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Lietuva alkana ir
nuoga

BŪTŲ

taikos

A. Gudaitis.

■ kūrė Daržų pajinė Bendrovė,

taip kadi kurie neseniai Šaneiuoes buvo
-ne rrfivn „„ '

Anglijos valdžia užtraukia 
paskolą iš $1.250.000.000.

Birželio 10 d. Belgijos sosti
nėje lankysis prez. Wilson. Po 
to važiuos į Louvain.

žmonės liko be nieko.
Duonos centneris dabar kai

nuoja 100 rub.

Ausi rijos valdžia apreiškė, 
kad alijantų taikos išlygos jai 
inteikto.s yra jos mirties dek
retu.

vo-
Yra

Paryžiuje streikuoja požemi
nių strytkarių darbininkai.Už- 
simenama, kad valdžia paims 
tuos strytkarius j savo ran
kas.

Moterų teisių bilius Suv. 
Valstijų senate perleistas bal
sais 56 prieš 25. Pirmiau ats
tovų rūme perleistas balsais 
304 prieš 89.

Kaikurios telegramos iš Vie
nos skelbia, jog Vengrijoj rau
donoji valdžia artinasi prie 
galo-

Žuvo arti 100 darbininkų.

Acceptance for mailing at spe- 
cial rate of postą ge provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on Julv 12,1918.”

Žinios iš Lietuvos.

Slovėnijoj įsisteigė sovietinė 
respublika. Trečdalis tos ša
lies vengrų rankose.

VEIKIA APIE VLADIVOS
TOKĄ.

Amerikos karinės jėgos pra
dėjo veikti prieš bolševikus a- 
pie Vladivostoką.

Gegužio pabaigoje valdžios 
apyskaitos parodė, jog Suv. 
Valstijų valdžia skolos turi 
$25.921:151.270. Prieš karę 
Amerika turėjo skolos apie vie- 
ną bilijoną dolerių.

• v

*3 under permit (No. 543) authorised by the Act of October 6, 1917, 
By order of the Preeident, A 8. Bnrleeon, Postmaster Gen erai.” PRENUMERATOS KAINA:
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Tris kartus savaitėje ... .13.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams...........4J5

“DARBININKAS,”
242 Broadvay, So. Boston, Man.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikutis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai prineipai atmesti.

— Washington.

Entered as second-class matter 
Sept. 22, 1915 at the post office at 

Bosston, Mass., under the Act of 
lfarch 3, 1879.”
Tel. So. Boston 620
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Ekspliozija mamoj

PRAGARAS ANGLIŲ KA
SYKLOJ.

Wilkesbarre, Pa. birž. 5. — 
Parako ekspliozija ištiko šį ry
tą mainoje Baltimore No. 2, 
Delavare & Hudson Coal kom
panijos. Kol kas negyvų su
rasta 83, apdegusių 43. Spė
jama, kad negyvų būsią iki 
100. .

Buvo taip. Penkios juodo
jo parako skrynios buvo gabe
nama požeminiu traukiniu ir 
ant to paties traukinio buvo 
150 darbininkų, 7:45 vai. para
kas užsidegė ir maina prisipil
dė liepsna. Tai-gi darbinin
kai atsirado liepsnoje, vieni 
vietoje sudegė, kiti apdegė, ir 
tik mažas skaičius teišliko 
sveiki. Ekspliozija ištiko dėl
to, kad elektros kibirkštis pa
taikė į paraką.

Sulyg mainų taisyklių neva
lia gabenti vienu traukiniu 
darbininkus ir paraką.

Ekspliozija ištiko apie 200 
pėdų nuo išeigos iš mainos. 
Kaikurie darbininkai liepsnos 
apimti suspėjo nušokti nuo va
gono ir atsigulti į vandenį, ku
rio tunelio krašte radosi. To
kiu būdu jie užgesino degan
čius drabužius.

Liepsna išnyko labai greitai. 
Lauke buvusieji darbininkai 
pajuto, kad kas tai negero iš
tiko mainoj ir suturėjo elektrą 
ir puolė į mainą, kur rado bai
sų reginį.

Daugelis darbininkų buvo 
baisiai apdegę, kiti net į šmo
tus sudraskyti. Kiti pusgy
viai voliojosi vandenyje tune
lio krašte, kitj) drabužiai dar 
tebdegė. Gyvasties gelbėto
jai atlėkę paleido vandenį ant 
degančių lavonų ir pusgyvių 
žmonių.

Tuoj pašaukta daktarai, 
nursės, kunigai, kurie ambu- 
lansais ir automobiliais atpyš- 
kėjo. Lavonai ir apdegusieji 

. buvo išnešti iš tunelio. Tuo 
tarpu subėgo darbininkų žmo
nos, vaikai, giminės. Mote
rys alpo radę lavonus savo vy
rų, arba sūnų.

Vakarykščiai Wilkesbarrėj 
buvo didelė pramoga. Buvo 
priėmimas kareivių. Miestas 
buvo išpuoštas vėliavomis, be- 
nai grojo, šviesos tvyskėjo, 
žmonės linksminosi, juokavo. 
Ant rytojaus viskas atsimainė 
— užviešpatavo nuliūdimas ir 
nusiminimas.

REIKALAUJA, KAD 
IŠTIRTA.

Lietuvos delegacija 
konferencijon Paryžiuje pa
prašė alijantų paskirti komisi
ją, kuri ištirtų tariamus žydų 
pogromus Lietuvoje, lenkų pa
darytus. Ištirtų ir kitus ne
teisėtus darbus lenkų papildy
tus. Jei apkaltinimai pasi- 
tvirtys, tai alijantų prašoma 
paliepti lenkų kariuomenei at
sitraukti iš Lietuvos. Jei pa
sitrauks, tai Lietuvos val
džia užsiims gynimu Lietuvos 
nuo bolševikų, jei alijantai 
duos Lietuvai ginklų ir amu
nicijos. Prašyme nurodoma, 
jog lenki) įsiveržimas rengia 
kelią prie Lietuvos prijungi
mo prie Lenkijos.

ESTONUOS ATSTOVAS 
PARYŽIUJE.

Estonijos užsienio reikalų 
ministeris Poška atvyko Pary
žiun. Jis prašys alijantų para
mos kovoje prieš Rusijos bol
ševikus.

Anglijos parlamentas priėmė 
rezoliuciją, kurioje skiriama 
komisija iš;irti ir pagaminti 
raportą apie suteikimą Airijai 
ir Škotijai teisę turėti savo le- 
gislatūras.

MISIJA Iš ŠVEICARUOS
Rugpjūčio mėnesyje Ameri

kon atvyks Šveicarijos misija 
iš 500 asmenų. 385 delega
tai jau išrinkti. Renka mies
tai, organizacijos ir visokios 
įstaigos. Bazelio universite
tas paskyrė 6 profesorius ton 
misijos.

Pasirodžius reikalui drįsta
me pasiūlyti gerb. klebonams 
gražių Sepia su paauksuotais 
apikrašČiais Pirmosios šv. Ko
munijos Paveikslų 12xl6į co
lių. Kaina 12c. 100 už $10.00.

Beto galima gauti Dirmavo- 
nės, Krikšto ir Moterystės.

“Darbininkas,” 
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

• -
Sulyg alijantų maisto admi

nistratoriaus Hoover Europo
je šiemet užderėjimai nebus 
tokie, kokie būdavo prieš ka
rę. Bus tik apie 77 nuoš. prieš
karinio užderėjimo. Rusija 
nepriskaitoma. Europai, ne
skaitant Rusijos, reikės dar 
800.000.000 bušelių rugių ir 
kviečių iš kitų šalių.

GENERALIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS.

5. V. 1919 m.
Visuose frontuose nieko ypa

tingo.
Paėmus Ramygalą mums pa

teko į nelaisvę 25 rusai; paim
ta 3 kulkosvaidžiai, 1 bombo- 
svydis, 2 šovinių dėži, 6 veži 
mai, 20 arklių ir daug mais
to dalykų. Rusų nuostoliai — 
40 užmuštų. Mūsų 3 sužeisti.

Generalio Štabo Viršininkas 
Generolas Žukauskas.

I AMERIKIEČIU PASVEI
KINIMĄ LIETUVOS PRE

ZIDENTAS ŠIAIP AT
SAKĖ.

1919 m. geguž. 6 d.
Amerikos lietuviams per 

Tautos Tarybos ir Vykdomojo 
Vainiko (Tarybų? “Darb.”) 
Komiteto atstovus p. Žilių, p. 
Bielski ir p. Viskonti).

Garbingas, bet sunkias die
na.' gyvena Lietuva. Ją min
do ir kamuoja gruobonys, atė
ję iš tos rytų šalies, kuri pa
siskelbė nešanti laisvės visoms 
tautoms, Įsiveržė Į mūsų ka
muojamą šalį iš pietų vakari) 
kaimynai, kurie-nedasi visam 
pasauliui mūsų prieteliai esą. 
Jie ūmai iš pasalų užgrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių ir iš ten 
siekia paveržti iš mūsų visą 
kraštą. Jauna Lietuvos val
džia ir jauna lietuvių kariuo
menė kiek tik įstengia spiriasi 
priešininkams. Padėkite. Įsi
gyvenę laisvės šaly, kurios va
das, prezidentas Vilsonas nu
rodė pasauliui naujus tautų 
bendravimo dėsnius ir stengia
si juos įvykinti, jūs esate mū
sų viltis sunkią Lietuvos atsi
kėlimo valandą. Amerikos 
lietuviai, nuvargusi Lietuva 
šaukiasi jūsų pagalbos. Pa
dėkite jai ginklu ir visomis sa
vo pajėgomis apginti tėvynę 
nuo užpuolėlių ir jai demokra- 
tingai susitvarkyti. Širdin
giausia padėka Amerikos lie
tuviams už linkėjimus Lietu
vai, per mane išreiškštus, pa
sveikinimas Tautos Tarybai, 
vykdomajam Vainiko Komite
tui, narsiems lietuviams ka
reiviams ir laisvės gvardijai, 
per mane pasveikinusiems Lie
tuvą. Išsiilgusi jūsų Lietuva 
laukia ateinant į pagalbą iš 
užujūrų.

Pasirašė Antanas Smetona 
Lietuvos Prezidentas.

S TA K L I Š K I A I.
Vokiečių kariuomenė Stak- 

liškiuose labai draugauja su 
______ - bolševikais, kurie stovi Aukšt- 
vertinanios “karenkės,” ku- dvhrv. Kuomet kiekvieną 
rioms bolševikai) moka už pro-^’^™™ atsilanko jas^ ki- 
duktus. f 
sviesto svarui

Sūriui; moka 20 rub.Jtus’ dėliai kaž kokil? pasitari- 
■t 40 r. ir tt - j mib »erai lsigeria ir naktĮ 

Asmeninė prekyba panaikin-! skirtosi vive.ni kitlJ Vie’
ta, prekės paimtos į valdžios į ya^s^ays komiteto 
sankrovas. Naujų prekių ne- • 
pargabena. Panaikinus as
mens prekybą ir paėmus pre
kes, žydai griežtai nusistatė 
prieš bolševikus.' Kaime žmo
nės maisto sau išsisaugojo. 
Miestiečiai gauna produktų iš 
valdžios, bet jų toli gražu ne
užtenka. Neturtingieji vargs
ta ir yra griežtai nusistatę 
prieš bolševikus. Rekvizici
jos kai kuriose vietose net pa
naikino sėklas. Bendrai žmo
nių būvis vargingas.

