimą, 
yra be pamato, nes katalikiško
ji visuomenė nepritarė dabar 
šaukti seimą.

Kad ta šlykšti karikatūra aš
trina santikius tarp katalikų ir 
liberalą svarbiausiame momen
te mūsą tautos gyvenime.

Kad tokis tyčiojimąsi iš gerb. 
mūsą kunigijos yra judošiškas 
ir išgamiškas, nes mūsą kuni
gija yra uoli rėmėja Lietuvos 
visiškos neprigulmybės.

Todėl nutariame atsišaukti į 
SLA. narius katalikus ir pado
resnius tos organizacijos asme
nis kitokią pažiūrų. Kviečia
me pasidarbuoti apvalyti su
šlamštė jusią “Tėvynę” nuo ša- 
kiškumą ir nekultūringumo.

Rezoliucijos komisija:
A. Pateckis, 
A. Mašiotas.

Valdyba:
Pirm. J. Mučinskas, 
Fin. rašt. T. Blažienė, 
Ižd. J. Pavilonis.

BRIDGEPORT, CONN. '
, P-as K Česnulis ką tik su
grįžęs iš Paryžiaus nuo lietu
vių delegacijos taikos konfe
rencijoje apsilankė pas mus ir 
pranešė daug Unksmių ir žin
geidžią žinią; tautininkams 
laisvamaniams ypač drožė kar
tą bet teisingą žodį už ją šmeiž
tus *ir kenkimus tietuvią poli
tikoje. Paraginęs, kad ame
rikiečiai lietuviai nesustotą au
kavę ir dabar dar per kokį lai
ką atsiliepė sekantieji savo 
duosnumu.

Jonas Švedas $20; Pranas 
Duseika iš Buffalo, N. Y. ir kas- Abromaitis, Adomas Akėta, 
žiu kokia ten moteris. Suba- Juozas Elovackas ir Danielius 
toje 24 geg. buvo šv. Juozapo Gadimauskas po $10; Prospe- 
parapijos fėrą paskutinis vakar ras Elovackas $5; Gudeliauskas 
ras ir ten rauodnieji padalino Lionginas ir Adolpas_pO vieną

BINGHAMTON, N. Y.
. “Nelaimė.

Gegužio 25, raudonieji buvo 
surengę didelę, kaip jie savo 
pagarsinimuose sakė, “tarp- 
tautišką darbininką vienybės 
šventę. Šventė, kaip šventė, 
nieko nebūtą įdomaus iš to, jei 
būtą vienas žioplys nesugadi
nęs visą biznį.

Buvo užkviestas “garsus” 
kalbėtojas — “kankinys,” ku
ris jau buvo areštuotas už savo 
prakalbas nelabai senai, t y.

.WORCESTER, MASS.
Šios kolonijos lietuviai ne

kantriai lankia delegatą grįžu
sią iš Paryžiaus. Daugelis jau 
turi sutaisę šimtines aukuoti 
Lietuvai laike delegatą prakal
bą.

Mūsų moterys dabar turi 
daug džiaugsmo, kad Moterą 
Sąjungos-Savaitč gerai nusise
kė ir kad kalbėtojai jas išgy
rė. •

Didžiuma čionykščių katali
kišką d r-jų r-inia L. Raudoną
jį Kryžių. Prie L. R. Kr. sky
riaus prisirašė daug uolią mo
torą ir "'yrą.

Aušrelė rengiasi statyti “Bi
rute” birželio 8 d. Tik bijo, 
kad neatvažiuotų delegatai, su-, 
grįžusieji iš Paryžiaus ir nesu
gadintų dalyką.

Ku-ku.

JERSEY CITY, N. J.
T. Fondo 145 skyrius buvo 

surengęs prakalbas 26 gegužio 
salėj White Eagle. Lietuvių 
susirinko gana daug, nors 25 
gegužio kun. Krasnickas per 
pamokslą pusėje mišią šventą 
visiems parapijonams sakė nei
ti į prakalbas. Jisai pasakė, 
kad dabar darą parkalbas ne 
rėmėjai Lietuvos, ale tiktai 
apgavikai žmonių. Jisai sa
kė, kad kai bus atvira Lietu
va, tai pasakys per pamokslą 
liepė neduoti nei vieno cento ir 
iškeikė L. D. Sąjungos 76 kuo
pą Sakė, kad ten nesą ge
ri žmonės tie, katrie priklauso. 
Parapijonams nevelija dalyti 
plakatą prie bažnyčios. Ale 
mažai buvo tokią, katrie pa
klausė Krasnicko. Daugumas 
atėjo ir ramiai paklausė gerb. 
K. Česnulio, kuris labai gerai 
nupasakojo apie Liętuvą ir da
bartinį jos stovį ir ateitį. K. 
Česnulis bandė sutverti skyrių 
Raudonojo Kryžiaus, bet pati
ko ant tolesnio laiko, nes mer
ginos ir moterys pasakė: “Ne
duok Pone Dieve, jei dažino- 
tą Krasnickas, tai neduotą iš
rišimo.” Paskui K. Česnulis 
prakalbose paragino aukuoti. 
Aukotoją vardai:

Šv. Jurgio vyrų ir moterą 
dr-ja $50.00.

Po $5.00: V*. Kapkauckas, J. 
Kisielius, J. Vinaitis, A. Zut- 
kiūtė, J. Kalibertas, J. Sta
nionis, P. Glėbas, O. Žvirblai
tė, V. Strumskiutė, J. Žvirblis, 
K. Nugaris, P. Kazlauskiutė, 
M. Škevelas, L. Petronienė, J. 

ĮPajeda, Juozas Kepalas.
K. Marcinkus $10, M. Petke

vičius $2.50, Pr. Matulis ir T. 
Vancevičius po $2.00.

Po $1.00: V. Valaitienė, A. 
Baltrušaitis, J. Zutkis, K. Var
nas, K. Šaučulią F. Strodaitė,; 
B. Mazaitienė, St Kvie&a, M. j

WESTVILLE, ILL.
Lietuviai čia yra gerokai į- 

sivyrav^. Miesto majoras yra 
lietuvis, poliemonai daugiau
sia lietuviai, didžiuma alder- 
maną lietuviai, miesto apžiū- 
rėtojas lietuvis, apskričio ke
lių apžiūrėtojas lietuvis, gra- 
borius lietuvis. Pirmiaus ir 
pačtą valdė lietuvis, bet kadan
gi tai buvo žmogus pametęs ti
kėjimą, tai valdžios pinigų pa
sisavino ir šių metų pradžioj 
buvo nubaustas. Trims me
tams kalėjiman uždarytas. 
Kaip girdėt, tai netrukus kita 
tvarka bus. Bus taip kad tas 
pačtą valdys-; kas geriausia iš
laikys kvotimus.

Neminėsiu kiek čia saliūnų 
yra. nes sarmata, kad lietu
viai tiek galiūnų užlaiko. Yra 
du judomąją paveikslų teatrai, 
kuriuos lietuviai valdo’.

