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Naujiena visiemsŽinia nuo Karoso
PROGA SUŠELPTI SAVIŠKIUS LIETUVOJE

Liepos pradžioj išsiunčiamas laivas su maistu

Gali pasiusti 85 svarus maisto.

Jūsų Kun. Dobužis Žinios iš Lietuvos

UTENA.

South Boston, Mass.

skleidžia lenkų laikraštis Vil
ui nje “Nasz Kraj.”

UTARNINKAS, BIRŽELIO 10 D., 1919.

Gudrūs spekuliantai, bet ir 
sargyba nesnaudžia. Vienas 
žydelis apsirengęs vokiečių ka
reivio rūbais ir gavęs raštus, 
norėjo iš Simno išvežti 3 pū
dus sviesto. Bet sužinojus mi-

Vakarinėj Vengrijoj apie 
miestą Oedenburg sodiečiai 
buvo sukilę prieš raudonųjų 
valdžią. Iš pradžios raudo
noji Vengrijos valdžia atsiun
tė savo agentus ir jie prikalbi
nėjo sodiečius priimti bolševiz
mą. Sodiečiai apreiškė ne
norį bolševizmo ir norį prisi
jungti prie Austrijos. Rau
donoji valdžia buvo paskelbus 
rekviziciją, maisto ir drabužių. 
Sodiečiai tuomet sudarė armi
ją iš keletos tūkstančių, apsi
ginklavo dalgiais, kirviais, ša
kėmis, o kaikurie šautuvais ir

Tenka pastebėti kad kuone 
visi uolūs “Darbo Balso” pla
tintojai ir skaitytojai šiandien 
jau komunistai bei socialistai 
liaud. revoliucionieriai — prie
šai neprigulmingos Lietuvos.

Tai vaisiai stropaus darbo 
jųjų tėvo St Kairio, kurio dė
ka Utenos Apskr. Taryba bu
vo pasiskelbusi neprigulminga 
“respublika.”

Iš Klaipėdos per Jurbarką 
į Kauną atplaukė 4 barkos 
duonos. Barkas lydėjo gink
luoti mūsų kareiviai.

Iš Vilniaus atvyko Kaunan 
žinomas mūsų kompozitorius 
J. Tallat-Kelpša.

Amerikos delegacija gegu
žio 5 ir 6 dieną lankė Kauno 
miesto labdaringaes įstaigas. 
Žmonės visur prašė duonos.

Aleksoto Juozapiečiai gavo 
iš Darbo ir Socialės Apsaugos 
Ministerijos 3000 markių pa
skolos. Beto jie gavo Gelgau
dišky pirkti 500 centn. bulvių 
po 17| mar. centn. “Zitietės” 
gavo pirkti 100 cent. bul. .

NUGALABIJO 3.000 SODIE 
ČIŲ.

Alijantų taikos konferencija 
tebsvarsto Voketijos paduotas 
taikos išlygas. Anglijos pre- 
mieras pripažįsta, kad* reikia 
palengvinti taikos išlygas Vo
kietijai. Jisai stovi, kad tu
ri būti žmonių balsavimai tose 
žemėse, kurios atskeliamos 
nuo Vokietijos ir priskiriamos 
Lenkijai. Ketinama taip-gi 
sumažinti kontribuciją.

LIETUVIAI VAROSI 
DVINSKO LINK.

Bernas, birž. 6 — (Francijos 
bevieliu telegrafu). — Lietu
vių kariuomenė, kaip skelbia 
lietuvių spaudos biuras varosi 
nuo Vilniaus link Dvinsko ir 
apėmė Kscia. > _

GREIT APLEIS FRANCIJĄ.
Iš Paryžiaus pranešama, jog 

prez. AVilson apleis Franciją 
už poros savaičių, o gal ir grei
čiau.

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

IŠKILMINGA LIET. VALST. 
PREZIDENTO L. V. TARY
BOS NARIŲ PRIESAIKA.
Jau prieš pusvalandį prasi

dėjo rinkti svečiai. Dauguma 
negavo bilietų. Salė išpuošta 
vėliavomis ir vyčiais. Vals
tybės Tarybos nariai sėdi vi
dury salės. Dešinėje sėdi Lie
tuvos diplomatai, Francūzų 
karinė Misija. Kairėje Mi- 
nisterių kabinetas, vokiečių 
atstovams palikta vieta, kurių 
nėra; spaudos atstovai ir dva
siškąja. Salė pilna svečių. 
Garbės sargybą eina karo mo
kyklos mokiniai.

4 v. 10 m. valdžios ir kari
nės vyriausybės atstovų lydi
mas į salę įeina V. Prezidentas 
A. Smetona. Visi buvusieji 
salėj sustoja. Prezidentas sė
dasi už Vai. Tar. prez. stalo. Iš 
šalių — Vai. T. vice-prezid. A- 
teina J. E. Žemaičių vyskupas 
ir Rygos vyskupas Rurk.

J. Staugaitis. Vai. Tar. po
sėdis atidarytas. Dienotvar
kė: 1) Valstybės Prezidento 
priesaika: 2) Vai. Tar. narių 
priesaika.

Skaito ištrauką iš Vai. Ta
rybos posėdžių protokolo apie 
išrinkimą prezidento.