Paplatinti savo idėjoms bol
ševikai surašę žmones į komu
nas, po 300 žm.; šie turi rin
kimų balsą. Komunų pirmi
ninkas ir jo pagelbininkas te
gali būti bolševikai; kai nėra 
bolševikų, bežemis, ar maža
žemis. Šiomis idenomis bu
vo Įsakyta komunų pirminin
kams surašyti tinkamus mobi
lizacijai žmonės. Žmonės at
sisakė ir grasino veikiai pasi
priešinsią.

Mobilizacija Tiuvodiar. 18 d. 
Veik nieks nėjo. Dabar ža
dama mobilizuoti tie, kas už
jaučia komunistus, o gal var- 
tot ir prievartos.

Draugijų gyvenimas apmi
ręs. Jokia draugija ar parti
ja nebolševikų negali gyvuoti. 
Kiek laisvesni bolševikų drau
gai rev. soc.-liaudininkai, bet 
ir jais nepasitiki.

Mokslas mokyklose ir gim
nazijoj šiaip taip slenka. Bol
ševikai stengiasi jas subolše- 
vikinti, bet nevyksta. Gim
nazijoj iki Velykų po pamokų 
buvo tikybos pamokos. Visur 
brukamos bolševikų knygos. 
Norėdami patraukti jaunimą 
bolševikai organizuoja jauni
mo draug. “Internacionalą,” 
išrinko valdybą, kuriai net 
žmonių nepriteko; tuojau dar
bas ir pasibaigė. Knygynuose 
leidžiama pardavinėti tik bol
ševikų leidiniai.

Žmonės dabar visai griežtai 
eina prieš bolševikus. Dažnai 
karpo telefonus ir tt.

kiečiai visai nepaiso, 
'vokiečių amstvorstier ir kurs 
' daro rekvizicijų. — Naktimis 
vokiečiai grobsto vietinius gy
ventojus. Atiminėja pinigus 
skaras ir valgomuosius daik
tus; išeidami sumuša žmones.

Žmonės visai užjaučia Lietu
vių valdžią ir pageidauja, kad 
čia apsistotų Lietuvių kariuo
menės.

Ž A G A R E.
Jau daugelis žmonių nenori 

bolševikų rojaus, nors pirma 
čia buvo bolševikų lizdas. 
Jaunimas nori stoti į Lietuvos 
kariuomenę, tik nesulaukia Čia 
jos ateinant. Čia yra užsilikę 
ginkluotų bolševikų, kurie iš 
sijuosę varo savo darbą. Gar
sų vietinį bolševikų vadą Jur
gaitį vokiečiai buvo areštavę, 
bet dabar vėl paleido. Visa 
vietos valdžia vokiečių ranko
se. Žmonės nekantriai laukia 
lietuvių kariuomenės. Bijo
si, kad vėl ims valdyti bolše
vikai, ar pasiliks vokiečiai. 
Maistas čia labai brangus, nes 
latviai iš Kuršo traukia iš čia 
ir supirkinėja javus. Spekulia
cija išsiplatino, nes nėr kam 
su ja kovoti.

KUPIŠKIS.
Kupiškį valdo revoliucinis 

komitetas (apskrities kom.). 
Komiteto uždavinys rūpintis 
rekvizicijomis ir apskritai ap
rūpinti maistu raudonoji armi
ja. Bolševikų armija iš kitur 
produktų negauna: atskiros a- 
pylinkės dalys turi maitinti 
raudonosios armijos dalis.

Maistą bolševikai gabena ki
tur. Iš Rokiškio, Abelių ir 
Subato ypač vežami maisto 
produktai į Rusų žiemę. Bol
ševikų armija stovinti tarp 
Bausko ir Ukmergės pavadin
ta 2-ja latvių šaulių divizija, 
nors latvių čia maža. Ji pa
vadinta latvių, kad bolševikai 
jais prisidengę galėtų vežti 
produktus į Latvius, v Nežiū
rint griežtų įsakymų, bolševi
kų kariuomenė plėšia ir tero
rizuoja vietos gyventojus.

Maistas žymiai pabrangęs— 
ypač dėl to, kad “ maža tėra! dieną) išeitų jį neapiplėšę,

JONIŠKIS.
Išsiplatinus spekuliacija ir 

visur netvarka. Lietuvių ka
riuomenės nėra, o vietos vo
kiečiai plėšia žmones. Čia re
tas atsitikimas, kad .atėję vo
kiečiai pas ūkininką (nors ir

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
(New Philadelphia, Pa.)
Kazimieras Ivanauskas ga

vo laišką nuo savo moteries iš 
Lietuvos Kauno gub., Čekiškio 
valščiaus, rašytas 13 Balan
džio 1919 m. kuris tapo atsiųs
tas per Lietuvos atstovą Jurgį 
Savicką Danijoj. Ant laiško 
užlipytas “Lietuvos pašto žen
klas” už 50 kap. žalios spalvos 
su žirgvaikiu viduryje. Laiš
ke nusiskundžiama ant didelio 
vargo Lietuvoje. Tarp kitko 
rašo, kad “Neturim ką paval
gyt, neturim nei už ką nusi
pirkti. Rugių pūras 100 rub
lių. Esam visai nuogos (mo-

tina su dukterimis). Buvom 
išbėgusios Į Vilniaus gub. Da- 

ugrįžom ir apsigyvenome 
Juozą Subatį 

Duonos negau- 
tiktai pastogę grinčioje. 
gali, tai gelbėk mane, 
prisiegą ir dukreles ir

Kovo 24 d. Ylakjų miestely
je lietuvių kariuomenė sušau
dė toli žinomą plėšiką-žmog- 
žudį P., kuris jau kelis kart 
buvęs suimtas ir vis laimingai 
pabėgdavęs.

bai- 
ant kampo pas 
Besnaičiuose.
nam, 
Jeigu 
savo 
prisiųsk pagelbą, kad galėtu
me išsimaityti nors iki rugia
pjūtei.” Toliaus rašo, kad — 
skurdas visoje Lietuvoje. Nė
ra nei maisto, nei apdangalo. 
Žmonės badauja ir pusnuo
gi vaikščioja. Jeigu neatsi
ras pagelbos, tai mirtis neiš
vengiama.

B U T R I M O N Y S.
Pasitraukus, bolševikams, 

vietos valdžia dar nesusiorga
nizavo. Yra buvusis dar prieš 
užimsiant bolševikams komi
teto pirmininkas, bet komite
to narių nėra. Jis tik davinė
ja kokiems-4ai-žuionėms,_atke- 
liavusiems iš Vilniaus, leidimų 
grūdų pirkti. Vokiečiai var
gina žmones: reikalauja “stoi
kų,” malkų, maisto ir viso, ko 
tik jiems reikia. Žmonės bai
siai nepatenkinti ir laukia Lie
tuvių kariuomenės.

ZAPYŠKIS
(Kauno apskr.)

Čion smarkiai išsiplatino dė
mėtoji šiltinė, iš miestelio pe
rėjo jau ir į visą apylinkę, ser
ga kai kur net visa šeimyna, 
o pagalbos iš niekur nėra. Vir
šaitis, valse, komitetas ramiai 
į tai žiūri, gali būti, kad ir 
valdžiai apie tai nieko nepra
neša; kunigai taip pat tik sku
binas pas ligonius važiuoti, o 
į pačią epidemiją šaltai žiūri. 
Ligą pagimdė žmonių vargas 
ir nešvara; maisto.trūkumas 
duoda progos platintis įvai
rioms ligoms, taigi reikėti) čion 
mūsų valdžiai daugiau pasi
rūpinti apie žmonių sveikatą 
išleidžiant įsakymų, valsčiuo
se įtaisyti ligonines, ypač ten, 
kur išsiplatinusi epidemija. O 
pas mus dar kaip tik būtų ir 
namai tam tinkanti ir yra se
nas rusų pulkininkas daktaras 
Janušauskis iš Vilniaus. Rei
kėtų tuojau tuo pasirūpint.

V I L K A V I Š K I S.
Iš nakties ir pirmąją dieną 

Velykų visur čia pasipylė bol
ševikų proklamacijos. Prok
lamacijos kreipiamos prieš 
Lietuvos kariuomenę ir į dva
ro darbininkus — imti dvarai 
į savo rankas. Tik bolševikai 
pavėlavo, nes kai kurie dvarai 
Vilkaviškio apskrities (pav., 
Alksnėnai ir kiti) jau atiduo
ti patiems darbininkams.

VIEKŠNIAI
Savivaldybė nesusitvarkė. 

Bolševikų viešpatavimo metu 
žmonės nuvarginti ir apiplėšti. 
Aplinkėj bolševikai savo vieš
patavimo metu surekvizavo 
maisto ir pašaro į 40,000 rub., 
už kurį turėjo užmokėti jų 

[štabas. Bet štabas išbėgo ir

kurioj Miesto Savivaldybė da
lyvauja kaip stambi pajininke 
(suma 50.000 auks.). Miesto 
Valdyba nutarė remtį šį daly
ką, duodama visam laukų dar
bo laikui miesto gurguolės (a- 

dėmėtaja šiltine, bazo) arklius, be ko sumany- 
sergančių yra arti mas negalėtų būti įvykdintas, 

nes šiuo laiku samdyti priva
tinių asmenų arklių visai ne
galima. Daržų Bendrovė ma
no apdirbti ir užsodinti bul
vėms, kopūstais, kručkais ir 
kitoms daržovėms viso apie 
140 margi) žemės, išnuomuo- 
tos tam tikslui artimiausiame 
dvare.

Kovai su dėmėtosios šiltinės 
epidemija tarpžinybinė komi
sija iš Sveikatos ir Socialūs 
Apsaugos Departmentų, ko
mendantūros, karo žinybos, 
ligoninių gydytojų, Gydytojų 
Sąjungos ir Miesto Savivaldy
bės atstovų nutarė imtis šių 
priemonių prie Miesto Savi
valdybės atidaryti tam tikrą 
biurą, kuris žiūrėtų visų dar
bų kovoj su dėmėtosios šilti
nės ligoninę su 200 lovų, iš
leisti atsišaukimus į gyvento
jus apie apsaugojimą savęs 
nuo šiltinės; pakviesti Miesto 
tarnybon 5 sanitarinius gydy
tojus ir tt.