Nors kaip matote lietuviai 
čia vietinėj politikoj daug sve
ria, bet Lietuva iš jų mažai ge
ro teturi. Lietuviai čia pa
garsėję nezaležninkija. Su
klaidinti žmonės, nors ir pa
matė esą suklaidnitais, tai ne 
visi pameta klaidą. Teisybė, 
daug grįžta prie tikro Rymo- 
Katalikiško tikėjimo, bet kiti, 
tai laikosi prie mulkintoją. Dar 
kiti visai pameta tikybą ir vir
sta bedieviais.

Kadangi turime gerą klebo
ną kun. Brigmaną, tai atskalū
nų eilės vis mažėja ir reikia ti
kėtis mažės nuolatai.

Kirkužninkas.

N0RW00D, MASS.
Katalikų veikimas.

Daug ką čia katalikai veikė, 
kaip tai rengė prakalbas, teat
rus koncertus ir kitokius prog- 
ramus, bet laikraštyj nieko 
nebuvo matyti. Trumpai pa
minėsiu balandžio ir gegužio 
mėnesių veikimus.

Balandžio 27 d. Šv. Jurgio 
Dr-stė buvo surengus 9 metų 
sukaktuvių pramogą Kalbė
jo Pr. Gudas. Gana plačiai 
aiškino apie sveikatą ir organi
zaciją naudą. Antras kalbėjo 
gerb. vietinis kelbonas kun. J. 
Švagždis. Aiškino apie apš- 
vietą ir ragino skaityti laikra
ščius ir knygas. Dvi mergai
tės deklemavo Q. Kudirkiutė 
ir S. Smilgiutė.

Gegužio 4 d. buvo didelės iš
kilmės naujų vargonų pašven
tinimas. Dalyvavo 4 chorai: 
So. Bostono, Cambridgiaus, 
Worcesterio ir vietinis. Šv. Ce
cilijos choras po pašventinimo 
vargonų susirinko visi į svetai
nę ant koncerto. Visi gerai 
atliko savo roles, o ypatingai 
atsižymėjo labai gerai mergi
nos solistės. Gerb. kun. J. J. 
Jakaitis Worcesterio klebonas. 
Pasakė labai gražų pamokslą 
apie jargopų reikšmę. Žmo
nių buvo apie 600. ’ . <

Gegužio 11 d. buvo pareng
tas vakaras Lietuvos Vyčių 27 
kuopos. Vaidino veikalą “Žmo
nės/ Lošėjai buvo Vyčių 17 
kuopos iš So. Bostono. Visą

programą gerai išpildė, o ypa
tingai labai atsižymėjo su dai
nomis D. Antanavičius. A. Ki- 
buriutė. skambino ant piano. 
Dainavo K. Švagždžiutė ir E. 
Kohanskiutė. Publikai labai 
patiko tą jauną panelių dainos, 
net po kelis kartus turėjo dai
nuoti, nes publika neperstojo 
rankų plojimo.

Gegužio 18 d. buvo sureng
tas vakaras Moterą Sąjungos 
kuopos. Programą gerai iš
pildė vietinės sąjungietės. 
Taip-gi kalbėjo gerb. klebonas 
kun. J. Švagždis. Labai gerai 
nupiešė iš moterų gyvenimo, 
nors kai kurioms moterėlėms 
nepatiko, bet tikrą teisybę pa- 
s&kc i

Gegužio 23 d. LDS. 3-čia kuo-, 
pa sušaukė viešą susirinkimą 
kas-link lietuviškos vakarinės 
mokyklos. Publikos susirin
ko nemažai. Kalbėjo gerb. kun. 
J. Švagždis, aiškino mokslo rei
kalingumą ir daug susirašė mo
kinių ir nutarta pradėti moky
ti 6 d. birželio 7 vai. vakare Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj ir iš
rinktas kun. J. Švagždis mo
kyklos vedėju.

Reikia paminėti mūsų darb
šti} kleboną kun. J. Švagždį. 3 
mėnesiai laiko kai pas mus ir 
daug ką atliko. Sutvėrė vai
ki} draugijėlę ir mažus vaikus 
ir mergaites mdkina lietuviškai 
rašyti ir skaityti. Su žmonė
mis kogražiausia sutinka. Tai 
kad mes lietuviai daug turėtu
me tokių vadovų, tai visi dar
bai kitaip stovėtų.

Rašiau apie katalikus, bet 
reikia paminėt ir apie mūs ci- 
cilikus. Jie ir “veikia.” Ka
da tik katalikai ką rengia, tai 
jie ir-gi rengia.

Gegužio 4 d. buvo vargonų 
pašventinimas. Tai moterys 
cicilikės ar progresistės ^ren
gė koncertą ir pagarsino, kad 
įžanga dykai, bet nabagą su-’ 
-si rinko apie tuzinas. Pas sve
tainę pastovėjo mato, kadjiie- 
kas neina ant ją koncerto, tai 
uždarė* svetainę ir nuėjo sau 
namo.

Gegužio 17 d. buvo surengę 
cicilikai diskusijas “Kas la
biau rūpinasi Lietuvos laisve.” 
Katalikai, žinodami kaip mūs 
cicilikai rūpinasi Lietuvos lais
ve, tai nėjo į tas ją diskusijas, 
o cicilikų buvo tuzinas ir pusė.

Čia eina kalbos, kad vietos 
socijalistų lyderis Žiurinskas 
pastojo parapijonu, tai yra prie 
kokios ten progos užsimokėjo į 
parapiją. O sulyg socijalistų 
nutarimo, tai tas yra tokia 
baisia šventvagyste, kad iš
braukia iš socijalistų listo ir 
tuomet neturi teisių nei prie ci
cilikų lizdo — salės. Dabar 
pažiūrėsime ar socijalistai iš
mes iš savo tarpo Žiurinską. O 
gal jam kaipo vadui, tai valia 
būti ir parapijonu.

Juozo Vaikas.

kuopos buvo 
geg. Kalbė- 
f.abai ilgai ir 
Paskiaus de-

WAUKEGAN, ILL.
LDS. 77-tos 

prakalbos 11 d. 
jo J. Kaupas, 
gerai kalbėjo,
klemavo p-lė P. Jasiukaičiutė. 
Antroji deklemavo p-lė M. Ma- 
zaičiutė. Abidvi vertos pa
gyrimo. Buvo padaryta ko- 
lekta. Aukavo Pranas Ličkus 
$1.00, P. Levonavičia 60c., Juo
zas Valentinas 50c. x Smulkią 
$5.11. Viso $7.21.

Gegužio 25 d. atsilaikė iŠkil-1 
mingos pamaldos. Buvo pri
imami šv.Baltarmiejaus mo
kyklos vaikučiai prie pirmos 
komunijos ir šiaip daug žmo
nių priėjo prie išpažinties.

Garbė mūs mokyklos sesu
tėms už jąją triūsą. 105 vai
kučių gražiai išmokyti ir pa
rėdyti maršavo į bažnyčią. Kle
bonas kun. Jonas B. Kloris pa
sakė gražų pamokslėlį vaiku
čiams labai pamokinančiai ir 
su didele iškilme.