J. E. Žemaičių vyskupas. Te 
esti palaiminta tauta, kuri i- 
ma Dievą sau už vadovą?

Mūsų Tėvynė per ilgus am
žius buvusi priklausoma nuo 
svetimų, daug prikentėjo. Mū
sų gerb. V. Taryba ir Augšta- 
sis Prezidentas daug triūso pa
dėjo, kad iškovojus nepri
klausomybę. Su graudingu 
skausmu skaitys mūsų istori
jos lapus, apie Valstybės ne
priklausomybės išgavimą. 
Kaip Izraeliu tauta išėjusi iš 
vergijos kreipėsi prie Dievo ir 
ypatingai buvo Jo globojama, 
taip ir mes šioje garbingoje 

, kada mūsų valsty-

KAS GIRDĖT MASKVOJ.
Į Siberijos sostinę Omsk at

vyko amerikonas Dillon iš Ma
skvos. Tasai amerikonas že
miškojo rojaus sostinę apleido 
vasario m. ir į Omską vargais 
negalais atvyko bal. 12. Sako, 
jog vas. m. žemiškojo rojaus 
sostinėje buvo tokios kainos: 
arklienos svaras 30 rubl., šu
nienos sv. 12 rub., ruginių mil
tų pūdas 800 rub., bulvių pū
das 240 rubl. Degtukų dėžu
tė 100 rubl. Vežikui už pave
žimą 1 viorsto 100 rubl. Ta
da bedarbiavo apie 75.000 me
talo darbininkų ir daugiau, 
kaip tiek audėjų. Bolševikiš
ki darbininkai turintieji dar
bus gauna nuo 650 iki 1500 rub. 
mėnesyje.

nutarė gintis. Tai po to prieš valandoje, 
juos buvo atsiųsta raudonoji bė turi jau prezidentą ir Tary 
armija su anuotomis ir kulkos- bą ir kuomet jie savo noru at- 
valdžiai s. Ištiko baisi sker- liks priesaiką prieš Dievą lai
dynė. Sodiečių armija buvo kinąjai konstitucijai, pripa 
tuoj išblaškyta. Sodiečiai so- žįsta Dievo Valią ir prašo J< 
džiuose gynėsi ir jų buvo iš- pagalbos. Ir santykiai si 
skersta virš 3.000. Žuvo vy- kraštu turės būti paremti Am 
rų, moterų, ir vaikų. žinos Tiesos ir doros pamatais

B VILNIAUS.
A. Žmuidzinavičių kratyda

mi, lenkų kareiviai išvogė iš jo 
[buto daug brangių sidabrinių 
daiktų. Taip pat buvo daro-

NURODe VOKIEČIŲ NE 
PRIETELIŠKUMĄ

Lietuvos delegacja Paryžiu
je inteikė taikos konferencijai 
prirodymus, kaip -vokiečiai 
trukdė organizavimasi Lietu
vos kariuomenės ir kaip jie vi
liojo į Lietuvą Rusijos bolševi
kus.

Šita proga pasinaudokite kuogreičiausia. Reikia viską 
išanksto sutvarkyti, užsakymus paduoti ir valdžios laimius 
gauti.

Nelaukite paskutiniij birželio mėnesio dienų paduoti sa
vo užsakymą. Galite susivėlinti. Reikės kito laivo lauk
ti.

Bolševikams valdant vietinė 
savivaldybė surinko iš miesto 
gyventojų arti 90,000 kontri
bucijos. Kame yra šitie pi
nigai, galėtų pasakyti tik p. 
p. Venslavskis, Avižonis ir 
Lukauskis, kurių inicijatyva 
visa tai buvo daroma.

Beje, patys p. p. Venclavs- 
kis, Avižonis ir Lukauckis tos 
kontribucijos nemokėjo, nors 
irgi priklauso prie Šiaulių 
miesto pasiturinčių gyventojų. 
Advokatas Venclaus.kis turi 
namus ir didoką šmotą žemės. 
Daktaras Avižonis namų netu
ri, bet užtat, kaipo “darbo 
žmonių prietelis” ima po 100 
rub. ir daugiau už nuvažiavi
mą kur nors sodžius prie ligo
nio. Advokatas Lukauskis, 
vadindamas save “varginges
nių valstiečių atstovu,” valdo 
dvara ir du naniB mieste.

šv. Vincento parapijos choras, Girardville, Pa. pasida rbavęs dėl Lietuvos ir rėmėjas 
gerų ir naudingų sumanymų. — * *

Taip gi choro dvasiškas vadovas kun. J. Valaitis didžiai pasišventęs tėvynainis. Jo 
triūsu aukomis į Tautos Fondą, imant proporcijonaliai, pralenkta visos aplinkinės koloni
jos.

Choro dirigentu yra vargonininkas Stasys A. Daunoras. Nedėlioj, 18 d. gegužio 
1919 m. šis choras turėjo dideli teatrą ir koncertą Girard O perą House teatre Girardville,

Tai-gi džiaugsis visa tauta, 
kad mūsų valdžia ir jos įsaky
mai turės Dievišką palaimini
mą.

Vai. Prezidentas Antanas 
Smetona duoda iškilmingą 
priesaiką. Muzika griežia Tau
tos himną.

Priesaikos formula perskai
toma gudų ir žydų kalbomis.

Iš eilės eina priesaika Vai. 
Tar. narių.

Justinas Staugaitis liet, ka
talikų grupės vardu skaito 
priesaikos formulą. Visi bu
čiuoja kryžių.

Toliau eina gudų katalikų 
grupės priesaika, gudų pra
voslavų ir žydų; toliau duoda 
iškilmingus pasižadėjimus iš 
liet J. Šaulys, Alekna ir Šer
nas; iš žydų Rozenbaumas.

Valstybės Tarybos posėdis 
užsibaigia 4 vai. 23 m. Mu
zika griežia himną. Vai. Tar. 
nariai šaukia “valio Vai. Pre
zidentas.” Muzika vėl grie
žia tautos himną, šiuomi iš
kilmės baigiasi.