— Balandžio mėn. 26 d. čia 
karo teismo nusprendimu su-

KAUNO KRONIKA.
— Kaunas perpildytas yra 

sergančiais, 
Žiniomis, s 
pustrečio tūkstančio. Kova1 
su liga yra sunki: visos ligo
ninės pilnos, trūksta pigios 
sanitarinės pagalbos. Žmonių 
gyvenimo sąlygos sunku patai
syti dėl bedarbės ir brangumo. 
Kaune priskaitoma ligi 5 tūks
tančių bedarbių. Dauguma 
jų yra nepaprastai sunkiose 
sąlygose. Jiems yra įsteigtos 
pigios miesto valgyklos, bet 
tose valgyklose gauna tik la
bai menkos sriubos, negauna 
visai duonos, kas būti) reika
lingiausia, ir ko miestas pat
sai neturi.

Sergančių tarpe būna šiur
pių atsitikimų. Taip vienoje 
šeimynoje numiręs tėvas guli 
trečia diena — nėr kam laidoti. 
Asloje vartosi šešetas apdris
kusių vaikų, be priežiūros, be 
maisto. Ligoninėse stoka bal
tinių ir kito aprūpinimo. Bent 
kiek deramai kovai su šiltine 
Miesto Valdybos apskaitymu 
reikėtų mažiausiai 75.000 m.

— Kauno Miesto Valdyba
Velykų šventėms visiems mies
to gyventojams padidino duo- šaudė 4 žmogžudžius-plėšikus. 
nos pajų 2 svarais, f*’~ 1 * * . . - —
gyventojai Velykoms gavo: 
duonos po 4 svarus. Visose 
devyniose miesto Valgyklose 
šventėms buvo išduota žmo
gui po 2 kiaušiniu, vaikų prieg
laudose po 3 kiaušinius ir se
nelių prieglaudoje po 4. Val
gyklai prie senelių prieglau
dos išduota 13 svarų sviesto. 
Be to visose valgyklose buvo 
padidinta kruopų davinys ir 
išduota po i svaro mėsos. Žy
dų valgykloms išduota 1200 
mk. pinigų.

Darbo biržos bendradarbių 
iniciatyva nesenai Kaune įsi-

užpuolę vienus namus ir nužu
dę keturis žmones. Be šių su
šaudytų, dar suimta keli plė
šikai tos pat “draugijos.” 
“Ši” “draugija” jau yra pa
sižymėjusi Kauno apylinkė
se savo plėšimais.

(Kauniškė “Lietuva”)

Broadway, So. Boston, Mass.
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 800.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.

James M. Keyes
Advokatas
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BAŽNYČIA IR POLITIKA.
Lietuvos valdžia išleido įsta

tymą, draudžiantį karinin
kams ir kareiviams dalyvauti 
politikoj. Tas padaryta jau 
balandžio m. pradžioj. Tai 
“Lietuvos Ūkininkas,” socija- 
listų liaudininkų laikraštis, 
bal. 13* d. laidoje, paliesdamas 
minėtą įstatymą sako, kad rei
kią “uždrausti dvasiškiams 
priklausyti prie partijų arba 
bent varyti partijinę agitaci
ją.” Girdi dabar “po visą 
plačią Lietuvą atsitinka taip, 
kad kunigas, dargi klebonas, 
parapijos dvasiškasis vadovas, 
yra kurios nors partijos vadas. 
Jis kolioja bažnyčioje iš sa
kyklos priešingos partijos 
žmones ir laikraščius, agituo
ja per įvairius susirinkimus už 
savo partiją ir čion _ nekartą 
turi susidurti su savo politiki- 
niais priešais.”

Visai nereikia įstatymo, 
draudžiančio dvasiškiams da
lyvauti politikoje. Tam rei
kia visai kito ko. Reikia, kad 
partijos ir laikraščiai, kurie 
skelbiasi besirūpiną liaudies 
bei darbininkų reikalais, neuž
siimtų prieštikybine, priešku- 
nigiška agitacija. Amerike 
didžiosios partijos — respubli
konų ir demokratų ir didieji 
laikraščiai netik nevaro prieš- 
tikybinės agitacijos, bet tiky
bą, dvasiškiją, Bažnyčią jie 
pagarboje laiko. Todėl čia 
dvasiškija nesikiša politikom 
Taip būtų ir lietuvių visuome
nėje, lietuvių dvasiškija nesi
kištų į politiką, jei mūsų po
litikoje taip dėtus, kaip Ame
rike.

Tai matome, kas kaltas, kad 
mūsų dvasiškija turi daly
vauti politikoj.

*

APYGARDŲ SEIMAI.
Prasideda šaukimas apygar

dų seimų. Darbas pradėtas 
biskį pervėlai, nes dabar kait
riose dienose nepatogu seimuo- 
tis. Bet apygardų seimai la
bai reikalingi ir neatsižvel
giant į jokias kaitras reikia 
darbuotis.

Pirmą apygardinį seimą šau
kia New Yorko veikėjai New 
Yorko mieste birželio 22 ir 23 
dd. To seimo šaukėjai la
biausia pabriežia politikinius 
tikslus. Mūsų žvilgsniu, jei 
ne pirmu tai lygiu su politika 
tų seimų tikslu turi būti įju
dinti visuomenę prie didesnio 
šelpimo Lietuvos. Vien rezo
liucijomis ir protestais mažai 
tenuveiksime. Reikia sušelp
ti Lietuvos žmones, reikia su
teikti visokių reikmenų Lietu
vos kariuomenei. Lietuva tu
rės tą, ką įstengs iškariauti. 
Lietuvos gi vyrai, neaprūpinti 
maistu, drabužiais, ginklais, 
amunicija ir tt. neatsilaikys 
prieš paliokus ir bolševikus. 
Soti, gerai apginkluota ir ap
rėdyta Lietuvos kariuomenė 
drąsiai veiks ir ingys visišką 
neprigulmybę.

Apygardiniai seimai turi su
judinti visas kolonijas ne tik 
prie protestų, bet ir prie uo
liausio parėmimo Lietuvos.

Švedijoj. Norvegijoj, Dani
joj, Holandijoj knygų krautu
vėse pardavinėjama pilnas tek
stas taikos išlygų Vokietijai. 
Knyga tari 415 pusi.

< i .* - v r'-
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SHEBOYGAN, WIS.
Iš lietuvių veikimo.

Moterų Sąjungos 14 kuopa 
surengė rankų išdirbimo paro
dą, kuri įvyko gegužės 18 d. 
Buvo ir programas. Gerb. 
vietinis klebonas kun. A. Ma- 
liauskis palakė įdomią kalbą, 
kuri susirinkusiems labai pati
ko. Žmonių buvo gana daug. 
Prie Sąjungos prisirašė kelios 
narės.

Gegužio 25 d. šv. Juozapo 
dr-jos buvo balius su progra
mų. Statė scenoj du veikalu: 
“Dėdė atvažiavo” ir “Šala- 
putris. Aktoriai savo užduo
tis atliko labai gerai. Tik geis
tina kad garsiau šnekėtų, nes 
atokiau nebūna girdėti. Žmo
nių buvo labai daug. Buvo 
keli svetimtaučiai. Dr-jai pel
no liko arti $100.

Šv. Onos Motenj pašelpos 
dr-ja laikytam susirinkime 25 
d. gegužės nutarė statyti sce
noj veikalą po vardh “Desen- 
žano Mergelė.” Tam tikslui 
išrinkta komisija, kuri pasek
mingai darbuojasi.

Lietuvos Vyčių 51 kuopa 
rengia balių su programų. Sta
tys scenoje veikalą “Prieš vė
ją nepapūsi.” Taip-gi bus ei
lių ir dainų. Visas baliau? 
pelnas bus skiriamas parapijos 
naudai. Išrinkta'komisija nu
skirti patogi} laiką.

Šv. Kazimiero dr-ja rengia 
fėrus, kurie bus 15 d. birželio, 
taip-gi bus ir programas. Pa
žiūrėsim, ką įstengs padaryti.

Suv. Valstijų valdžia pri
siuntė dovaną p-lei F. Lemen- 
jtavičiutei medalį padirbtą iš 
vokiškos kanuoles už pasidar
bavimą laike Suv. Valst. 5-tos 
paskolos.

Darbininkų reikalai.
Gegužės 26 d. sustreikavo 

darbininkai Badger Statė Tan- 
ning Co. ir American Hide 
Leather Co. Reikalauja pri
pažinimo unijos ir 8 valandų 
darbo dienoj, taip-gi geresnių 
darbo išlygų ir kad būtų pri
imti į darbą paleistieji darbi
ninkai, priklausanti prie uni
jos, paleistų skaičius apie 85. 
Bet atsiranda ir streiklaužių, 
kurie nesupranta apie darbi
ninkų geresnį būvį ir nesupras
dami jų svarbaus reikalavimo 
apsiginklavę eina dirbti. Tarp 
streiklaužių* randasi ir lietu
vių. Yra labai nemalonu, bet 
kol kas streikieriai tvirtai lai
kosi ir tikimasi streiką laimė
ti. O šiaip šiame miestelyje 
darbai eina gerai. Ar blogi 
laikai ar geri visada atvažia
vusiam iš kitur darbą galima 
gauti. Mokestis pagal darbi
ninko amatą.

P. B—ka.

MONTREAL, CANADA.
Nelabai kuomi galime pasi

girti, bet kaip į vakarėlius pri- 
gudome, tai jie mums jau pa
vyksta neblogiausia. Ypač čia 
pažymėtini vakarėliai ruošia
mi Lietuvių Katalikų Vieny
bės. Jie tiek jau kartų pusė
tinai pavyko, kad apie jų pa
sisekimą nieks ir neabejoja. 
Štai kad ir pirmos dienos bir
želio, tikras pasigerėjimas. 
Teisybė ir veikalo turinys tur
tingas ir kalbos lietuviškos sti
lius prakilniai aukštas, trum
pais plačiai apimančiais išsi
reiškimais ir žodžiai parinkti 
potiriai bet visiems supranta
mi. Kalbu apie dramelę “Lie
tuvaitė.” Čia perdėm lietuvio 
dvasia pakili. Tame trumpa
me veikalėlyj rasi ir kryžeivio 
ir ruso lietuvio dvasiai už
gniaužti, jų naudojamas ir 
visiems žinomas priemones. 
Drauge Lietuvos visų luomų 
sujungtą darbą ir. ištvermę 
jiems atsispirti. Koks gi pa
traukiantis senovės lietuvio 
šeimyninis gyvenimas. Visi 
darbštūs, kruopštūs, bet kaip 
visi pagatavi kuomet netikėtai 
reikia viską į šalį mesti ir tver
tis ginklo tėvynę vaduoti. Tė- 
vas-seneli^vos pakrep 

prižlaibo, darbo dirbti nepajė
gia, tai nors senovės karžygių 
pasakomis pauošia jaunesnę 
kartą kaip reikalui patikus tė
vynės vadavimui mokėtų net 
gyvybę padėti. To pasekmės 
aršus mūšis su priešu ir lietu
vių laimėjimas. Jame daly
vauja narsi lietuvaitė-Kleiziu- 
tė, ir jos tėvas-Buzas, ir pats 
vaidylas Apanavičia su Ser
bentą, kol galutinai ištvirkė
lį nuolatinį priešą Lietuvos, 
nors ir labai suktą— SamuolĮ 
nesugniuždo ir tik priešą nu
galėjus šeimyninį gyvenimą 
taiso — vestuves kelia. Iš 
pasižymėjusių artistų-megėjų 
reiktų paminėti Braknią ir Du
bauską, kurie tankiai jfegraži- 
nimams mūsų vakarėlių patar
nauja.