Čionai veik visi darbininką* 
susirašę į uniją. Geriausi dar
bai sustojo. American Steel 
Wire Co. atleido pusę darbi
ninką. Ale darbą yra iki va
lios. Kas tik nori, tas gali 
gauti darbo. Darbas geras, 
tik mokestis nedidelė. Už 8 
-valandas $3.68. Nuo birželio 
1 d. mokės po $4.00. Kas ųįft 
turite darbo galite atvažiuot^

i



DARBININKAS 3
į

da prie jų protestąvimo, idant 
abiejų suvienytos spėkos galė
tų atkreipti civilizuotų žmonių 
atidą į visą lenkų barbarišką 
darbą.

Sekančią dieną visi Newarko 
angliški laikraščiai gražiai ap
rašė viso vakaro programą. 
P. Vaškas vra gerai žinomas 
tarp vietinių amerikonų laik
raštininkų ir turbūt dėlto jie 
nesigailėjo vietos jo prakalbai. 

Ateivis.

CLEVELAND, QHIO.
Gegužio 20 d. buvo vyčių 25 

kp. prakalbos. Turėjo kalbė
ti Jonas E. Karosas, bet ka
dangi jis turėjo greit vykti"Lie- 
tuvon, tai negalėjo pribūti. 
Prakalbų vedėju buvo M. Šimo
nis. Dėl lietaus nebuvo daug 
žmonių. Prakalbų vedėjas pa
aiškino Karoso neatvykimo 
priežastį ir sakė, kad bus ren
kama paieškĄiiJki gimiųių 
Lietuvoje. Po to' perstatė kal
bėti kun. Janušą. Iš pradžios 
pasiaiškino, kad neprisirengęs 
kalbėti, o paskui-pradėjo saky
ti, kad nereikia rinkti jokių 
paieškojimų ir be reikalo dole
rius mėtyti, kad Karosas va
žiuoja Lietuvon tik biznio rei
kalais, kad jis grįš į-Ameriką 
už kokių šešių mėnesių; toliau 
sakė, kad jisai žinąs, kad ke
liai į Lietuvą atsidarys už 2 ar 
3 savaičių ir kožnas galės su sa
viškiais Lietuvoj susirašyti 
pirma negu Karosas sugrįš; to
liau kun. Janušas sakė, kad jei 
keliai bus uždaryti, tai nieko 
negelbės, jei ir žinosi,' kad 
broliai ir seserys, tėvai tebgy- 
vena. Todėl girdi nėra reika
lo niekam dolerio duoti. Dar 
sakė, kad Karosas norįs prisi
rinkti dolerių ir Lietuvoje ge
rus Jaikus turėti, girdi dėlto 
tik ir garsinas po visus laikra
ščius. Po to kalbėjo apie bend
roves. Ir čia padarė blogą į- 
spudį į žmones, kaipir Karo
so misiją išniekindamas. Sa
kė, kad Statymo Bendrovė su
sivienijus su Pirklybos bendro
ve ir esanti jau viena bendro
vė. Į tą vieną bendrovę ir te
reikia stoti. Sakė, kad Lie
tuvių Prekybos Bendrovė no
rėjus susijungti, bet pasirodę, 
kad negalima, nes ją kontro- .dengęs nuo galvos iki žemei, 
liuoją du žmonės — Karosas ir 
J. Ramanauskas; jiedu girdi 
sugrįžę iš kariuomenės, - tingė
ję darbą dirbti, tai užsidėję 
škaplierių ir rožančių krautu
vę. Paskui susimanę įsteigti 
bendrovę. Dar daugiau kun. 
Janušas dalykų pripasakojo, 
bet gana, kaą viršuje pasaky
ta. Is to kiekvienas mato, kas 
per spyčius buvo ir kokį įspūdį 
į žmonės galėjo padaryti.

Antras kalbėjo vietinis gerb. 
kun. Vilkutaitis. Pirmiausia 
išreiškė neužsiganėdinimą pir
mutiniu kalbėtoju. Toliau kal
bėjo apie reikalą remti Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. .Nuro
dė R. Kryžiaus naudą ir jis 
turi atlikti Lietuvoje. Prane
šė, kad birželio 1 d. rengiamas 
L>R. Kryžiaus reikale didžiau
sias vakaras, kad kalbės adv. 
Mastauskas ir adv. Česnulis, 
nesenai grįžę iš Paryžiaus. 
Miela buvo klausyti tokios pra
kilnios prakalbos -apie L. R. 
Kryžių. Susirinkusieji išreiš
kė didelį pritarimą.

Dar kalbėjo kareiviai Anta
nas Grigaliūnas ir Feliksas- 
Baranauskas. Abu užsiminė, 
kad pirmutinio kalbėtojo kal
ba buvo ne vietoj ir po to kal
bėjo apie reikalą remti Lietu
vos Raudonąjį Kryžių.

Ten Buvęs.

WATERBURY, CT.
Waterbury’o lietuviai kartu 

su žydais iškėlė didelę demons
traciją gegužio 26. Matuoda
mi lietuviai nešė Liet, ir Amer. 
vėliavas. Po parodos vėlia
vos buvo užneštos ant pagrin
dų svetainėje, kur buvo išneš
tos rezoliucijos prieš lenkus. 
Pirm perskaitymo rezoliucijos 
p. Vaškas pasakė trumpą ang
lišką prakalbą, kur nurodinė
jo lenkų šunybes Lietuvoje. 
Publika plojo delnais ilgą lai
ką.

Reporteris angliško laikra
ščio padarė klaidą, vietoj V. 
Vaškas parašė S. Wasker.

Waterbury’o lietuviai užima 
pirmą vietą lietuvių žengime 
pirmyn politikos keliu.

, Ten Buvęs.

WORCESTER, MASS.
“Mirga” nusisekė.

AVorcesterio Vyčių 26 kp. 
gegužio 25 d. statė scenoje 
“Mirga.” Nusisekė puikiai 
atvaidint. Publikos buvo pil
na svetainė ir užsilaikė kora- 
miausia. Matyt buvo juos 
stebino tas veikalas, o ypač 
Vytautas visas šarvais apsi-

TĖVYNĘ
nori važiuoti dabar daugelis, 
bet dabar veik visai negalima 
pasiekti tėvynės. Bet vilimės, 
kad netrukus tėvynėje viskas 
gerai nusistatys ir daugelis 
grįš namo.

Kiekvienas iš mūs žinoma 
nepamirš paimti su savimi ke
letą dėžučių Partolos'kendžią, 
kaip dėl asmeniškų reikalų, 
taip ir dovanoms savo Viengen
čiams.

O geresnės dovanos mums 
nereikia, nes Partola saugoja 
mūsų sveikatą ir užlaiko mūsų 
skilvį normaliame stovyje.

Kuomet pilvas užterštas, tai 
mums ima skaudėti galvą, ima
me atsiriaugėti, liežuvis apsi- 
neša, burnoj darosi rūgštu-ir 
seka abelnas kūno nusilpimas, 
apima negalės ir prapuola lep
ras dirbti.