Lietuvi ir lietuve, nuo senai tu lauki tos valandos, kada 
galėsi pasiųsti pašalpą saviški am? Lietuvoje. Tu. aukauda
mas Tautos Fondui, abejojai, o gal visai netikėjai, kad ta
viškiams bent trupinėlis klius iš tij aukų. Gal būt, kad iš 
Tautos Fondo taviškiams tiesioginiai nekliuvo, bet tos aukos 
visvien atliko savo, tavo aukos kovojo už Lietuvos nepri- 
gulmybę. Dabar atsidaro proga pasiųsti tiesioginę pašelpą 
saviškiams. Ne pinigų ten reikia, o maisto. Duoti lietu
viams Lietuvoje pinigų, už kuriuos veik nieko negali nusi
pirkti, reiškia tą pat, ką nieko neduoti. Reikia dabar reik- 
menas ten siųsti, o ne pinigus. Dabar tuoj reikia pasiųsti, 
maisto, o artinantis žiemai pasiųsti ir drabužių.

Lietuvių Prekybos Bendrovė suieškojo kelius, kaip gali 
Amerikos lietuviai pasiųsti maistą tiesiog saviškiams. Viskas 
susekta.

Valdžia leidžia siųsti dovanų maistu. Kiekvienas gali pa
siųsti 85 svarus maisto. Lietuv ių Prekybos Bendrovė užsiėmė 
to maisto gabenimo organizavimu. Pirmas laivas su maistu 
Lietuvon išplauks liepos pradžioj.

Maisto pakai, sverianti po 85 sv., bus sudaryti dėl pato
gumo vienodi. Tuose pakuose bus kondensuoto pieno, ryžių, 
kilbasų, riebalų. Pakai užsakyti geriausiose kompanijose, bus 
supakuota kuogeriausia. Pakas kainuos su dastatymu tavo 
tėvui, motinai, broliui, seserei, arba giminei iki pat vietos 
$25. . :

Šitą negirdėtą naujieną perskaitęs, tuoj siųsk Lietuvių 
Prekybos B-vei $25 ir antrašą to, kam siunti. Adersą dėk 
tokį, koks buvo prieš karę. Jei nebus surasta to žmogaus, 
tai pinigai bus sugrąžinti, o tas pakas kitam parduotas.

Kun. J. Dobužis iš Berno, 
Šveicarijos, šitaip rašo:

Lietuvių spauda Vilniuje 
vadina lenkus okupantais. Mie
ste eina plėšimai, aršesni už 
bolševikų. “Nepriklausomos 
Lietuvos” No. 5 praneša, kad 
Vilniaus laikinasis Lietuvių 
Komitetas įteikė Osmolauvs- 
kiui raštą su griežtais reikala
vimais dėl šalies valdymo ir 
lenkų kariuomenės elgimosi.

Ties Vilnium eina mūšiai su 
rusų kariuomene. Girdėti, 
bolševikams nesiseka, nors bol
ševikai visai arti miesto stovi. 
Keli artilerijos šoviniai net į 
patį miestą pataikė. Rusai 
atvarė latvių ir kiniečių.

Lenkai netik terorizuoja gy- 
(ventojus, bet kartu skleidžia į 
I melagingas žinias, būk jų ka- 
i riuomenė užėmė Vilnių susita- > 
rus su Kaimu.

24.V.19
“Lietuvai tuojau? reikia 

karininkei iš Amerikos!.. 
Rūpinkitės tuojaus keltis i 
Lietuvos pakraštį, kitaip 
viskas bus perniek, liks vie
nas triukšmas. Priešų daug 
— visi jie mus spaudžia! 
Lietuvos gražiausis jauni
mas greit pails, nes kovą ve
da nelygią, be ginklų, be a- 
municijos, dažnai be duo
nos!. .

Lietuvos tauta skersai ir 
išilgai krašto laukia smar 
kios pagelbos iš Amerikos ka
rininkų! Jie turės tarti ga
lutiną žodį ir kirsti kardu 
sykį ant visados!..

Tad rūpinkitės kuogrei
čiausia persikelti visiems 
šiapus vandenyno.

AMERIKA — LIETUVOS 
LIUOSUOTOJA.

Bernas, birželio 6. — Ameri
kos maisto komisijos agentai 
uoliai darbuojasi Lietuvoje ir 
visur mielai priimami, taip 
skelbia lietuvių spaudos biu
ras. Lietuviai, toliau sakoma, 
žiūri į Ameriką, kaipo į pa- 
liuosuotoją nuo vokiečių pries
paudos ir bolševizmo.

VISKAS GERAI.
Pereitą subatą Lietuvių Pre

kybos B-vė gavo šitokią kab- 
legramą nuo Karoso.

“Į Kopenhagą atvykau bir
želio 4. Viskas gerai. Labi] 
dieni] visiems prieteliams. 
Karosas. ’ ’
Galima spėti, kad šiomis 

dienomis Karosas pasiekė 
Kauną.

Į Gerb. Klebonus. .
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.

Kartu su siuntiniais važiuos būrys lietuvių su trokais iš
vežioti maistą po Lietuvą.

Lietuvių Prekybos Bendrovė rūpinsis, kad iki žiemos kas 
mėnuo būtų išsiunčiama Lietuvon laivas su reikmenomis. Ka
rosas Lietuvoje suorganizuos išvežiojimą po parapijas tų siun
tinių.

Tėmykite! Siuntėjai nieku nerizikuoja.

mos kratos St. Šilingo, Jacke
vičiaus, Rucevičiaus, Tumo ir 
kitų lietuvių inteligentų bu
tuose. Rucevičiaus bute radę 
K. Alytą įtarė jį esant bolše
vikų komisaru.