Tai tikrai istoriškas veika
las, kuris ir mūs praeitį rea
liai nušviečia ir nurodo koks 
lietuvis ir lietuvaitė pritiktų 
ir ateityje kad būtų.

Lietuvių mokyklų reikalus 
per kelis metus pats klebonas 
nešęs, tikėjosi kad vietiniai jo 
tautiečiai suveis ir padarys 
kiek pelno kad pabaigoj nors 
šių mokslo metų bus iš ko pa
sižymėjusius vaikelius apdo
vanoti. Bet kad truputį sau
lė žibtelėj, tai dėl šilumos lie
tuviai taip sutingo, kad vie
toj palengvinimo, tai ir tą 
naštą dar pasunkino. Atme
tus įdėtą darbą pasiruošimo 
dar ir šiam jų pasismaginimui.

Nabagas Vincelis. 

N0RW00D, MASS.
Darbai eina neblogiausia, 

uždarbiai taip-gi pusėtini. 
Kaslink vietos lietuvių katali
kų veikimo, tai galima pasigir
ti. Mūsų gerb. dvas. vadovo 
kun. J. Švagždžio dėka sykiu 
su jo pribuvimu ir veikimas ir 
meilė tarp lietuvių katalikų 
prasidėjo. Jo gražūs pamo
kinimai kaip bažnyčioj taip ir 
kitokiose pramogose tiek su
kėlė žmonių širdyse jausmo, 
kad dirbi ir pailsti negali. 
Mes norwoodiečiai galim pasi
didžiuoti susilaukę tokio dar
bštaus ir meilaus klebono. 
Per trumpą jo čia buvimo lai
ką įsteigta vargonai, įtaisyta 
gražios lempos, išklota takai, 
parėdyta altoriai.

30 d. gegužio čionai buvo 
vyčių piknikas. Puikiai nu
sisekė. Dar pirmu kartu tiek 
NoTvoodas svečiu turėjo, tarp 
kurių buvo ir gerb. So. Bosto
no lietuvių parapijos klebonas 
kun. Urbanavičius. Tvarkos 
vedėjas J. Kavaliauskas tos 
dienos pradėjo programą. Pra
džioje koncerto' pamatėm pir
miausia ant estrados Lowellio 
lietuvių parapijos vargoninin
ką Ainorį su jo visu choru, 
kurs taip išlavintas, kad publi
kai buvo malonu klausyti viso
kių Lietuvos dainelių. Taip-gi 
ir solistė p-lė Julė Bu jute atsi
žymėjo dainuodama savo taip 
išlavintu balsu. Kelis kartus 
buvo publikos iššaukta atkar
tot. Antra mergaitė pasakė 
monologą, kurs publiką gana 
prijuokino. Žodžiu sakant, 
Lowellio choras atliko viską 
atsakančiai. Antrą vietą užė
mė programe Montello choras 
po vadovyste jaunučio vargo
nininko R. Juskos, kuris iš vi
sų pusių vertas pagyrimo. Tas 
choras užėmė didžiausią dalį 
koncerto ir viską gerai atliko. 
Taip-gi ir jo solistės, kaip tai 
poni Mazgelienė ir p-lė Abra- 
činskaitė tiek publiką užganė
dino, kad delnų plojimas buvo 
neišpasakytas. Dar buvo vie
na gabi solistė ir puiki lietu
vaitė p-lė Kriviutė iš Lawren- 
ce. Toji drąsi iv gražaus bal
so lietuvaitė prieš publiką la
bai atsižymėk). Toliaus vieti
nis gerb. klebonas pasakė 
trumpą prakalbą apie čia susi
rinkusius ir anie mūsų Lietu
vą. Buvo priimta protesto re
zoliucija. Vietinis choras po 
vadovyste vargonininko V. i košės, saldainių, school supplyl 
Stascvičiaus gana gerai atliko | ir kitokįų mažmožių. Vedėjas | 
savo užduotis. Ant galo visi Į šios krautuvės yra B. Jakaitis.

himnus anglų kalboj ir lietu
vių. Po koncerto ir progra- 
mo prasidėjo šokiai ir lauke 
visokie žaislai. Bėgime 9-ių 
mylių atsižymėjo buvęs Suv. 
Valstijų kareivis J. Kamila, 
kuris gavo auksu $5.00. Vir
vės traukime atsižymėjo Mon- 
tello batų siuvėjai., Įveikė 
Norwoodą ir Bostoną. Bravo 
Montelliečiai.

Reporteris.

LEWISTON, ME.
Vietinė šv. Baltramiejaus 

dr-ja išmetus iš konstitucijos 
bausmę už neatlikimą Velyki
nės išpažinties, pradėjo toliau 
krypti į laisvamanybės pusę. 
Štai per pastaruosius kelius 
susirinkimus, svarstė apie su
rengiamą prakalbų liep. mėne
syje paminėjimui 20 metų gy
vavimo sukaktuvių. Kalbė- 
tojumi nutarė kviesti socijalis- 
tą. Puikios 20 metinės su
kaktuvės bus katalikiškai dr- 
jai.. .

Atėjus pavasariui ir čionai 
darbai pradėjo geriau eiti. Nuo
birželio 2 d. vietinės dirbtuvė Svarbios darbininkų pra-

« lr<alV\r\o 1 1 /Iiatio rrncrn m r\ Hse vėl pakėlė algas 15 nuoš.
Gegužio 30 d. T. F. 99 sky

rius buvo parengęs balių su 
programėlių. Kvartetas, su
sidedąs iš Z. Rimaitės, N. Mik 
što, M_ Bernotaitės ir T. Ru
doko padainavo “Močiutė ma
no,” “Tu esi kaip kvietkelis” 
ir “Vai dariau, dariau lyse
les.” Dainos išėjo gerai ir 
publika vis išaukė atkartoti. 
N. Mikštas su Z. Rimaite pa
dainavo duetą “Būki e sveika 
jūra baltoji,” išėjo gražiai ir 
buvo išaukti atkartoti. Solo, 
“Regėjimas” puikiai padaina
vo St. Bugnavičius, jis taip-gi 
triukšmingai buvo įšauktas at
kartoti. Eiles pasakė B. I- 
vaškiutė, Z. Rimaitė ir B. Mit- 
kaitė. Programų buvo visi pi pasirašyti, 
labai patenkinti. Žmonių bu- ranką bedievis J. L., kelia ran- 
vo neperdaugiausiai, bet pel- ką antras panašus pirmuti- 
no girdėjau likę apie $14. niams. Paskui dar prisidėjo

Vietinis L. R. Kryžiaus -sky- vienas kazirninkas, kurs žvdel- 
rius jau pradėjo savo darbą, kai ranką bučiuoja už duoną, 
Gegužio 31 d. rinkėjai ėjo per bet dirbti neina. Patartina 
stribas ir nušilę vilko siutkei- katalikams neiti į jokias jų 
šiai s, glėbiais įvairius drabu-| prakalbas, vakarus ar pramo
kius. Vienas P. Kauneckio 
kambarys jau beveik pilnas 
prikrautas drabužių. Lietu
viai nesigaili ir kurie turi gau
siai duoda gerų ir net visai 
naujų drabužių.

žmogelis

gas.
Vietinis.

WORCESTER, MASS.
Gražiai dainuoja.

Geg. 30 d. turėjau progą bū
ti Vyčių ir Bažnytinio choro 
koncerte.' Prabėgo ilgas lai
kas kaip girdėjau dainuojant 
Worcesterio chorą. Tai ištik- 
rųjų puikiai sudainuoja, galiu 
sakyti, kad puikiausias choras 
visoj apylinkėj. Taip-gi ir so-1 į/p'/Jakaitis?

CHICAGO, ILL.
Iš moksleivių judėjimo.'

Gegužio 31 d. š. m. Aušros 
Vartų svetainėj įvyko Chica
gos Moksleivių R. K. Apskri
čio susirinkimas, kurį atida
rė A. Jovaiša. Dalyvavo 12. 
moksleivių.

Suvažiavimo tikslas buvo 
aptarti, kaip geriaus surengti 
programas laike moksleivių 
seimo, kuris įvyks Chicagoj 
rugpj. mėn. š. m. Programai 
surengti išrinkta komisija iš 
šių ypatų: J. Poška, A. Jovai- 

lisčių yra gana gU-bių, kaipo Į aptarimui seimo reikalų, nu- 
panelės EI. Baltrušaičiutė ir L. Įarfa šaukti kitą suvažiavimą 
Šaltėniutė. Programą paįvai- birželio 14 j. §. m. toj pačioj 
rino M estf ieldo lietuvių cho- vjetoj, į kurį manoma sukvies- 
ras ir So. Bostono damininkas |į visus Chicagiečius ir apy- 
D. Antanavičius. Jij dainav i-1 Jįjjjjgg moksleivius.
mas publikai labai patiko. Tą. šiame suvažiavime taip-gi 
pat dieną buvo vyčių piknikas, jaUg buvo tartasi apie steigi- 
kurs gerai nusisekė. mą Chicagoj moksleivių bend-

Svečias. ranamį. Pasirodė, kad jau 
gana gražus būrelis atsiranda 
norinčių įstoti į valdiškas mo
kyklas. Tai-gi Chicagos aps
kričio moksleiviai ir toliaus 
varys tą darbą, kad sutraukti 
visus moksleivius į vieną kuo
pą ir pagelbėti mūsų jaunimui 
įgyti atsakantį mokslą. Gi 
Chicagoj yra ganėtinai gerų 
valdžios mokyklų, kurios atsa-

CHICAGO, ILL.
Gal dar ne visiems yra ži

noma, kad LDS. 29-ta kuopa, 
gyvuojanti ant Bridgeporto šv. 
Jurgio parapijoj, įsteigė krau
tuvę prie 33-čios ir Aubum 
Avė., prieš pat šv. Jurgio baž
nyčią

Si krautuvė tapo nupirkta I kančiai auklėja jaunimą 
nuo p. Damijonaičio, už kurią J—bas.
užmokėta $2,000.00. Šioj krau- --------------
tuvėj galima gauti visokių lie- HARRISON-KEARNEY, N. J. 
tuviškų katalikiškų laikraščių, 
k. a.: “Draugą,” “Darbinin
ką,” “Vytį,” “Moterų Dirvą” 
ir kitus. Taip-gi visokių kny
gų. Taip-gi randasi Post I 
Station No. 60. Direktoriai 
šios krautuvės yra sekanti: 
Kun. M. Krušas pirm., p. Ža
nas, poni Aleliunienė, p. Bud-

Gegužio 26 d. buvo prakal
bos T. F. 105 sk. Kalbėjo kun. 
oficieras Jonaitis. Prasidėjo 
su dainomis, Birutės bažnyti
nis choras sudainavo ameri
konišką ir lietuvišką himnus. 
Pertraukoj dar porą dainų su
dainavo. Gana gerai sudaina- 

rėčkas ir p. Sekliekis. Taip-gi TO;..nes P?bUka nė
šio, krautuvėj randasi Mtos Buvo renkmnos ir au-

J kos į T. F. Surinkta, viso la
bo $43.86. Aukavusių vardai 
bus “Garse.”I

MANCHESTER, N. H..
Nesenai susitvėrė čia L. R. 