Tokiuose atsitikimuose rei
kia suvalgyti prieš gulsiant 3 
Partolos kendes, kurios tikrai. 
ir greitai išvalys užsiteršusį 
kraują ir prašalina minėtas ne
gales.

Partolos reikia visuomet tu
rėti ant gatavo, kad reikale 
turėti po ranka, 
dabar, išanksto. 
me name turi rastis Partolos.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

New York City, Dept. L. 3.
i (147)

CAMBRIDGE, MASS.

VAKARAL
Svarbus vakaras bus birželio 3 

d., utarninkų vakare 7:30 Bažny
tinėje Salėje. Bus paskaitos ir 
prakalbos: paskaitas skaitys gerb. 
kun. P. Juškaitis ir J. Romanas. 
Prakalbą sakys Dr. P. Jakimavi
čius, apie sveikatą. ->

Įžanga visiems dykai.

Gaukite ją 
Kiekviena-
- ----------- -K

T.

Margas vakaras bus birželio 8 
d., nedėlios vakare Bažnytinėje 
Salėje. Bus suloštas labai puikus 
teatras “Tarp Dilgėlių Rožės.” 
Atloš pačios Sąjungietės. Visi tu
rėtų ant šio vakaro atsilankyti, 
nes šis vakarėlis bus vienas iš gra
žiausių kiek kada buvo šioje kolo
nijoje.

Įžanga visai maža. __
Visus širdingai prašo atsilanky

ti ant viršminėtų vakarų
LRK. Mot Sąj. 22 Kuopa.

Įsteigta 1919 metais — Vienatinė Lietuvių Avalų Dirbtuvė.
ĮSTEIGTA 1919 METAIS ||

VIENATINE AVALŲ DIRBTUVE |
PROGRESS SHOE MFG. C0. i

95 SPARK STREET, BROCKTON, MASS.
* z . nl

ATIDAI VISŲ LIETUVIŠKŲ KRAUTUVNINKŲ!! !
Progress Shoe Mfg. Co. išdirba “Bal,” “Blucher,” “Fox”gS 

“Oxford” stilių avalus dėl vyrų. Ši Bendrovė specializuojagy

S
i®1

Vytautas — Puišys, Kunigaik
štienė — p-lė EI. Baltrušiutė, 
ąKrga — p-lė EI. Šaltėniutė, 
Gimbutas — J. Bačys, Belgė- 
nas — J. Svirskas, Mostovas
— p. Kulvinskas, Proška — M. 
Miklušis, pirmas kareivis — 
J. Žemaitaitis, antras kareivis
— J. C unvs. Režisierius A. Z. 
Visminas. Visi savo roles at
liko gerai, o pertraukose bu
vo dainų. Dainavo J. Žemai
taitis, S. Vaškelis, p. Milius, A. 
Purvinskas, akompanavo pi
janu A. Z. Visminas, o ant 
smuikcs ir pijano sugrajino 
durtą Albertas Vasiliauskas, 
ant smuikcs p-lė O. Vasiliaus
kaitė. Ant pabaigos buvo su
dainuotas Tautos himnas. O 
dar buvo ir prakalbų. Pasa
kė prakalbėlę gerb. kun. J. 
Čaplikas apie L. R. Kryžių. 
Paminėjo, kad V. Rimša pa
aukavo $25. T omi uždėjo 
nukęsti už tas mct< ris, kurios 
norčtųprigulėti ir dirbti, bet 
išteklius neleidžia. V. Rim
ša vra ankojes-Tantos Fondui 
$300.

pijanu V. Sereikai.

Tautininkai pabėgo.
Buvo renkamos aukos 

Fondui. Kaip tik pirm, pasa
kė, kad bus renkamos aukos, 
tai mūsų tautiečiams rodos pa
dus kas paspirgino ir dūmė 
per duris kad nereiktų centas 
dėl Lietuvos išmesti. Jau bu
vo rašyta kelis kartus laikraš
čiuose, kaip jie aukavo dėl 
Lietuvos ir kaip jų N. F. skyr. 
gyvuoja. Gerb. kun. Jonaitis 
sakė, kad verčiau nigeriu būti 
negu lenku. O aš sakysiu, 
verčiau mane nigerkute vadin
kite negu tautininke.

Aukų sudėjo $40.83.
Lietuvos Duktė.

FAKTAI APIE PROGRESS SHOE MFG. CO.
1. Suorganizuota iš Brocktono Lietuvių per pastangas Lietu-§5 

Sg " vos Atstatymo B-vės atstovo Inž. P. J. Žiuris, 1919 mete. Ęe
2. Įkorporuota ant 100.000 dolerių. pe

ES 3. Išdirbama trijų greidų vyriškus, ožkos ir veršio skūrų “side^S
leather” avalus. ,

4. Dieninis pagaminimas 250 porų. afl
5. Parduodama krautfFvninkams. 5^

Ęe 6. Ant visų" mūsų avalų palių yra primušta štempė su Lietuvos^ 
Į0c= žirgvaikiu.
Įn3 7. Visi šėrininkai yra Lietuviai. '

Visi darbininkai yra šėrininkais.
Jos valdyba susideda vien tik iš lietuvių: a) Vedėjas LižęS 
P. J. Žiuris, b) Pirmininkas A. Čižauskas, c) Kasierius P.§£> 
K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Mileius, e) Kiti Direk-gS 
toriai: P. Tamulevičius, A. Kasparas ir J. Vaičiūnas. bg
Mūsų obalsis: “Pilna vertė, geras stilius, tvirtumas ir aug-^ 
štos»kliasos išdirbimas.
Mūsų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų. Jame yra nau-§^j 
jausios prietaisos ir per tai išgalim pagaminti gerus ava-Sfe 
lūs. - PE
Duodame geriausias išlygas krautuvninkams ir vertę nešio-gS 
tojams mūsų avalų.

[13. Perkame skūras nuo geriausių išdirbėjų. Sffl
Mūsų bendrovė susideda vien tik iš lietuvių. Joje priguligfl 
270 šerininkų, kurių didžiuma yra valų išdirbėjai tūrintigg 
daug metų patyrimo.
•Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas!
Kas rems savą kylančią industriją?

Moksliška Prakalba
Gerbiamieji:—

Medicinos mokslas priėjo 
prie išvedimo, kad šitame lai
ke, pilvas blogai vilkina, ir 
kad dėlto kraujo cirkuliacija 
pasidaro nenormalė ir dėlto:

Aš rekomenduojąs, kaipo 
specialistas jums patarnauti. 
Mano speciaĖškumas — regu
liuoti pilvą ir valyti kraują.

Aš štai jau virš 15 metų, kaip 
praktikuoju ir visur naudo
juos pilniausiu pasisekimu, net 
blogiausiuose ir apleistuose at
sitikimuose pagadyto pilvo. Aš 
turiu tūkstančius laiškų, pa
tvirtinančius tą.

Pasinaudojantieji mano pa
tarnavimu turi normalį virški
nimą, švarų kraują ir jaučia 
pilnai sveikais.

Už tris mėnesius patarnavi
mo aš rokuoju tik $1.00. Tą 
dolerį reikia atsiųsti išanksto 
ant mano adreso ir aš nevilkin
damas atsilankysiu į jūsų na
mus ir saugosiu jūsą sveikatą 
per tris mėnesius.