Lietuviai bėga iš Vilniaus, 
tik, žinoma, be pamato, nes 
pergyvenę sunkią rusų okupa
cijos laiką turėtų likti ir po 
lenkais.

Vilniuje išleistos knygos: 
Vaižganto "“Pagiedruliai,” a- 
pysaka ir Kat. Janžulės “Dar
bo pradas Europos mokyklo
se,” vertimas.

Patys lenkai pripažįsta, kad 
didžiausi jų šalies didvyriai — 
lietuvių kilmės. Apart A 
Mickevičiaus, Matekos, Kand- 
ratavčiaus (Syrokomla), Sen
kevičiaus, Kasčiuškos ir pus
kapio karalių, Lietuva pagim
dė ir išpenėjo Lenkijos viešpa- 
tį-didvyrį, valstybės valdyto-, 
ją Pilsudskį. Šitą nuomonę (Kauniškė “Laisvė”)

Apie teisingumą šito paskelbimo nei kiek neabejok, o pats 
daryk, kas čia nurodoma ir kitiems apie tai tuoj koplačiausia 
išaiškink. Težino apie tai visi ir kiekvienas.

- Gana letuviams Lietuvoj badauti. Amerikos lietuviai juos 
gali sušelpti ir- sušelps.

Pirmas laivas liepos pradžioj turi išgabenti maisto už 
$2,000,000.00. Tuo laivu bus gabenama drabužiai ir avalinės, 
kuriuos surinko Amerikos lietuviai Lietuvos Raudonajam Kry- 
v« •
Z1U1.
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Eina ii So. Boston ’o utarnin- 

kais, ketvergals ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Katali- 
ką tr. Juozapo Darbininką Są-

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Tkunday, and Saturday by St. 
JoMph’z Lithuanian E.-0. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly..................................... $3.00
Boston and suburbs...............4.00
6 months .......................... ....1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

nos priešpiečių.
Po pietą buvo susirinkimas sį darbą tegauna vos tokį men- 

abiejų Tarybą narių. Svar
biausiuoju nui arimu buvo pri
tarti sutartinam veikimui lie
tuvią, latvių, estą ir ukrainie
čių," nuskirti savo atstovus 
prie to veikimo, - išlyga, kad 
tie atstovai veiks sutartinai su 
Ekzekutyviu Komitetu.

Tą pačią dieną iš ryto buvo 
minėtą keturių tautų atstovą 
atsilankyta Valstijos Departa
mente su reikalavimu pripa
žinti toms tautoms neprigul- 
mvbę ir inttikta ’uo reikalu 
memorandumas <lei unką už
puolimą ir su reikalavimu pri
pažinti I/etuvos neprigulmy- 
bę.

Apie tą audijcnciją buvo ra
šyta ir svetimoje spaudoje.

Dalyvavęs.

IŠ BLOGO BUS IR GERO.

Priežodis: “nėra to blogo, 
kurs neišeitą ant gero,” daž
nai imamas persiaurai. Ne
galima daleisti, kad iš kiek
vieno blogo išeitą kas gero. 
Pasitaiko, vienok, kad iš blo- 
goišeina geras, bet tas atsitin
ka tik per pastangas gerą žmo- 
nią, kurie pataiso blogas pa
sekmes.

Taip vadinamieji tautinin
kai, būdami laisvamaniais ir 
norėdami ingyti intekmės liau
dyje ir pasekėją, nuolatai už
kabinėjo dvasiškiją, kuri la
biausia trukdo laisvamaniu 
darbui. Pastaruoju laiku, v- 
pač kuomet prasidėjo ginčai 
dėl seimo, tai kunigą šmeiži
mas perėjo visokius rubežius. 
Liberalą laikraščiai apšaukė 
kunigus Lietuvos pardavikais, 
kad jie stengiasi suirutę tarpe 
lietuvią palaikyti, kad lietu
viški kunigai nori su lenkais 
vienybės, kad paskui žmones 
ant šuną mainyti; kad lietu-, 
viški kunigai norį vėl tos ga
dynės, kad galėtą su kryžium 
laiminti lenką palaidūnus, ve
dančius darbininką nuotakas 
ant pirmos nakties po šliūbo, 
kad to jie norį, tai ir Cliica- 
gos seimui nepritarią. Taip 
pasakoja “V. Liet.” num. 23.

Kas nežino, kad Amerikos 
lietuvią kunigai dėjo pereitą 
žiemą tūkstantines Lietuvos 
reikalams,kad lietuvią kunigai 
buvo uoliausi ragintojai prie 
auką, patys dėjo penkines de
šimkes prie kiekvienos kolek- 
tos. Ar tą jie darė dėlto, kad 
norėjo Lietuvos sujungimo su 
Lenkija? Šmeižtas ir begė
dystė liberalą neišpasakyti. 
Bet gal iš tą šmeižtu šioks 
toks geras išeis. Šimtai kata
liką pritarė laisvamaniu sei
mui ir ne vienas desėtkas ka
talikiškų dr-ją pasiuntė jin de
legatus. Jie tą darė tikėda
mi pasitarnausią Lietuvai. Bet 
jei jie ištikro jaučia esą kata
likai ir turį teisingumo pajau
timą, tai kaip jie gali pakęsti 
neišpasakytą šmeižtą liberalą 
mestą ant dvasiškijos, kaip jie 
gali jaustis tokią šmeižiką tar
pe, ar jie neturi matyti, kad 
kas nors čia visgi negerai. Mes 
tikime, kad prielankaujantie- 
ji liberalams katalikai tą pa
matys ir atmainys frontą. Jei 
to nepadarys, tai pasirodys, 
kad netik katalikystė, bet kad 
ir teisingumo pajautimas pas 
juos taip atbukęs, kaip ir pas 
pačius laisvamanius.