K. skyrius, darbuojasi. Ren
ka drabužius, avalines. Rei
kia pažymėti, kad tokioj ma
žoj lietuvių kolonijoj L. R. K. 
jau turi apie 120 narių. Tiki
mės, kad. nepaliks nei vieno 
lietuvio neprigulinčio prie L. 
R. K. skyriaus.

Su darbais čia neprasčiau
sia. Nekurios čeverykų dirb
tuvių kompanios ir visos audi- 
minės nuo 1 d. birželio pakėlė 
darbininkams algas ant 15 
nuoš. Ypač audiminėse dar
bai lengvus vyrams. Moterims 
ar merginoms mokančioms 
verpti, austi ir t. p. darbų leng
va gauti, o nemokantiems iš
simokyti galima greitai. Mies
telis švarus. Pageidaujama, 
kad čia daugiaus lietuvių ap
sigyventų, ypač jaunimo.

Kadais čia laikėsi kaip ant 
vištos kojos LSS. 171 kp.
lop žlugo. Raudonieji norėjo 
ją atgaivinti, bet vis šuo ant 
uodegos nunešdavo. Štai prieš 
gegužio 11 d. pasirodė plaka- 

Ga-

Kampe buvo būrys 
Mat ir jie buvo 

Vieta prakalbų buvo 
švari kiek švarūs so- 
darbai. Langai ir

kalbos 11 dieną gegužio." 
Buvo trys Našliuos rau
donieji ir trys raudonosios da
vatkos, 
paliokų, 
kviesti, 
ant tiek 
cijalistų 
grindys per sprindį purvynu 
apnešti, o ant sienų voratink
lių vežimai kabojo. Kėdžių 
buvo vos kelios, ant kurių su
sėdo Nashua’os pelėdos ir bur
liokai. Štai pakilo vienas iš 
bolševikų ir perstatė kaipo 
kalbėtoją kokį tai Žemaitį. 
Tas išsižergęs atsistojo ir sa
ko: “Mes Našliui ečiai norime 
jums padėti sutverti LSS. kp. 
ir kviečia pakelti rankas ir ei- 

Štai pakelia

L0WELL, MASS.
3| d. gegužio m. ty. subatos 

vakare, čia buvo cieilistų cho
ro balius. Vargšai nori su
draskyti bažnytinį chorą sten
gias iš visų savo' pajėgų pri- 
kalbyt kiekvieną lietuvį ir lie
tuvaitę kad prisirašytų prie jų 
choro, 'bet veltui viskas. Ne 
tik ką jie nepatraukė žmonių 
prie savęs, bet visai nuslinko 
į marmalynę su savo visu in- 
dijonišku cirku. Lovellio lie
tuviai yra nutarę neit ant jų 
jokių pramogų. Todėl ir ant 
viršminėto baliaus prisirinko 
publikos taip daug, l^ad nega
lima buvo surast po kampus 
nei jų pačių darbininkų. Naba
gėliai pasisamdė orchestrą už 
$18.00, salė kaštavo $15.00 o už 
tikietus surinko net $8.00. 
Kaip girdėt, tai Loveli “ap- 
siklvnis” nuo1 bolševikų, nes 
jau ir draugystės griežtai užsi
spyrė, idant bolševikus pra
šalint iš savo tarpo. Visų- 
pirma Algirdo dr-stė, kur bu
vo bolševikai prie valdybos, vi
sus atstatė.

t

Pavasaris.

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio dr-jos 1 d. birže

lio buvo metinis apvaikščioji- 
mas. • Iš ryto 9 vai. buvo mi
šios šv., N. P. P. Marijos baž
nyčioj, Cambridge, Mass. Mi
šias atlaikė ir pamokslą pasa
kė kun. P. Juškaitis. 3 vai. 
po pietų prasidėjo programas. 
Vedėjas buvo p. B. Ajauskas. 
Kalbėjo kun. P. Juškaitis, kun. 
Švagždis, A. F. Kneižis, “Dar
bininko ’ ’ administratorius. 
Dainavo L. Cambridgiaus baž
nytinis choras. Taip-gi dai
navo Brightono mergaitės, lie
tuviškos mokyklos mokinės. 
Viršminėti dainininkai daina
vo vadovaujant Cambridgiaus 
vargonininkui p. A. Rakiečiui. 
Buvo renkamos aukos viršmi- 
nėtai mokyklai. Surinko $26. 
Grajino Cambridgiaus L. Be
nas. Prie dr-jos priisrašė 12 
narių. Programų publika li
ko pilnai užganėdinta, išski
riant Kerdiejų, So. Bostono 
liberališkos gazietos zecerį, ku
ris buvo pradėjęs ne vietoj kal
bėti. Ale pirm, sustabdė. Jis 
norėjo piršti dr-jai Chicagos 
laisvamanių seimą.

Teisybė.

MONTELLO, MASS.
Prieš porą savaičių Marijos 

Vaikelių Dr-jėlė surengė gerb. 
kun. A. Daugiui siurprizo va
karėlį Šv. Roko svetainėje. 
Žmonių buvo labai daug. Bu
vo septyni dideli stalai pri
rengti su gardžiausiais val
giais, kad kiekvienas pavalgęs 
jautės pilnai sotus. Alyvų 
bukietai puošė tuos baltus sta
lus, gi gražių spalvų kaspinai 
gražiai krvžiavojimai nuo lu
bų. Taip-gi kiekvieno akį 
traukė lietuviška ir ameriko
niška vėliavos, kurios plevėsa
vo nuo “balcony.”

Programas susidėjo iš šv. 
Roko par. mažųjų choro, iš ma
žų vaikų buvo solai ir duetai. 
Buvo keletas ir dekliamacijų. 
Trumpą veikalą labai gerai 
sulošė Rafolas Juška, A. Pe- 
telšis, M. čalitkiutė ir M. Aks- 
tiniutė.

P-lė O. Ramanauskaite su 
gražia trumpa presentacijos 
prakalbėle suteikė gerb. kun. 
A. Daugiui nuo Mar. Vaikelių 
Dr-jėlės gražią “Maybasket,” 
kur buvo pilna vaisių, saldai
nių. Kun. A. Daugis už vis
ką labai gražiai atsiliepė, dė- 
kavodamas nuoširdžiai. Po 
to prasidėjo šurum burum. 
Jaunimas linksmai ir dorai va
karą praleido.

Solies Puella.

PHILADELPHIA PA. -
Linksma naujiena.

Netikėtą ir nemi šlytą links
mą naujieną išgirdome iš am- 
bono nuo gerb. kleb. J. J. Kau- 
lakiom Būtent, jog šįmet ant 
vakacijų parvažiuos iš semina
rijos ne visi klierikai, ale jau 
iš Dievo malonės susilaukėm 
tikrų kunigų, kurių bus primi-

K. J. N. cija birželio 15 d. Įšventyti

kun. Stanislovas Mozūras ir 
kun. Ignacas Valančiūnas. 
Kun. Stanislovo Mozūro' bus 
primicija 8 vaL iš ryto, o kun. 
Ignaco Valančiūno bus suma. 
Ignacas Valančiūnas, uolus 
veikėjas lietuvių tarpe, prigu
lėjo prie sekančių kuopų ir dr- 
jų: pašei, dr-stės šv. Kazimie
ro Kar., Moksleivių, LDS. 13 
kuopos, T. F. 21 sk. ir tik lai
ko turėdamas vis darbavosi 
dėl lietuvių labo. Per visa va- 
kacijas darbuodavosi tarp jau
nimo.

Lai Dievas padeda būti tik
rais Jėzaus įpėdiniais ir meilę 
skleisti tarpe lietuvių.

Reporteris.

"S
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KRAUJO UPĖ.

Žvanga, žvanga amžių pančiai. 
Riestos kilpos surūdijo, * 
Naujo laiko kardas kyla 
Ir jo visos šmėklos bijo.

Kraujo upėj vėl galiūnas 
Kirsti hydros užsimojo!
Dunda-žemė, žvengia žirgai,— 
Tai į karą vyrai joja!

Visos žvaigždės juos palydi, 
Spinduliai vainiką pina, 
Ir tik galios, ir tik laimės 
Žygiai ateičiai gamina! ♦ ##

(Kauniškė “Lietuva”)

GANA TO JUNGO!

Gana to jungo! štai taurė 
Pilna ainiams nuodų! 
Šaly ugnis! Matai, aure! 
Kas prie tėvų pėdų!? 
Draugai! pirmyn apginti šalį! 
Pirmyn tėvų pėdais! 
Pasauliui rodykime galią

Švaidriais kardais! 
Pailso norai ir viltis, 
Belaukdama šviesos. 
Jei dūmų laukas — ateitis, 
Be kardo nėr tiesos! 
Gana to jungo! Tik per kardą 
Žingsnius lydės tiesa! 
Išriš rankas, išaukštins vardą

Tik mūs drąsa!

(Kauniškė “.Lietuva”)
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ŠIŲ DIENŲ MINČIŲ SKE
VELDROS.

Ką daryt, kuomet jau kant
rybės pristigai? — Pagalvok: 
geriausiai juokiasi, kas pasku
tinis juokiasi.

Ką daryt, kuomet aiški 
skriauda pasiekia tave? Pa
galvok: yra tai tik ištvermės 
mokykla, kuri be to moko dar 
psichologijos.

Ką daryt, kuomet juodžiau
sias nusiminimas pagauna tą- 
svt tavo sielą, galvojant apie 
tėvynės likimą? Pagalvok: bu
vo blogesnių laikų, kada prie
šas žudė visokeriopai, o nega
lėjai nueit į karo lauką ir... 
nors numirt už tėviškės laisvę. 
O kas yra pasiryžęs numirt — 
gali laimėt.

/

Kas savo artimo aukuro ne
gerbia — savąjį niekina.

Lietuvio kantrybė yra virtu
si pas kitas tautas patarle, kad 
tik šių dienų aplinkybėse pa
ties lietuvio' nenaudai neišvirs- 
tų.

Koks skirtumas tarp lietu
vio ir lenko? Nulupk žievę pa
žangiojo lenko — rasi ne byko- 
kį nacionalistą; nulupk žievę 
lietuvio, apšaukto nacionalis
tu—rasi žmogų, kurs kitiems 
leidžia gyventi, nes — pats 
gyventi nori. Tai-gi skirtu
mas toks: lenkų tautingumas 
apsireiškia — užgrobiant; lie
tuvių — besiginant.