Su didžiausia pagarba
Partola, —

Daktaras kendės pavidale.
Mano adresas:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York City, Dept. L. 3.
(135)

’ 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.
” tris sykius

.50c.
$LQQ

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

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

Jokūbas Eidukas,
189 C St., So. Boston, Mass.----i—J.—

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.•J

Korespondentas.

8.
9.

14.

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, Roxbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zaliečkas,

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

130 Boven 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.

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 antrų lubų.)

NEWARK, N. J.
Newarko lietuviai dirba kar

tu su žydais. Mūsų kolonijos 
veikėjai išnaujo parodė savo 
politišką vertę, kuomet ant 
greitųjų jie gavo progą pakel
ti Lietuvos vardą tarp ameri- 
ku?ių. Išgirdę, kad žydai 
rengia protestus prieš lenkus, 
mūsų veikėjai tuoj susinešė su 
■žydų vadais ir įsitaisė sau gė
rę vietą, kuomet žydai pada
rė didelę demonstraciją keletą 
dienų paakinus. Geg. 19 4. 
susirinko >pie 500 'pakalnės 
biznierių į žydų sinagogą, kur 
kalbėjo žymūs žydų vadai.

Jų tarpe taip-gi radosi vie
tinis lietuvių veikėjas - V. 
Vaškas, kursai pasakė gražią 
prakalbą angliškai. V. Vaš
kas tarnavo S. V. kariuomenė
je ir ten bebūdamas pamatė 
visą, ką žydų kareiviai atliko. 

, Turėdamas vgeros medžiagos 
ir iškalbą, jis padarė didelį į- 
-spudį į susirinkusius, kurie vis 
dažnai plojo. Žydams geriau
sia patiko, kaip Vaškas nuro
dė jiems, kad dabartiniu lai
ku lietuviai yra taip-pat 
skriau

AKRON, OHIO.
24 d. gegužio šv. Stanislovo 

dr-ja surengė vakarą. Prog-I 
ramą išpildė eskantieji: S. 
Rodavičius pasakė prakalbėlę. 
Paskiaus buvo sulošta “Žydas 
Statinėje.” Lošimas pasise
kė vidutiniškai. J. šeštokas 
paskambino ant balalaikos lai
svamaniškus blynus. M. To- 
luba padekliamavo “Našlaičių 
Vargai.” P. Ruika ir A. Ža- 
liaduonis duetą “Ant marių 
kranto.” P. šeštokas padai
navo* solo “Naujoji gadynė” ir 
“Kur bakūžė samanota.” P-le 
St. Raudoniutė, p-lė A. Meje- 
riutė ir p. J. Buika padainavo 
“Žalia girelė” ir “čiučia-liu- 
lia.” Dar kartą p. šeštokas 
paskambino ant balalaikos. 
Ant galo dar kalbėjo keletą žo
džių apie Lietuvą kun. A. Ja- 
nušas. Žmonių buvo prisirin
kus pilna svetainė, nors ir ci- 
cicilikai taip-gi buvo surengę 
vakarą, bet pas juos atsilan
kė vos keli žmonės. Nors pel
no liko nedaug, bet visi buvo 
užganėdinti, viskas pasisekė 
kuopuikiausiai. Linkėjame ir 
tolesniai šv. Stanislovo dr-jai 
pasekmingai darbuotis.

Lietuvių Statymo Bendrovė 
jau pradeda Akrone statyti na-* 
mus, tik biskutį sutrukdė lie
tus pradėtą darbą. Bet dabar 
jau sparčiai pradės eiti namų 
statymo darbas.

Pas mus lig-šiol cicilikai tik 
vištas vogė, o dabar jau mėgi-_ 
na į stambesnius daiktus: du 
cicilikai pavogė nuo farmerio 
2 kiaules ir vežėsi ųarflo, bet 
nelaimė: dėdės pasiviję ne tik

PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 
JAU SIUNČIAME-

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE

Pinigiis^siuneiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 
Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

--------------- TODĖL--------------- -
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

N; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNE REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AB 

S PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški- 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
CROSS STR., BOSTON, MASS.

Paieškau brolio. Petro Verbilo, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Gražiškių par., Karpiejų 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 Waddells Land, Belshell,
Scotland. \

1 .

PIRK VAKACIJOMS
Turėdamas fontas 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lani dvkai. -
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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 Gedžius,
2 Billerica St., Boston, Mass.

PARSIDUODA automobilius vi
sai pigiai. Dėl 7 sėdynių, 6 selin- 
derių, 1918 metų, mažai važinėtas, 
nesunkus ir mažai kaštuoja užlai
kymas. Tinka prie biznio arba 
šiaip pasivažinėjimui. Atsišaukite 
-tuojaus laišku arba ypatiškai.

K. Urbon,
26 Gatės St., So. Boston, Mass.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Kapeliono Jonaičio pra

kalbos. *
Gegužio 26 d. buvo prakal

bos T. F. 105 sk. ir L. R. K. 
sk. Kalbėjo kapelionas kun. 
Jonaitis. Pradžioj kalbėda
mas apie karės frontą Franci- 
joje , pripasakojo .labai įdomių 
dalykų, apverktinų ir kartais 
juokingi}. Antru atveju kal
bėjo apie Lietuvą ir jos padė
jimą dabartiniu laiku ir pir\ 
miaus. Čia davė karčių pipi
rų Lietuvos judošiams, rusų 
bolševikams ir lenkams. Sa
kė, verčiau būti nigeriu, negu 
lenku.

Jo kalba labai patiko, del
nų plojimui nebuvo galo. Har- 
risoniečiai ilgai pamins kun. 
Jonaičio prakalbas. J)ar tar
pais buvo ir dainų,, kurias iš
pildė Bažnytinis Birutės Cho
ras vedamas V. Sereikos. Cho
ras labai gražiai sudainavo. _ 
Net gerb. kalbėtojas pastebė-1 kad atėmė pavogtas kiaules, 
jo ir pagyrė Harrisoniečius už bet ir į “džėlą” patupdė, ka- 
tokį gražų chorą. Sakė, ma- me dar ir tebesėdžra. 
žai tokių chorų jis matęs kaip Maudis.
čia. Linkėjo chorui dar geres
nių pasekmių ir kelti lietuvių 
dvasią. Pabaigoj dar padai
navo solo V. Sereika “Lopši- pikniką su gražia- 
nę” kompoz. J. Naujalio. La-j lietuviškais ir amerikoniškais 
bai ' ais, dainomis ir žaislais

d. 2 vak po pietų.
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PATERSON, N. J.
Vyčių benas rengia didelį 

a muzika

Lietuvos Amerikos Pramonės

Paieškau vyro Miko Bogušio 
Suvalkų gub., Seinų pav., Leipū- 
nų pačto, Aukštojo dvaro. Jis y- 
ra apie 60 metų amžiaus, plaukai 
tamsiai gelsvi, ant kairės rankos 
turi ženklą, neturi priekinių dan
tų. 18 m. atgal gyveno Waterbu- 
ry Conn., o dabar nežinau kur. 
Prašau atsišaukti arba kas kitas 
praneškite šiuo adresu :