IŠ LIETUVIŲ TARYBŲ 
NUTARIMŲ.

Birželio 4 ir 5 d. Washingto- 
ne atsibuvo Amerikos Lietuvią 
Tarybos suvažiavimas. Priim
ta raportai nuo sugrįžusią iš 
Europos atstovą ir išrinkta 
naujas atstovas, Julius B. 
Kaupas taip-pat dar kartą pa
tvirtintas seniau išrinktasai 
kun. Jonas Žilius, kurs jau tu
ri pas portą ir neužilgo rengias 
išvažiuoti. Perrinkta Tary
bos valdyba, į kurią inėjo p. 
B. F. Mastauskas, prezidentu, 
K. Česnulis, sekretorių. Pra
dėjus nuo dešimtos valandos iš 
ryto ir užbaigiant vėlai nakčia 
buvo daug dalyką kaip vidaus 
taip ir išlaukiniais reikalais 
apsvarstyta. Apie tai bus pra
nešta protokole. Susirinki- 
maa. nusitęsė iki antrosios die-

Klesų kova.
Ką “klesą kova” reiškia dar

bininką klausyme?
Klesų kova, tai kova darbo 

žmonių su darbdaviais, varg
šą su turtuoliais, išnaudoja
mąją su išnaudotojais, skriau
džiamąją su skriaudikais. Ko
va tų, kurie nors patys viską 
pasaulyje pagamina savo pūs
lėtomis ir kruvinai prakaituo
tomis rankomis ir pečiais, ta- 
čiaus dideliausį skurdą kenčia, 
su tais, kurie didžiumoje nors 
nieko nedirbdami, vienok gė
rybėse kaip inkstai taukuose 
vartosi ir į nieką neatsižvelg
dami visais pasaulio patogu
mais, gėrybėmis ir malonu
mais naudojasi.

Klesą kova, tai kova už pa
gerinimą būvio kaip savo, taip 
visą darbininką, kaip dabar 
gyvenančią, taip lyginai ir bu
simąją žmonijos gentkarčią.

Klesą kova, tai kova skriau
džiamąjį} ir nuskriaustąją 
prieš skriaudikus, skriaudos 
palaikytojus, platintojus, pri
tarėjus ir užtarėjus. Kova 
kiekvieno atskirai ir visą ben
drai už tuos reikalus, kurie pa
liečia tave patį, ir už tuos rei
kalus, kurie nors tavęs ir ne
paliečia, bet paliečia kitus dar
bininką klesos narius.

Kuomet pasaulyje žmonija 
dar nebuvo pasiskirsčiusi i kle- 
sas, tuomet pasaulyje nebuvo 
nei klesinės kovos. Su žmo
nijos visuomenės pirmyneiga 
išsivystė įvairūs luomai, orga
nizacijos ir klesos.

Išsivysčius luomams, kovo
davo ir dar dabar tarpu savęs 
tebekovoja luomai. Išsivys
čius viešpatijoms, jos kovojo 
tarp savęs ir dar dabar tėbe- 
koja ar tai karėmis, ar tai po- 
litikinėmis priemonėmis ar e- 
konominėmis ir prekybą lenk
tynėmis.

Išsivysčius klesoms, kilo ir 
tarp klesą toji pat lenktynia
vimo ir kovos akcija arba veik
snys ir, juo klesos savo tarpe 
geriaus susigrupuoja ir susi
kristalizuoja, juo 'toji klesą 
kova labiau iškyla eikštėn ir į 
akis metasi.

Nors klesą ko^a jau gilioje 
senovėje žmonijai buvo žinoma, 
kuomet sukildavo vergai prieš 
savo pavergėjus ir tam pana
šiai, bet tokia klesą kova, kaip 
dabar mes ją suprantame išsi
vystė neperseniausia.

Jinai išsivystė tik susitvėrus 
šią laiką industrijos, prekybos 
ir pramonės centrams į kuriuos 
susispietė dideliausi būriai 
darbo žmonią.

Tokiuose centruose aiškiau
sia į akis metasi tasai skirtin
gumas, kurs yra tarpe kapitZ- 
listo-darbdavio ir jo išnaudoja
mo darbininko.

Čionai |asai skirtumas me
tasi į akis ant kiekvieno žings
nio: Kapitalistai gyvena pui
kiausiuose rūmuose, dėvi bran
giausiais rūbais, važinėja pui
kiausiais automobiliais ir ka
rietomis, lėbauja kaip papaikę 
ir nežino kur dėti pinigus, nes 
jų perdaug turi...
' Darbo žmoneliai, per dieną 
dienas dirbtuvėse skursta, sūs- 
ta, gyvena baisiausiose lindy
nėse, prasčiausiose miestą da
lyse, drėgnuose pripelėjusiuo- 
se rūsiuose... Per dieną die
nas saulės spindulėlio 

ir už tą visą vargą ir sunkiau- 

ką užmokestį, kad vos-vos te- 
prasimaitina, o senatvei atėjus, 
ar kokiai ligai ar nelaimei pri- 
simetus, tai jau amžina bėda 
ant sprando ir užsirioglina 
taip, kad rodos žmogus imk ir 
pasidaryk sau galą.