Vilniaus myslė, kurią atmins 
artimoji ateitis: kokiu būdu 
lenkų vado obalsiai įsikūnija į 
vietinių lenkų veikimą!

Nustojusiai medžiaginio tur
to, nuplėštai, sunaikintai, nu-, 
teriotai Lietuvai viena viltis 
belieka: savo piliečių ištver
mė ir darbštumas.
(/‘Nepriklausomoji Lietuva”



DARBININKAS
■ s

K,

i

PALENGVINA INGYTI 
NAMUS.

Naujas Projektas padėti Dar
bininkams Įsigyti Namus.

Kai-kurie lokaliai komitetai, 
kurie buvo sudaryti; kad su
mažinti plėšimų nuomų už na
mus, pradėjo veikti naujų dar
bų, kad palengvinti nuomas, 
padedant įvairius veikėjams, 
kurie stengias padauginti na
mų skaičių.

Pranešimas, kurį gavo na- 
mij registracijos ir informa- 
jos skyrius prie Su v. Valstijų 
Apgyvendinimo Korporacijos 
suteikia planų, raginant dar
bininkus statyti savo nuosa- 
vius namus. Toks planas bu
vo pradėtas pildyti buvusio 
pirmininko Rent Profiteering 
Komiteto, New Londone, Ct.

Į tų planų ineina inkorpo- 
ta bendrovė su $25,000 kapita
lo. Tokie darbininkai, kurie 
gali išmokėti 10 nuošimčių 
namų ir loto vertės gaus 50 
nuoš. paskolos iš bankos ant 
pirmojo mortgage, o likusius 
40 nuoš. gaus iš bendrovės, ku
ri paims kaipo užtikrinimų 
antrąjį mortgage. New Lon
dono darbininkai sutiko pasko
linti bendrovei iki 75 nuoš. 
antrojo mortgage, kuris duo
damas kaipo užtikrinimas. 
Taip bendrovės fondas indė- 
tas Į nuosavybę išneša nedau
giau kaip 10 nuošimčių nuosa
vybės vertės ir bendrovės ka
pitalo užtenka padėti išstatyti 
namų už $250.000 vertės. Tuo 
pačiu laiku tie, kurie statos na
mus išmoka savo skolų po vie
ną nuošimtį per mėnesį. Taip 
bendrovė turi užtektinai kapi
talo, kad varyti toliau savo 
darbą.

Išmokėjus antrąjį mortgage 
bendrovė inteikia savininkui 
visus raštus.

t

DETROIT, MICH.

24 gegužio L. Vyčių 79 kp. 
choras buvo surengęs vakarų 
salėj prie Michigan ir 24 gatv. 
Buvo lošta veikalas “Į tėvy
nę.” Nusisekė gerai.

29 gegužio Tautos Fondo sk. 
turėjo mėnesinį susirinkimų 
žv. Jurgio parap. svetainėj. 
Nutarė rengti ir remti kiek in- 
galint L. Raudonąjį Kryžių.

29 geguž. 8 vai. vakare Vy
čių 79 kp. laikė savo paprastų 
susirinkimų. Tarp kitko nu
tarta surengti išvažiavimų 15 
d. birželio. Išrinko komisijų 
suieškoti vietų.

Sv.

VISAME SVIETE ŽINOMA.
4

Tikroji Partola talpina savyje skanias ir priimniąs ken- 
des, valančias kraujų ir pilvų. Ji visame sviete pagarsėjo 
todėl, kad tos kendės talpina savyje ypatingus elementus, 
kurie gerai gydo. Jos rekomenduojamos visų gerųjtj dak
tarų. Turintiems pilvo skaudėjimų jos yra asniolu-išgelbė- 
toju.

Paieškojimai ir
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vienų sykį.
” tris sykius

Į SENĄ ŠALĮZ
PASIŲSK ARBA PAIMK SU SAVIM.’ *

Sename krašte šiandiena ne tik, kad viskas aukštai pakilę, bet 
ten labai daug yra daiktų, kurių visiškai negalima gauti.

Jeigu jūs pienuojate greit grįžti į tėviškę, pasiimkite su savim 
daug daiktų, kuriuos čia gali pirkti pigiai, ir kurie bus labai paran
kūs sename krašte dėl jūsų taip gerai, kaip ir jūsų šeimynai.

Beto, jeigu jūs pasiryžote gyventi šioje šalyje Amerikoje, ne
užmirškite savo brangiųjų ir pasiųskite jiems dovaną iš Amerikos. 
Darydami taip, palinksminsite juos ir jie jus visuomet atsimins.

ASTUONIŲ DIENŲ KALENDORIUS LAIKRODIS bus puiki 
dovana, kurį čia matai ant paveikslo.

ASTUONIŲ DIENŲ KALENDO
RIUS LAIKRODIS yra vienas iš 
praktiškiausių ir madingiausių laik
rodėlių dabartiniu laiku.

Dėžė arba makštis yra padaryta 
iš TIKRO KAMUOLIŲ METALO, 
arba labai puikioje nikelinėje dėžė
je.

Laikrodėlis parodo laiką visuo
met reguleriai. Jis labai stiprus ir 
laikys per daugelį metų.

Jūs turite tą laikrodėlį užsukti 
tik vieną sykį į aštuones dienas ir 
jis parodo tuo pačiu laiku sekundas, 
minutas, valandas, dienas savaites ir 
dienas mėnesio.

Visi jūsų draugai nusistebės pa
matę šį nepaprastą laikrodėlį ir pa
vydės jums.

Kiti parduoda tokius laikrodėlius 
po $18.00 ir daugiaus,—kuomet mes 
dabartiniu laiku parduodame tik už 
$1048.

.50c. 
$LQQ

GRAŽUS VAKARAS!!

Užsakymus adresuokite į 
2-nd Avė., Dept. L. 3. New 
APTEKA PARTOSA, 160 — 
York City. (120) _

ŠVEDŲ MISIJA.

Jau visa savaitė kai Kaune 
vieši Švedų Misija, susidedan
ti iš karininkų — pėstininko 
Amvergerio, raitelio Hoegerio 
ir artilerininko — Dalveko.

NAUJA KARĖ PRIEŠAKYJ.

Jurgis Washingtonas pasa
kė: “Būti prisirengusiems ka- 
rėn yra pasekmingiausia prie
monė taikos palaikymui.” 
Nauja karė vėl stovi prieš 
akis: tai karė su skilvio ligo
mis. Permainos iš karštų die
nų į vėsias naktis, atmainos 
vandens ir tt. pagamina dau
gelį skilvio ir vidurių ligų. 
Būk prisirengęs sutikti karę, 
o turėsi geriausias priemones 
sveikatai palaikytj, o tam rei
kalui negali gauti nieko ge
resnio už Trinerio Amerikoriiš- 
ko Kartaus Vyno Eliserį. Su 
pagalbą šito vaisto jūs galite 
užlaikyti savo vidurius norma
liam veikime, o jūsų vidurių 
gera tvarka prašalins jums 
baimę apie jų užkietėjimų, ne
virškinimų ir tt. Be to, Tri
nerio Amerikoniškas Elbceris 
yra labai priimnus ir pasek
mingas, niekad nepakenkia vi
duriams. Jį galite gauti vi
sose aptiekose. Jeigu kosite, 
nes šiuo laiku yra labai lengva 
pagaut šaltį, tai Trinerio Se- 
davytas Kosuliui suteikia ūmų 
ir tikrų pagalbų. Galima gau
ti visose aptiekose. Joseph 
Triner Co., 1333-1343 So. Ash- 
larA Av» diieaorn III

Panašios gyduolės jūs niekur negalite gauti. Jūs gali
te rasti pamėgdžiojimus ir panašumus, bet tai nėra tikra 
Partola. Svarbiausia Partolos ypatybė yra tai ta, ji grei
tai ir pasekmingai valo kraujų ir skilvį. Dėlto dėžė Par
tolos turi rastis kiekvienoj šeimynoj.

Nepraleidinėkite brangaus laiko, kuris nesugrąžinamai 
prabėga ir užsisakykite tuoj, šiandie, kreipkitės tiesiog į jos 
išradėjų.

Didelė Partolos kubutė ka inuoja tik $1.00. Dėl visuome
nės patogumo duodame 6 dėžutes už $5.00. Kiekvienoj lietu
viškoj šeimynoj tūri rastis Partolos.

Graži ir naudinga dovana su kiekvienu užsakymu.

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko-” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vienų knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Istorišką Lietuvių Operatę

“BIRUTĘ”
STATO SCENOJE

L. D. D. DRAUGIJA “AUŠRELĖ” 
Po vadovyste komp. MIKO PETRAUSKO 

NEDĖLIOJĘ, 8 DIENĄ BIRŽELIO (JUNE) 1919
__ __ ą
Polis Theatre-Worcester, Mass.

8-tą valandą vakare.
TIKIETŲ KAINOS: 35c., 50c., 75c. ir $1.00. 

Tikietai iškalno gaunami “Aušrelės” kamb. 45 Millbury St.
Kviečia VALDYBA.

Lietuvių Rakandų 
Bendrove.

SPECIAL VAIKAMS.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO., 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Kasdien išsiunčiame po ke
letu desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

___________

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už sūrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę Šerus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendroves 
specialistai, ir užmanymas jau yraTtūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuvą per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc.

7) Jungiama trys Bendrovės: Lietuvių Statymo (£leve- 
land, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės Serai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už Šerus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji'Lietuvos auksiniai.

Užsrašykime ką daugiausiai galima dabar ir siųskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.,
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.

CAMBRIDGE, MASS.

VAKARAS
Margas vakaras bus birželio 

d., nedėlios vakare Bažnytinėje 
Salėje. Bus suloštas labai puikus 
teatras “Tarp Dilgėlių Rožės.” 
Atlos 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.

8

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

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

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

Taip-gi gražus Surinktas Setas, 
susidedantis iš puikiausio gva- 
rantuoto Auksu dengto retežėlio, 
rankovėms sagutės ir kaklaryšiui 
spilkutė, setas tikro diamond 
šmotelių, kuriuos kiti pardavinė
ja po $6.00 ir daugiaus, mes pa
siųsime jums tik už $2.75.

Laikrodėlį ir surinktą setą mes 
pasiųsime. tik už $12.48.

Pirk tą puikų ir praktišką 
Laikrodėli ir Setą dėl savęs ir 
jūs būsite pilnai patenkinti.

Pasinaudok tąja proga ir ra
šyk šiandieną dėl tų puikiij ir 
brangių daiktų įdėdamas tik 
$1.00, ir kitus užmokėsite kuo
met daiktai bus 
mus.

ALL W0RLD EXPORTERS,
1152 Milwaukee Avė., Dept. 234

7 (7-12-14)

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 antrų lubų.)

s

pristatyti į na-

Chicago, UI.

tį

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

VIENATINE AVALŲ DIRBTUVE 

PROGRESS SHOE MFG. CO. 
95 SPARK STREET, BROCKTON, MASS.