Ona Bogušienė,
46 N. Leonard St., Waterbury, Ct. ■

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, žmonėm 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, atgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų “malonių,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel- 
nas2

Šios Bendrovės Šerai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną Šerą. 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)^ekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin. v

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

v

Paieškau savo pačios Mary Stne- 
gauskienė 28 metų senumo, aug- 
ščio 5 pėdų 4 colių, plaukai tam
siai gelsvi, nosis smaili. Drabu
žius nešioja mėlynus, margas dri- 
žuotus skersai. Skrybėlė šiaudinė 
mėlynas ribinas. Ji išsivežė 3 vai
kus. Vyriausia 11 metų vt&das 
Juozas, antras vaikas Stanislovas 
9 metų, trečias Pranas 9 metų. 
Jeigu patėmysite. tokią ypatą, mel
džiu duoti žinią. Pirmiau davu
siam žinią duosiu $5.00 'dovanų. 
Arba lai pati atsišaukia, viską do
vanosiu. /-

J. Stresegausky,
955 Sherman St., Akron, Ohio.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY

»

BALTIMORE, MD.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 

krautuvę. Kooperacijose gajiu b 
ti vedėju ir esu patyręs tame dar-' 
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai 
angliškai. Kam reikalingas, 
šaukite tuojau*.

JtiMM JaakMikas, 
62 Hudson St, Loveli, Mass.
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giminią Lietuvoje, tai dar galite juos Bendrovei priduoti, 
Bendrovė pasiąs juos p. Karosui per mūsų ofisą Danijoje, 
kiekvieną paieškojimą kaip ir pirmiau imame po $1.00.

NadCIlomls 
nuo 10 Tai. ryt* 
Iki 4vai. vakar*

I

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

Galima stsiialbefi ir liatavhaM 
Ofiso valandos:

Ryt tis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRM0S KLESOS

DANTISTAS

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Nuol lkTl popiet. Mno 7 Iki 8 vakare 

ROADWąr C<*. ST SO. BOSTON. 
UR2S.B.

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

Perkant šėrus priimam Laisvės Bondsus už pilną ją ver
tę.

AR NORI PIRKT SPAUSTUVĘ?
Parsiduoda spaustuvė už labai 

mažą kainą. Atsišaukite tuojaus.
C. J. MATUTIS,

18 Intervale St., Montello, Mass.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryt* 
Iki 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
/ . 244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

NAUJA KNYGA!
Visiems instrumentams ir dai

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

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

VESTUVES”
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.

“GABIJOS” Choras šiam perstatymui bus skaitlingas, 
tuviškąją kostiumą-parėdalą puošnumas. Geri dainininkai-solis- ’ 
tai. Akomponuos gera ddielė orkestrą. i
Chorą, solistus ir orchestrą vadovaus pats komp. M. Petrauskas. į

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
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.

PAIEŠKOJIMAI.
%

Kurie suvėlavote prisiąsti Jonui Karosui paieškojimus 
, o 
Už

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.Braa4SL,PUaUphu,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Vahsdaai

Nuo 9 rito iki S po pieta
Vakarais, Ketverte nuo tiki 9 P. M 

N14*8* ■ fa 1M4 oapMta. «

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Spectali«ta« pa«lapHnpv
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

50.00

įI

Jeffenon st, 
newa*K. n. j.

Tel*X“ t 9268

PINIGAI ORLAIVIUOSE.«
Ar jos norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivi arba aeroplaną dėl savęs 
tr išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius UŽ 
pigiausia kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

General Repair Shop,
2500 E. Somerset St, Philadelphia, Pa.

(No. 2)

I
DR. F. MATULAITIS;

Išvažiavo ant studiją į |
Chieagą Sugrįš Birželio j 

mėnesyje į Bostoną. j

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
baro minkšta ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląit 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

ii Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER ;

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

South Boston, Mass. ; ’ 
Tel. So. Boston 27.

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

ty DIDELIS LIETUVIŠKAS TEATRAS! į
So. Botsono Lietuvią Dramos ir Muzikos Draugija

« "GABIJA” 5t- ---------STATO--------  . J

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, | 

135 C Str.

JUS GALITE SULAIKYTIPLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafun nlaikt (linki-

pnžallna plaiakanit, niežėjimą
odoi galvos, apgina slankus priduoda

jėaa reikalinga
Dennafnga padarys kad Justi plau

Vietinės žinios.

RENGIASI PRIE KONCER- 
TO.

Bažnytinis choras, pono M. 
Karbausko vedamas pradėjo 
mokintis naują dainą. Netru
kus žada surengti koncertą. 
Chorvedis ir choristai darbuo
jasi, kad surinkti pinigą patai
symui vargoną.'

AUKOS.
^Lietuviu Raudonąjam Kry

žiui surinkta 30 d. gegužio Vy
čią gegužinėj Norwood, Mass.

Po $1.00 aukavo: Ona Sam- 
sonaitė, K. Stašaitienė, Ben. 
Stašaitis, J. Karalis, A. Juzele- 
kis, kun. K. Urbanavičius, K. 
Vencius, J. Kašėta, V. Savic
kas, P. Akunevičius, Smulkią 
$2.93. Išviso $12.93.

Visiems aukavusiems į LRK. 
varde nuvargintos tėvynės Lie
tuvos tariu širdingiausią ačiū.

So. Bostono LRKS. pirm.
Ona Jankienė.

rinkimas įvyks birž. 3 d. utar- 
ninke 7:30 vai. vakare Šv. Pet
ro bažnytinėj svetainėj, Fifth 
st" Visos narės malonėkit at
silankyti, nes yra daug svarbią 
reikalą. Taip-gi kurios naujai 
prisirašėt, tai visos atsilanky- 
kit ir naują atsiveskit

13 kp. Valdyba.

VISIEMS ŽINOTINA.
L. R. Kryžiaus skyr. mėne

sinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlio vakare 7:30 2 d. birželio. 
Visi nariai malonėkit atsilan
kyti paskirtam laike šv. Petro 
lietuvią Bažnytinėj Svetainėj.

Skyriaus Valdyba.

Seredoje, birželio 4 d. bus 
svarbus susirinkimas Šv. Petro 
Bažnytinio Choro. Visi nariai 
būtinai ateikite. Bus kalbama 
apie surengimą koncerto ir a- 
pie išvažiavimus.

Beto kviečiami nauji nariai 
prisirašyti prie choro.

Valdyba.

LIETUVA SAUKIA PAGELBOS.
Gegužės 23 d. gavome kablegramą iš Kauno nuo A. Stul- 

ginsko, agrikultūros ministerio, kuris praneša, kad žemdir
bystės įrankią labai daug reikia Lietuvoje. Jis prašo, kad 
Lietuvią Prekybos Bendrovė atidarytą sandėlius Lietuvoje. 
Iš tos kablegramos matyti, kad Letuvos valdžia žino, jog vien 
tik Lietuvią Prekybos Bendrovė tegali atlikti tokį milžinišką 
darbą, kaip pergabenimą visokiu reikalingą tavorą į Lietu
vą. Nors ši Bendrovė nesenai susitvėrė, bet Lietuvos val
džia sprendžia, kad ji bus didžiausia, pasekmingiausia ir pel
ningiausia.