Tas tai prie to ir privedė, kad 
darbininką miniose pradėjo 
rastis diegai klesinio susiprati
mo, kurs ilgainiui taip išsi
vystė, kaip kad mes jį dabar 
matome. - '

Dar prie tokio klesinio susi
pratimo ir išsivystymo prisidė
jo i rtas, kad tokiuose centruo
se ne vienas darbo žmoguš, ma
tydamas savo sunką gyvenimą 
ir turėdmaas vaikus, kiek išsi
galėdamas stengdavosi, kad 
jiems duoti mokslą su kurio pa- 
gelba jie galėtą sau geresnės 
ateities susilaukti. Žinoma, 
didžiuma tą vaiką mokslus išė
jusią ir gerus pelningus dar
bus gavusią, paniekindavo bro
lius darbininkus ir prisidėję 
prie kapitalistą būrio, veikė iš
vien su darbininką išnaudoto
jais, bet nemažai atsirasdavo 
ir tokiu, kurie mokslus išėję, 
stengdavosi išrasti būdus, kaip 
savo tėvams ir visiems bro
liams darbininkams būvį page
rinus.

Tokie tai žmonės nuolatos 
keldavo darbininkų miniose 
klesinio susipratimo idėją ir 
jausmą, juos lavindavo organi- 
zatyviame darbe ir bendrame 
veikime taip, kad su laiku iš
sidirbo darbininkiška organi
zuota pajėga, kuri mokėjo, ga
lėjo ir sugebėjo vesti darbinin
kų klesos visus reikalus taip 
kaip kad reikia.

Kuomet darbininkai tokią 
pajėgą iš savęs sudarė ir sten
gėsi savo būvį pagerinti, tai 
priešingoji, kapitalistų klesa, 
taip-pat nežiopsojo, taip-pat 
organizavosi, veikė ir susida
rė dvi priešingos organizacijos 
organizuotos dviejų klesą pa
jėgos arba trumpiau sakant, 
dvi žmonijos klesos: kapitalis
tai ir proletarai.

Kapitalistą pusėje yra or
ganizuotas pasaulio kapitalas, 
darbdaviai ir visos valdžios 
daugiausia iš kapitalistų atsto
vų susidedančios, o proletarų 
pusėje yra susispietusios įvai
raus plauko darbininkiškos u- 
nijos ir idėjinės organizacijos 
kaip krikščionys demokratai, 
taip lygiai įvairią pakraipą so- 
cijalistai ir pasaulio pramonie- 
čiai, nors savo veikimo būduo
se ir priemonėse vieni nuo ki
tą ne kartą taip yra nutolę, 
kaip dangus nuo žemės, bet sa
vo klesiniuose reikaluose ir 
klesų kovoje, šios visos grupės 
skaitosi darbininką arba pro
letarų klesos atstovėmis arba 
reprezentantais, ir prieš kapi
talistus sudaro vieną bendrą 
priešų frontą.

F. V.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
(Rašytas Jonui Navickui, 

studentui katalikiško universi
teto Washingtone, D. C.).

Virbalis, 7 kovo, 1919. 
Jonui Navickui,

Amerike.
Mylimas Jonai:—

Rašau tau laišką ir nenoriu 
tikėti, kad jis tave, pasieks. 
Tavo paskutinis į mane rašy
tas laiškas buvo 15)16 m. rude
nį kurį nuo tavęs gavau jau 
būdamas Virbaly. Mes visi e- 
same jau namie, tik tavęs ir 
Viktoro nėra. Apie judu mes 
joką žinią neturime. Stasys y- 
ra Kaune. Jis yra kapelmeis
teriu prie Kauno Komendan
tūros lietuvą armijoje. Aš e- 
su Virbalio miesto Valdybos 
pirmninku (kitaip sakant bul- 
mistru). Augustas su savo 
šeimyna gyvena pas mus ir 
jam einasi gerai. Stasė su sa
vo seserimis gyvena savo na
me. Jos visos jau namie ir 
tuom tarpu sveikos. Stasė y- 
ra Virbaly už mokytoją. Šiaip 
nieko naujo. Labą dieną nuo 
visą. Rašyk, laukiu. Pasi
lik sveikas. Bučiuoju tavę ta
vo brolis

DARBININKAS

Kas girdėti lietuvią kolonijose. I
MOOMSONONMNOOOOOOeOOOOMNOOOOOeOOOOOOOlNOOOOOe

HUDSON, MASS. tas Vaške vičia publikai sako:
Didelis judėjimas.

Pas mus čia didelis darbi
ninką judėjimas. Iš pradžios 
paminėsiu apie lietuvią veiki
mą. Gegužio 11 d. buvo Mo
terą Sąjungos, kuopos prakal
bos. Kalbėjo p. A. F. Kneižis. 
Po prakalbų buvo teatras. Vis
kas gerai nusisekė.

Gegužio 18 d. buvo LDS. 
kuopos pramoga Kalbėjo P. 
Gudas. Prie kuopos prisira
šė 6 nauji narai. Buvo įvai
rią pamarginimą. Labiau
sia patiko žmonėms vaidini
mas veikalo “Daina be galo.” 
Svetainė buvo neparanki loši
mui, bet nusisekė taip, kad 
žmonės prisikvatojo iki soties. 
Dvarponio rolėj buvo p-lė Ona 
Nanartavičiutė, Studento — J. 
Tamošiūnas, Durovo — M. 
Pauplis, latviukių — p-lės Bi- 
kauskiutė ir A. Stasiulevičiū
tė, žydo rolėj p-lė Ona Kaza
kevičiūtė. Vaidinimas labai 
gerai nusisekė ir iš vaidintoją 
veiklumo reikia pasidžiaugti.

Žmonių buvo pilnutė salė. 
Nei į jokias pramogas nesusi
renka tiek žmonių, kaip į L. D. 
S. kuopos surengtas.

Geguž. 25 d. kalbėjo Žiuris 
apie L. A. B-vę. Mažai narių 
telaimėjo.