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

“Oxford” stilių avalus dėl vyrų. Ši Bendrovė specializuojahS 
1‘Goodyear Wealt” geresnės kliasos avaluose, kurių prekė yra nuog 
|$5.50 lig $9.50 “Retai!” Mes vartojame geriausią ta vorą, at-g 
[liekame pirmos kliasos darbą. Visi Lietuviai Krautuvninkai pri-Ęž 
siųskite savo antrašus, o mūsų agentas būdamas jūsų apielin-Ęc 
įkėje parodys mūsų sempelius ir priims užsakymus. ne

ir

Turėdamas fonta- 
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- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

•••••••
AŽ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirsimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkštų, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo Sveikatai pagalbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo. 
Nervą tona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iSsivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.' 
Biteria, ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa- 

' žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras: - j

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J, Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Ohicago, DL x

Paieškau brolio Petro Verbilo, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Gražiškių par., Karpiejų kaimo. 
Apie 20 metų kaip išvažiavo į A- 
rneriką 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, 
Seotland.

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 

1 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.

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

vos Atstatymo B-vės atstovo Inž. P. J. Žiuris, 1919 mete.
2. Įkorporuota ant 100.000 dolerių. gg
3. Išdirbama trijų greidų vyriškus, ožkos ir veršio skūrų “ sidera

leather” avalus. 2flJ
4. Dieninis pagaminimas 250 poni. aro
5. Parduodama krautuvninkams. sg
6. Ant visų mūsų avalų padų yra primuštai štempė su LietuvosES

žirgvaikiu. gc
7. Visi šėrininkai yra Lietuviai. fie
8. Visi darbininkai yra šėrininkais. gg
9. Jos valdyba susideda vien tik iš lietuvių: a) Vedėjas Inž.gg

P. J. Žiuris, b) Pirmininkas A. Čižauskas, c) Kasierius P.gS 
K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Milčius, e) Kiti Direk-aro 
toriai: P. Tamulevičius, A. Kasparas ir J. Vaičiūnas. iro
Mūsų obalsis: “Pilna vertė, geras stilius, tvirtumas ir aug-Ęj 
stos kliasos išdirbimas. Ęs
Mūsų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų. Jame yra nau-Ps 
jausios prietaisos ir per tai išgali m pagaminti gerus ava-Ęq 
lūs.
Duodame geriausias išlygas krautuvninkams ir vertę nešio-gg 
tojams mūsų avalų. aro

13. Perkame skūras nuo geriausių išdirbę jų.
Mūsų bendrovė susideda vien tik iš lietuvių. Joje priguli 
270 šėrininkų, kurių didžiuma yra valų išdirbėjai turinti 
daug metų patyrimo.
•Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas!
Kas rems savą kylančią industriją?

i LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE |
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON

JAU SIUNČIAME-
Į Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 
Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

■TODĖL
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-I 

ZON; PIRKITE BĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNfi REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR< 

SĖS PRISIRENGĘ? <
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-l 

ūmais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
2-34 CROSS STR., 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.

Paieškau vyro Miko Bogušio 
Suvalkų gub., Seinų pav., Leipū- 
nų paeto, 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.

Paieškau savo pačios Mary Strze- 
gauskienė 28 metų senumo, aug- 
ščio 5 pėdų 4 colių, plaukai tam
siai gelsvi, nosis smaili. Drabu
žius nešioja mėlynus, margus dri- 
žuotus skersai. Skrybėlė šiaudinė 
mėlynas ribinas. Ji išsivežė 3 vai
kus. Vyriausia 11 metų vardas 
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. Strezegansky,
955 Sherman St., Akron, Obio.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėju ir esu patyręs tame dar- _ ' 
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.
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DARBININKAS

Vietinės žinios 4

t

I1

Kapitalas $2.000,000.00 !

SKYRIUS I.

SKYRIUS V.

4
• ‘

d
SKYRIUS vm.

Valdyba.

SKYRIUS IX.

(Toliaus bus)

1

•’
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padarys veidą 
BALTA Pra-

Dalykai šios bendrovės bus vedami direktorių, 
susidedančiu iš nemažiau kaip trijij ir nedaugiau 
kaip penkiolikos ypatų: Pirmininko, Vice-Pirminin- 
ko, Sekretoriaus ir Kasieriaus. Direktoriai bus ren
kami šėrininkų iš savo tarpo kas metas antrą utar- 
ninką sausio mėnesio. Sekanti asmenys bus Direk
toriai ir Viršininkai iki nauji bus išrinkti ir užtvr- 
tinti: Jonas J. Romanas, Pranas Virakas ir Jonas E. 
Karosas.

II

L. D. S. Reikalai

So. Boston, Mass.

Privatinė nuosavybė šios bendrovės šėrininkų 
bus-ant visados liuosa nuo visokių Korporacijos sko
lų. Tel So. Bo«ton270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvis u kai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bendrovė šiuomi paskiria, įgalioja ir užtvirti
na p. Celora Martin Stoddard kaipo savo agentą gy
venantį mieste Phoenis, Arizonos valstijoj, užim
ti valdišką vietą veikti labui bendrovės kiekviename 
atžvilgyje, vesti provas-skundus kokie gali kada at
sitikti ar būti užmetami prieš šią Bendrovę, bent ko
kiame teisme Arizonos valstijoje.

LIUDIJIME ŠIŲ DALYKU, Mes čionai tvirti
name mūsų parašu šią 12-tą dieną Gegužio, 1919 me
tais.

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Keamey, N. J.

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

135 C Str.

Vartok tų mostį, ji 
TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštų ir baltų odų. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųat 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Box 772, ’VVaterbury, Ct.

••M*

Vardas šios korporacijos yra Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, (Lithuanian Sales Corporation) ir jos 
dėl prekybos varymo raštinė (office) bus Arizonos 
valstijoje mieste Phoenis. Taip-pat raštinės gali bū
ti uždėtos ir pramonė varoma, susirinkimai šėrinin
kų ir direktorių gali būti daromi bile vietoje Arizo
nos valstijoje ar kur kitur pagal įstatų nurodymo.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
lieto, V&itkabalių 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.

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ. |
Dennabun ralaika plinka alinki- h 

ma, praialina pleiskana*, niežėjimą » 
odoa ualvo*, angina plaukas priduoda n 
ma Jėma reikalinga maistą.

Derina fuga p adam kad Josfi plaa- -5 
kai bus tankus ivetaus ir skaistus. H 
a Oda Juaū galvoje bu* tyra, pleis- H 
kanos iinyk* ant visados ir plaukai S 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Juro paė- K 
ta suvis dykai ilbandynui sampala. 8

Prisiųskite M c. stampomis perstun in 
tlmo lėiu. gausi ilbandymai dežiute ( 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGiL SPECIALT1ES CO. I 
BOX 37. PHILAOn.PM1 A. RA. '3

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvsrantuojame.

Lie
tuviškųjų kostiumų-paredalų puošnumas. Geri dainininkai-solis- 
tai. Akomponuos gera ddielė orkestrą.

SKYRIUS VI.
Direktoriai nustatys teises arba įstatus vedimui 

ir tvarkymui bendrovės ir reikalui esant, pertaisys 
jas. Jie turės pilną teisę užimti arba kitą paskir
ti į vietą kokio nors valdininko bei viršininko, ku
ris prasišalintų ar būtų prašalintas iš vietos dėl ko
kios ten priežasties, ir paskirti iš tarpo savęs Pildo
mąją Komisiją, kuri pagal nutarimo ar pagal įsta
tų nurodymo turės ir panaudos šios konstitucijos su
teiktą Direktoriams galybę.

Bel! Phone Dickin**n 3W5 M

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

Liatuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedoKoab iki 4 pepUta. •

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

KONSTITUCIJA LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS.
i

i
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_________ k________________________ n 
Chorą, solistus ir orchestrą vadovaus pats komp. M. Petrauskas, k

Didžiausi suma paskolos arba atsakomybės į 
kurią ši bendrovė gali save bile kada išstatyti yra 
vienas milijonas trįs šimtai ir tris dešimt trys tūks
tančiai dolerių.

SKYRIUS VIII.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Nuo 2 iki S popiet. Nuo 7 iki k

K)jW ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 1 
Tel 602 S. B.

rrww' įrr~.'w*—~~r

DR. F. MATULAITIS!
Išvažiavo ant studijų į 

Chicagą. Sugrįš Birželio j 
mėnesyje į Bostoną.

Kad būt gražiu.

Lietuvis Dantistas ;
DR. M. V. CASPER ;

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

South Boston, Mass. [ 
Tel. So. Boston 27.

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

!

korporavimo ir registracijos, su privilegija atnau
jinimo ir teisėmis būti išnaujo registruota ir patek
ti amžina kaipo tai teisių sąlygos parodo.

...

I

i

I

Gerb. klebonas kun. K. Ur
bonavičius ketverge sugrįžo iš 
Washingtono, kur dalyvavo 
A. L. Tarybos suvažiavime. 
Laike jo nebuvimo atvažinėjo 
gerb. kun. J. Švagždis, Nor- 
woodo lietuvių klebonas ir pa
tarnavo So. Bostono lietu
viams.

Saugokitės. Birželio 5 d. L 
st. maudynėse J. Kalinauskui 
pavogė marškinius, kuriuose 
buvo paslėpęs $80.00. Dabar 
dar L. St. maudynės nėra atsa
kančiai prižiūrimos ir* jokių 
brangmenų nesineškite, eidami 
maudytis.

Utaminke, seredoj ir ket
verge So. Bostone buvo labai 
kaitru. Dabar jau vėsiau. 
Per minėtas dienas daug buvo 
apalpimų ir keletas mirė nuo 
kaitri}. •

Ateinančią nedėlią lenkai 
rengia protesto . mas-mitingą 
prieš žydus. Lenkai protes
tuos prieš žydų protestus.

Birželio 5 d. Lietuvių salėj 
keno tai būta ineita ir visos šė
pos ir klosetai atplėšti. Pa
vogta tik keletas cigarų.

Birželio 4 d. buvo susirinki
mas Šv. Petro Bažnytinio Cho
ro. Susirinkime be kitų svar
bių nutarimų, vienbalsiai nu
tarta važiuoti į Lietuvos Vyčių 
N. A. Apskričio išvažiavimą 
Laivrence, Mass. Liepos 4 d.

Išrinkta komisija tvarkymui 
važiuotojų iš J. Motiejūno ir 
p-lės B. Valentukės.

Šv. Petro Bažnytinis Choras 
važiuos sykiu su L. Vyčių 17 
kp. Važiuos trokais.

Norintieji važiuoti sykiu, 
kad ir neprigulintieji, turi tuo
jaus pranešti komisijai. So. 
Bostono jaunimas smarkiai 
rengiasi prie to išvažiavimo.

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 10 d. įvyks svarbus 

LDS. 8 kp. susirinkimas Baž
nytinėje Salėje 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai būtinai atei
kite.

Ateinanti subatvakarį Dud- 
ley Opera House“Gabija” sta
tys “Vestuves.”