Gerb. Ponai ir “aiškintojai 
teisybės”:

Jeigu Tamstos surasit liudi
ninkus,-kurie po.prisiega pa
tvirtintą, kad viskas tas, ką 
rašo 21 No. “Samaros” iš 
Ansonijos “Protas” yra teisy
bė, o ne begėdiškas melas ir 
šmeižtas, tai aš už darodymą 
skiriu $100 Nepr. Fondan.

Jeigu nedarodysit, tai visi 
skaitytojai “Sandaros” žinos, 
kaip neteisingai mane apkal
bėjote ir kad 21 No. “Sanda
ros” nuveikėt darbą Kiaulėno 
ir Montvydo. O “Protas” 
pasirašydamas, lai neužmirš
ta apleisti savo vardo Be.

Laikas atsakymui 10 dieną. 
Kun. V. E. Bukaveckas.

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužio 25 d. 7:30 vai. vaka- 

re pobažnytinėje salėje buvo 
Pilnąjį} Blaivininką 7 kp. gra
ži pramoga — koncertas. Pro
gramas susidėjo iš dainą, loši-

mą ir deklamaciją. Pirmiau
siai choras po vadovyste p. J. 
Rakiečio sudainavo “Lietuva 
tėvynė” ir kitas tautiškas dai
neles. Paskui sekė deklema
cijos ir lošimas — “Degtinė’. 
Protarpiais dainavo choras. 
Publikos buvo susirinkę skait
lingai. Pelnas šio vakarėlio, 
atmokėjus už salę ir chorui, 
buvo paskirtas “Tautos Ry
tui.”

Gegužio 26 d. ant Windsor 
gatvės automobilius užgavo 
lietuvią vaiką. Patartina tė
vams, kad jie prižiūrėtą vai
kus.

Gegužio 25 d. 9 vai. ryte bu
vo moterą N. P. P. Švč. dr-jos 
mišios, kurias atlaikė gerb. 
klebenąs Juškaitis. Ši mote
rą dr-ja yra grynai katalikiš
ka ir kokią kartais “laisvą 
pažiūrą” į ją neprimama.

Geg. 29 ant 40 Prospect str. 
tos-dr-jos buvo iškilmingas ba
lius su visokiais margumy
nais.

ŠMEIŽTAI.
Lietuvią Prekybos Bendrovei pradėjus darbuotis ir smar

kiai veikti, kitą bendrovią šalininkai, •begalėdami rimtą kon
kurenciją išlaikyti, pradėjo pavydėti ir šmeižti Lietuvią Preky
bos Bendrovę. Visokią neteisvbią pasipylė galybės, būk Lie
tuvią Prekybos Bendrovė nėra legališka įstaiga, būk pinigais 
pasidalinę Karosas su Romanu, būk Karosas esąs siunčiamas 
kaipo atstovas nuo visą Bendrovią ir tt. Kiti vėl no
ri per prievartą, kad mes susivienytume su ją Bendrove. Bet 
kaip mes galime pavesti šėrininką pinigus tiems, kurie supran
ta apie biznio vedimą tiek, kiek ožka apie perėjimą viščiuką. 
Mes ant tą šmeižtą neturime nei noro nei laiko atsakinėti. Mes 
visuomenę tik perspėjame, kad šmeižiką randasi. O apie Lie
tuvią Prekybos Bendrovės vertę, tai pati visuomenė galės sa
vo išvadas padaryti iš mūsą nuveiktą darbą. Lietuvią Preky
bos Bendrovė didžiuojasi darbais, o ne žodžiais.

JŪS NEPRIVALOTE NUO
GĄSTAUTI.

Mes gerai supranthme, kad 
visi tie žmonės, kurie skilvio 
silpnumuose kaip ve: užkietėji
mas, nevirškinimas, išpūtimas, 
galvos skaudėjimas, nervišku
mas ir tt. pasitiki vien Trine
rio Amerikoniško Kartaus Vy
no Eliseriu, dabar girdėdami, 
kad svaiginantis gėrimai bus 
uždrausti daryti, mano, kad 
neteks tą savo pasitikėtiną 
vaistą. -Nėra reikalo nuogąs
tauti, nes Trinerio Elixeris ly
giai kaip ir Trinerio Angelica 
Kartaus Tonikas likosi Suvie
nytą Valstiją Intemal Revenue 
Departamento užgirti Wash- 
ingtone' gegužės 2 d. 1919 m. 
kaipo vaistai ir juos galite gau
ti aptiekose. Suprantama, kad 
geriausiai tuos vaistus visuo
met turėt po ranka savo šeimi- 
niškoj šėputėj. Kunigas Sto- 
če£ ir Jarell, Texas, mums ra- i 
šo savo laiške 30 balandžio š. j pjy. rašT. 
m., kad Trinerio Angelica Bit-| 

jam išsigydyti nuo nuolatinią i 
influenzos ataką. Ištikrąją, 
tokiuose atsitikimuose nėra 
lygaus vaisto. Trinerio vais
tai parsiduoda visose aptieko
se. — Joseph Triner Co., 1333 
— 1334 So. Ashland Avė., Chi
cago, TU.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINES DRAUGIJOS 

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.
__________ — Mar. Brikaitė,

_ 210 Silver St., So. Boston, Mass
ter Tonic stebėtinai pagelbėjo į 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietą.

MŪSŲ ATSTOVAS
Jonas E. Karosas jau ant jurią. Po ilgo prisirengimo išavžia- 
vo ant laivo Frederick VIII į Lietuvą. Su savim jis išsive
žė suvirš tūkstantį paieškojimą, taip-gi daug katalogą ir 
“samples” Lietuvai reikalingą tavorą. Mes turime padarę 
sutartis su 36 firmomis, kurios turi ir nori tavorus per Lie
tuvią Prekybos Bendrovę siąsti į Lietuvą. Jonas Karosas 
Lietuvoje atidarys Bendrovės ofisus ir pasamdys prieplaukas 
ir sandėlius, kad kuogreičiausia galėtume pradėti siąsti tavo
rus į Lietuvą. »

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
jau nuo Gegužės 12 liko legališkai inkorporuota ant dvieją mi
lijoną dolerią ir gavo teisę išleisti savo bondsus ant $1,333,000.

BENDROVĖS PINIGAI
yra padėti National Shavmut Bankoj Boston’e, kuri turi su- 
virš 214 milijoną turto. Bankos vedėjai žino pienus šios 
Bendrovės ir juos užgiria. Nei vienas svarbesnis žingsnis nė
ra imamas be Bankos pritarimo. Tas apsaugoja Bendrovės tur
to-

BENDROVĖS VALDYBA
susideda iš sekančią ypatą: pirmininkas Pranas Gudas, vice
pirmininkas Antanas F. Kneižis, kasierius Pranas Virakas, 
raštininkas ir vedėjas J. J. Roman.