Gegužio pradžioj vilnonės 
dirbtuvės darbininkai buvo 
pareikalavę 8 vai. darbo die
noj. Pirmiau dirbo 10 ir pu
sę vai. Kompanija greit su
tiko, bet su ta išlyga, kad dar
bininkai dirbtą po senovei, 
tik virš 8 vai. darbą bus duo
dama pusantros mokesties. Be 
to alga pakelta ant 10 nuoš. 
Darbinnkai ant to sutiko. Da
bar vilnonės darbininkai už
dirba po $28 ir $40 savaitėje. 
Kitose dirbtuvėse teuždirbama 
tik po $18 ir aukščiau.

Gegužio 27 d. buvo išėję 
,-treikan verpimų darbininkės, 
taip kurių yra daug lietuvai
čių. Reikalavo 8 vai. darbo 
dienos. Pirma dirbo 9 vai. 
Kompanija pasiskubino’ išpil
dyti reikalavimą ir verpėjos 
29 d. sugrįžo darban.

Dabar eina judėjimas tarpe 
mašinistų. Jie prisidėjo prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir rengiasi pastatyti tam tik
rus reikalavimus. Reikia ži
noti, kad mašinistai buvo>čia 
labiausia išnaudojami. Kitur 
mašinistai gauna po 80c., o čia 
po 30 ir 35 centus valandoj.

Mašinistas.

„ NEWARK, N. J.
Ypatingas atsitikimas.

Birželio 4 d. įvyko liberalą 
prakalbos. Prakalbą vedėjas 
V. Ambroze vičia paaiškino, 
jog prakalbą tikslas yra išrin
kimas delegato į Chicagos lais
vamanių seimą. Kalbėjo se
nasis Sirvydas, Šliupukas, ir 
Liutkauskas. Buvo kolekta. 
Puodžiūnas ir Šliupukas perė
jo per žmonės ir surinko apie 
$10.90. Tai, brač, liberalą 
dnosnumas. Galop išėjo pra
kalbą vedėjas ir paprašė rink
ti delegatą į Chicagos seimą. 
Buvo perstatytas kareivis V. 
Vaškevičius. Didžiuma nu
balsavo už jį. Tuomet tauti
ninkų tarpe kilo didžiausias 
lemas; sakė, kad eretikas pa
teko į delegatus. Tai ėmė 
šaukti, kad jis neaukavo ir 
kad jis nepritaręs Chicagos 
seimui. Pasipylė ginčai. Vaš- 
kevičia, buvęs gale salės atėjo 
priešakio. Žmonės nutilo ir 
žiūri, ką kareivis pasakys. 
Vaškevičia, užlipęs ant pagrin
dų,'pasakė vedėjams, kad jis 
išrinktas delegatu į Chicagos 
seimą. Paskui nusigrįžęs pub- 
likon sako: “Lai šis mitingas 
nutaria dalyvauti New Yorko 
seime birželio 22 ir 23 d., tai aš 
atsisakysiu dalyvauti Chica
gos seime.” Tautininkai ne
žinojo ką atsakyti. Keletas 
jų pradėjo selinti prie jo, bet 
nedrįso perarti prieiti. Pra
kalbų vedėjas ir Sirvydas sto
vėjo “in helpless statė.” Kad 
dalyką pabaigus, tai seržan-

Kas pritariat New Yorko sei
mui, kelkite rankas.” Pakė
lė didžiuma. Klausia vėl: 
“Kas priešingas!” Tokią ne
atsirado. Taip tai tautinin
ką surengtose prakalbose pri
tarta New Yorko seimui ir ne
išrinkta delegato į Chicagos 
seimą.

Mulkis.

WATERBURY, CT.
Geg. 25, buvo ddelės prakal

bos, vietinio LRK. skyriaus, 
“Eden teatre.” Kalbėtojai 
buvo corp. Tiškinas (vietinis) 
ir sarg. V. Vaškas iš Newark, 
N. J.

Diena buvo labai šilta, bet 
žmonės nepatingėjo ateiti.

Pirmininkė LRK. O. M. Sta- 
lionaitė atidarė prakalbas. Po- 
tam publika sugiedojo Ameri
konų himną, “Star Spangled 
banner” ir lietuvią himną.

Corp. Tiškinas yra mokyto
jas vietinių susiorganizavusią 
“Lietuvią Liuosybės Sargą,” 
ir yra vienas iš gabiu veikė
jų Lietuvos naudai. Nupiešė 
plačiai apie naudą LRK., taip
gi apie patyrimą Francijoj, tu
ri gerą iškalbą ir žmonėms la
bai patiko jo prakalba.

Sarg. V. Vaškas gan plačiai 
paaiškino apie reikalingumą 
‘ ‘ Lietuvių L iuosybės Sargų ” 
ir kokią naudą atneš LRK. nu
vargusiai tėvynei.

Buvo aukų rinkimas, surink
ta suvirš $70.00. Prakalbose 
atsilankė žydą atstovai ir pra
šė, kad lietuviai prisidėtą prie 
jų mass-mitingo geg. 26, dėl iš
nešimo protesto' prieš lenkus.

Panedėlio vakarą buvo dide
lė demonstracija žydą, marša- 
vo keliolika tūkstančią žydą, 
susirinko į “Masonic Temple” 
didžiausią svetainę visameAVa- 
terbury, prie to ir lietuviai pri
sidėjo. Kada atėjo lietuviai Į 
svetainę nešdami mūsą tris
palvę, žydai visi atsistojo gar
bę atidavė ir plojo rankomis 
kelias minutes.

Nors lietuvią ir mažai galė
jo įtilpti į svetainę, bet kiti 
lauke stovėjo, nes prakalbos 
buvo viduj ir auke. Viduje 
ant estrados šae amerikoną ir 
žydą vėliavą buvo ir lietuvių.