AMERIKOS MAISTO KO
MISIJA SUGRĮŽO Į 

KAUNĄ.
Naktį iš 6 į 7 geg. dienų su

grįžo automobiliu iš Varšavos 
per Suvalkus į Kauną, Ameri
kos Maisto Komisija, kapit. J. 
B. Hollister’io vedama. Drau
ge atvažiavo kap. A. D. Whit- 
temore ir New-Yorko žydų 
Pagalbos Draugijos atstovas 
d-ras Borisas D. Bogenas. A- 
merikos Maisto1 Komisija ir dr. 
Bogenas šiandien išvažiuoja į 
Vilnių maitinimo reikalais. 
Šiomis dienomis Pilavoj (Maž. 
Lietuvos)sustojo Amerikos lai
vas su maistu Lietuvai, kurs 
netrukus bus atgabentas į Kau
ną. Viso Amerikos Maisto 
Komisija atgabena į Lietuvą 
2000 tonų (arti 120.000 pūdų) 
kvietinių miltų už pinigus ir 
100 tonų (6.000 pūdų) maisto 
produktų vaikams, — kur yra 
60 tonų kond. pieno, — dova
nų.

PRANEŠIMAS.
LDS. Conn. apskričo kuopų 

4-tas suvažiavimas įvyks 8 d. 
birželio 1919 šv. Jurgio parapi
jos svetainėje ant Park Avė., 
Bridgeport, Conn. Todėl vi
sos kuopos malonėkite prisiųs
ti kodaugiau delegatų, taipgi 
prisirengkite su įnešimais nau
dingai mūsų apskričiui ir į L. 
D. S. Seimą nepamirškite įne
šimų pasigaminti.

Visos kuopos, kurios tik tu
rite tikietus malonėkite pri
duoti delegatams važiuojan
tiems arba prisiųskite raštinin
kei.

Suvažiavimas prasidės 1 vai. 
po piet, todėl delegatai nepa
sivėlinkite, stengkitės visi pri
būti ant laiko.

Oną Černiauskaitė, 
z 25 Poplar St., 

AVaterbury, Conn.

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Aps

kričio kuopoms pranešu, kad 
LDS. N. A. Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks birželio 22 
d. š. m. nedėlioj 1 vai. po pie
tų šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj 119 Temple tsr., Na- 
shua, N. II. Todėl gerb. kuo
pos rengkitės prie tos dienos, 
rinkite atstovus ir darykite 
gerų ir naudingų sumanymų 
dėl tos brangios organizacijos, 
nes šitas paskutinis suvažiavi
mas prieš seimą Tai gerb. 
kuopos kam rūpi LDS. gero
vė ir jūs reikalai, tai visi pri- 
siruoškite prie tos dienos. Siųs
kite kodaugiaus atstovų, nes 
kiekvienam katalikui ' turėtų 
rūpėti LDS. organizacija, o y- 
patingai turėtų būti visa aps
kričio valdyba suvažiavime.

Pasarga. Kuopos per laiš-

kus nebus kviečiamos, tik per 
organą, tai temykite organą ir 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėt savo duoklių į Aps
kričio agitacijos iždą po 5c. ant 
metų nuo nario, tai malonė
kite prisiųsti iki suvažiavimui 
Apskričio iždininkui M. Abra- 
činskui, 187 Ames St., Monte- 
llo, Mass., o kurios kuopos ne
galėsite atsiųsti atstovo į su
važiavimą, tai prisiųskite sa
vo įnešimus apskričio valdy
bai.
LDS. N. A. Apskr. aVldyba.
Pirmininkas — V. J. Ku

dirka. 37 Franklin St., Nor- 
wood, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas, 58 
Heaton Avė., Norvvood, Mass. 
LDS. N .A. Apskr. Valdyba.

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAF0- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
244 Broadvav, So. Boston.

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.

NAUJA KNYGA!
Visiems instrumentams ir dai

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

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

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. Broadway,

SKYRIUS n.
šios Bendrovės abelna užduotis yra daryti kont

raktus arba sutartis; pirkti, įgyti ir palaikyti, nau
dotis, išmainyti, veikti visokiais būdais išleidžiant 
arba parduodant už nuošimtį ar kaip kitaip bent'ko
kios ir visokios rūšies daiktus, išdirbinius ir tavo- 
rus, prekybos dalykus ir produktus; vesti abelnai 
įvežimą ir išvežimą laivais ir traukiniais ir pardavi
mą. Būti agentais, mekleriais arba tarpininkais mi
nėtuose prekybos vedimo reikaluose dėl pavienių 
ypatų ar kelių ypatų, bendrovių arba korporaci
jų ir abelnai pravesti ir varyti prekybą ir tarpinin
kavimą; nupirkti, samdyti, pasirinkti arba kaip 
kitaip įgyti, savinti; išmainyti, parduoti arba ki
taip išleisti, išduoti ant užstato, parankos, už pa
lūkas ir pirkliauti visokiais judinamais ir nejudina
mais turtais bei nuosavybe. Pasiskolinti ir duoti 
kitiems ant paskolos pinigus už nuošimčius dėl ve
dimo ir kėlimo gerovėn visokio veikimo ar dalyko 
kuriame ši bendrovė matys naudą, reikalą ar norą. 
Įkurti ir dalyvauti visokiose finansinėse, vaizbinėse, 
pirklybinėse pramonėse ir kitokiuose užsiėmimuose 
vaipo darbu, sutartimis, apsiėmimais ir kitokiais 
veikimais; pirkti, užtikrinti, pagerinti, parduoti ar
ia kitaip išleisti kokią nors nuosavybę ant sutarties 
arba už nuošimčius, pasavinti, vartoti ir kontroliuo
ti laiškus, patentus ir išradimus; savinti, atmesti 
ir iš naujo išduoti šėrus ant nuosavaus turto, pa
savinti ir balsuoti šėrus kitų korporacijų; išduoti ob- 
igacijas (bondsus), notas ir kitus liudijimus pasko

los ir apturėti mokestį už juos kapo tai užtsatu, do
kumentu, užtikrinimu ar kitaip; ir abelnai daryti 
ir atlikinėti tokius darbus ir dalykus ir vesti tokį 
užsiėmimą sutinkantį su teisėmis bile kokioje šaly
je pasaulio koksai bus tinkamiausias ir naudingiau
sias bendrovei pagal direktorių nuožiūros.

AMERIKOS KARO MISIJA 
MŪSŲ FRONTE.

Kiek anksčiau atvažiavusi 
Amerikos Misija mūsų politi
kos karo ir ekonomijos padė
čiai ištirti, pulk. E. J. Dawley 
vedama, vakar atlankė mūsų 
karo su bolševikais frontą. 
Pulkininkas E. J. Dawley L. 
Spaudos Biuro atstovui pasa
kė, kad pirmieji jo įspūdžiai 
Lietuvoj yra “verv good” (la
bai geri). Šiomis dienomis į 
Kauną žada iš Liepojaus atva
žiuoti misijos galva, pulkinin
kas Warwick Green.

SKYRIUS m.

Didumas kapitalo šios Bendrovės yra du milijo
nai dolerių, padalintas į keturis šimtus tūkstančių 
šėrų, karių vertė yra penki doleriai kiekvienas, už 
kuriuos bus užmokama Bendrovės direktorių pas
kirtame laike. Šėrai gali būti perkami grynais pi
nigais, nejudinama arba ypatiška nuosavybe, dar
bu, parandavojimu, pasiskyrimu prekių ar kitokių 
brangių dalykų panaudojimui ir siekiams korpora
cijos. Ir visi šėrai kapitalo bendrovės, kada išduo
ti į mainus pirklystės, ant to ir per tai, bus pilnai 
išmokėti taip kaip kad būtų buvę pirkti grynais pi
nigais ir nebus uždedami mokesčiai ant jų nieka>- 
dos, ir sprendimas direktorių kaslink vertės nuosa
vybės, teisių arba daiktų įgytų mainuose už pamati
nį turtą arba bendrovės kapitalą bus užbaigtas ant 
.visados — neatmainomas.

SKYRIUS IV.

Laikas nuo kurio ši korporacija įsikūnija, tai 
bus diena kurioje šie įstatai bus užrekorduoti pagal 
teisių įstatų ir terminas šios bendrovės registraci
jos bus po dvidešimt penkių metų nuo dienos in-

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 Na 
193 Hanover St., Boston, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS 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.
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.

[ TEISINGIAUSIA IR GE- | 
| RIAUSIA LIETUVIŠKA 0 

APTIEKA.
i Sutaisau receptus su di- 
! džiausią atida, nežiūrint, 
! ar tie receptai Lietuvos ar g 
! Amerikos daktarų. Tai 
! vienatinė lietuviška aptie- 
' ka Bostone ir Massacliu- 
'setts valstijoj. Gyduolių ga- 
• lit gaut, kokios tik pašau- 
' lyj yra vartojamos. Galit ** 
i reikalaut per laiškus, o aš B 
į prisiųsiu per expresą. B
Į K. ŠIDLAUSKAS, B
j Aptiekorius ir Savininkas H 
[226 Broadway, kamp. C St., U 
[ SOUTH BOSTON, MASS. H 
[Tel. S. Boston 21014 ir 21013į

DIDELIS LIETUVIŠKAS TEATRAS! i

! So. Botsono Lietuvių Dramos ir Muzikos Draugija 
! “GABIJA” J;

STATO----------- k

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. I 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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 Kneeland

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

$
U
žu u

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

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

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

“GABIJOS” Choras šiam perstatymui bus skaitlingas.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa Nedėllomla
nuo 9 vai ryta nno 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakar*. Iki < vul. vakare.

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 išexaminavoju 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

M. A. Waltz, Rejentas.

CELORA M. STODDARD (ANTSPAUDA) 
G. E. DOLAN (ANTSPAUDA)

APSKRIČIO MARIC0PA ) 
VALSTIJOS ARIZONA )

' ) ss.
Šiandieną ypatiškai stojo prieš mane, M. A. 

Waltz, notarijų arba rejentą viršminėtoje valstijo
je ir apskrityje, Celora M. Stoddard ir G. E. Dolan, 
man žinomi asmenys, kuriedu pasirašė ant virpaduo- 
to dokumento ir pripažino man kad jiedu išpildė 
šį reikalą dėl viršmihėto tikslo pagal įstatymus.

Duotas po mano ranka ir antspauda tarnystės 
šią 12-tą dieną Gegužio mėnesio, 1919 metuose.

Mano tarnystė pasibaigs 13-tą dieną Rugpjūčio, 
1922-rais metais.

(Antspauda)
Registruotas raštinėje Arizonos Korporacijos 

Komisijos šią 12-tą dieną Gegužio A. D. 1919 metuo
se, valandą 2:30 P. M. pagal reikalavimą Stoddard 
Inkorporavimo Kompanijos kurios raštinės antrašas 
yra Phoenix, Arizonos valstijoje.

Arizonos Korporacijos Komisija. 
Amos A. Betts, Pirmininkas.

Temykite Musą Apgarsinimus Ateinančią Savaitę

Pirkite šėrus Dabar

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei tori reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojai) į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau 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
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTOM, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventAnis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

<I