BENDROVĖS TIKSLAS
varyti biznį sistematiškai pagal geriausią amerikonišką būdą, 
kad uždirbus šėrininkams gerus dividendus ir pakėlus Lietu
vos gerbūvį.

APIE VIENYBĘ.
Daug geradėją norėtą, kad Lietuvią Prekybos Bendrovė 

susidėtą su kitomis Bendrovėmis. Mes su tuo principu su
tinkame, bet pakol mes galėsime tą įvykdinti, reikės daug 
darbo. Mes nuskriaustame savo šėrininkus, jeigu mes pri
stotume prie kitą Bendrovią. Mes kitas Bendroves ga- 

priimti tik su tokiomis išlygos, kurios neskriaus 
šėrininką. Vienybė yra gražus dalykas, bet bizny

je pelnas yra aukščiau laikomas už vienybę. Lietuvią 
Bendrovė nėra įsteigta suvesti lietuvius į vienybę, 

įtseigta ir ji darbuojasi, kad paimti TJetuvos prekybą ir 
ę į savo rankas ir uždirbti šėrininkams pelną.

PASKELBIMAI.
Nematydami mūsą paskelbimą laikraščiuose, nemanykite, 

kad mes nieko neveikiame. Mes netalpiname be reikalo apgar
sinimą, nes už tai reikia gerai užmokėti. Mes garsinamės tik
tai tada, kada yra svarbus reikalas. Taip elgdamiesi, mes sau- 
gojame šėrininką pinigus. Žemiau paduodame surašą tą, ku
rie per pereitas dvi savaiti prisidėjo pire Bendrovės.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.
Sutaisau receptus su di

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
ei. S. Boston 21014 ir 2101S

So. Boston, Mass.:
Vincas Jankauskas........... 50.00
Ona Jankauskienė ............50.00
Ignas Tarutis.....................50.00
Elzbieta Tarutis................ 50.00
Domininkas Antanavičia 100.00 
Juozas Beržanskis............50.00
Jonas Lomanas................. 50.00
Kotrina Petraitė................ 50.00
Julė Deringaitė.................100.00
Ona Aukštikalniutė .. . .50.00 
Pranas Zaronskis .............25.00
N. N................................ 5.000.00
N. N.  .......................... 5.000.00

Middleboro, Mass.:
Petras Pleškąs .................100.00
Andrius Uždavinis .... 100.00

Pittsburgh, Pa.:
Juozas Dailyda ... __ 100.00

Brighton, Mass.:
Anicentas Baužinskas... .50.00

New York, N. Y.
Petronė Zuikiutė................ 50.00

Sommerville, Mass.:
Jonas Kumeliauskas... .100.00

Boston, Mass.:
Peras Zaleckas................. 5.00

Rochester, N. Y.:
Pranas Sutkus................... 50.00

Dickson City, Pa.:
Antanas Matulevičius.. .150.00

Melose Park, UI:
Mačeslovas Šymauskis 100.00

Waterbury, Conn.:
Jonas Norkus.....................25.00
Blažiejus iženius............ 150.00
S. M. Danaitis..................200.00
Juozūs Saračka .............20.00
M. Budreika.........................50.00
Jonas J. Žemaitis ............25:00

Bridgeport, Conn.:
Jonas Jakštas.....................50.00

Cleveland, Ohio.:
Karolius Kamble vičius ..50.00 
Jurgis Gradinskas........... 100.00
Marijona Tartaaičiutė , .100.00 
Marijona Gaideliutė ___ 25.00
Vincas Cinckiš.....................25.00
Ona usiunaitė.....................50.00

Poąuonock, Conn. i
Domininkas Grakauskas 50.00 
Jonas Kriaučiūnas...........50.00
Jonas P. Cronovski ... .300.00 

Maspeth, L. I., N. Y.:
Antanas J. Valąntiejus 100.00

Rumford, Me.:
Zigmantas Sabaliauskas 50.00

Van Voohris, Pa.:

Damijonas Bakaitis.... $100.00
Chicago, UI.:

Jozef iGrdžiunas................ 50.00
Hartford, Conn.:

Paulina Geležiutė............. 25.00
Jonas Moncunskas............ 50.00
Vincas B. Varkala............ 50.00
Jieva Butronaitė................ 50.00
Kastantas P. Tamošiūnas 50.00 
Antanas Jiešmontas ... .50.00 
Marijona Jiešmontienė . .50.00 
Antanas Dayod.................200.00
Leonas Barbokas................ 50.00
Petras Alijošius................. 50.00
Petras Jiešmontas ... .50.00

New Britain, Conn.:
Antanas Gurskis .............. 50.00
Kaziimeras Kvieselis ... 100.00 
Karolis Žukauskas .... 100.00 
Antanas Simonaitis .. . .50.00 
Juozas Baly ta.................50.00

Cambridge, Mass.:
Aleksandra Venciūnas . .50.00 
Vladislovas Šlekonis ... .50.00

Poąuonock, Conn.:
Mikas B. Juškas_____ . .50.00

Lawrence, Mass.:
Stanislovas Adomavičia. .50.00 
Jonas Vinickas ................. 50.00

(pirmiaus $150)
Mari joną Švytriutė........... 50.00
Ona Januškytė.....................40.00
Juozas Jacukevič................ 50.00
Marė Stravinskiutė .. . .50.00 
Antanas Kamsėvičius... .50.00 
Jonas Žukas ................ *..100.00
Ona Stulgaičiutė................ 50.00
Juozapas Užkuris.......... .50.00
Augustas Poviliūnas.. • .100.00

_ Athol, Mass. :
Petronėlė Kačinskaitė... .15.00 
Paulina Garbuzaitė...........25.00
Julė Maleikiutė ...............25.00
Antanas Vaieiekauskas.. .60.00
Barbora Morkiutė........... 10.00
Kazys Sadolskas
Kun. August. Petraitis 50.00 
Jonas Gailiunas..............100.00
Alfonsas Petrulis................ 15.00
Jonas Jasinskas................ 50.00
Juozas Očikas......................5.00
Antanina Klipienė........... 10.00

Orange, Mass.:
Ona Budrinaitė ........10.00

Worcester, Mass. 
Jonas Sriubšas.......... .

ui

50.00

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
P-11 RVTC
2-4 FO RITU
6-8 VAKARE

Dr.J.H. Staknevičius

kai bus tankus ivelnus ir skaistus.
galvoje bos tyra, nleis-

Ir plaukaiiinyks
nesHnts daugiau'

Reikalaujant prisiusime
ta suvis dykai Itbsndymul tampai*.

Prisiuskite matampomla perslun
timo lėtu, gausi ilbsndymsi dežiute
Dennafuros ir brošiūra.

APG'L SPECiALTIES CO.
BOX 87 PHILADEI.PHIA. e».

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis .ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
ktose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietĄ 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
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
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo .išrastus -gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek Saugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
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
Teatro. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

Ned51diemai8 ir šventėmis
10 ryte iki 2 po pietą.

BelI Phone Dicktaeen 30S5 lt