Prakalbose dalyvavo visi žy
miausi amerikonai, po kelią 
žydą kalbėtoją, vakaro vedė
jas adv. AViseman perstatė re- 
presentatą nuo' lietuvią sarg. 
V. Vašką. Žydams begalo 
patiko sarg. V. Vaško prakal
ba. Ant galo perskaitė rezo
liuciją lietuvią nuo 18 dr-čią 
protestuojančią prieš lenkus ir 
jų biaurius pasielgimus.

Ant rytojaus angliški laik
raščiai labai plačiai aprašė a- 
pie buvusį mass-mitingą ir 
kaip lietuviai prisidėjo.

Ten Buvus.

BALTIMORE, MD.

Pirmas klasiškas koncertas.
Nuo pradžios pp. Čižauskų 

atkeli avimo į Baltimorę uoliai 
darbuotasi dailės srityje. Po 
jąją vadovyste besidarbuoda-' 
mi dėl labo Tėvynės ir dėl nau
dos parapijos pasijutome, kad 
jau milžiniškus darbus esame 
nudirbę. Bet ant nelaimės bu
vo kilęs nesusipratimas tarpe 
pp. Čižauskų ir nekuriu idėji
nių draugijų, su kuriomis pp. 
Čižauskai darbavosi ir troško 
toliaus darbuoties, Nekurie 
iš mūsų jaunuomenės pamatę, 
jog pp. Čižauskai visame ga
būs ir ingija didelę garbę tar
pe Baltimoriečią, iš pavydumo 
pradėjo mūsų gerb. veikėjus 
ignoruoti, boikotuoti savo su
sirinkimuose ir nekurie save 
taip pažemino, kad gerbiamus 
veikėjus šmeižė. Bet tas jiems 
nenusisekė. Tie, kurie sakė
si esą gabesni už pp. Čižaus- 
kus, pasirodė nepopuliariškais 
užimti jųjų vietą. Ant laimės 
ponai Čižanskai turėjo užtek
tinai kantrybės pernešti nema
lonumus, veikė toliau ir jo 
darbas išdavė pasigrožėtinus 

vaisius.
Štai geg. 31 d. surengė vieną 

iš puikiausių koncertą. Daina
vo mokiniai, solistai, pi- 
janistai. Taip-pat buvo atva
žiavusi ir “Raseinią Magdė,” 
kuri prijuokino publiką iki so
ties. Žmonią buvo prisirinkę 
pilna svetainė ir visi laukė iki 
užsibaigs programas t. y. 12 
vai. nakties.

Solistai ir pianistai buvo la
bai išlavinti ir gražiai atliko, 
iš ko matyti jog Baltimorės 
priauganti karta bus jau žy
miai pakilusi dailėje, užtai bus 
garbė gerb. pp. Čižauskams.

Gražiausiai padainavo šie: 
pp. Čižauskai ir p-lė E. Feles- 
kiutė, tiesiog publiką žavėte 
žavėjo. F. Tamošauskiutė, 
kuri dar pirmu kartu dainavo, 
puiką įspūdį padarė. Šiaip 
vis gražiai išpildė savo užda
vinius, už ką priguli didelė 
garbė pp. Čižauskams už jąją 
nenuilstantį darbavimosi ir kė
limą lietuvią tautos dailės sri
tyje.

Štai kaikurie programo 
punktai:

Piano — E. Matusevičiūtė; 
Baritonas solo, “Bell astro” 
(itališkai) F. Compano ir “Oi 
tas žmogus ką padaro,” M. 
Petrausko — M. Rutkus.

Soprano solo: “Aš augau 
pas tėvelį,” St. Šimkaus ir 
“Molinis podas,” A. Pociaus
— F. Tamašauskiutė.

Basso solo: “Drink to me 
only,” B. Jonson ir “Absent,” 
J. Metcalf — J. Kupčinskas.

Piano — M. Jogenskiutė ir 
Poliuliutė.

Duetas: From “La Travita” 
(rusškai), Verdi — sopraną M. 
Čižauskienė, barytonas. J. Či- 
žauskas.

“Du metai Amerikoj” — 
Raseinią Magdė.

Piano — S. Mikuta.
Soprano solo: Laivyne,” Ch. 

Gounod ir “Gimtinė šalis” Či- 
žausko — E. Feleskiutė.

Šeši metai po vestuvių—^Ra
seinių Magdė.

Mad Scene iš operos “Lu- 
cia” (itališkai) — M. Čižaus
kienė.

Bary ton solo: iš operos Car- 
men “TorreadoT” — J. Čižaui 
skas.

Piano — O. Frankutė.
Tenoras solo: “Dainius” M. 

Giedrys.
“Poni užkabinskienė” (mo

nologas).
uetas piano — M. Paluliutė 

ir M. Jogianskiutė.
Soprano solo: Iš operos II 

Trovatore (itališkai)ir “Jausk 
ir mylėk,” M. Petrausko — O. 
Akelaičiutė.

Piano — S. Kazlauskiutė. 
Barytonas solo: “Tas bokš
tas,” J. Naujalio ir “Romanz” 
(rusiškai) Dunaroff — J. Či- 
žauskas.

Duetas: ‘ ‘ Kaip-gi gražus, ’ ’ 
Čižausko — K. Giedrys ir M. 
Rutkus.

Tenoras solo: “Švint aušre
lė,” Pociaus ir “Ant marią 
krantelio,” St. Šimkaus — V. 
Pilinkevičius.

Tenoras soloT“Ko liūdit sve
teliai,” M. Petrausko — J. Ga
linantis.

Piano — J. Danieliūtė .
Soprano solo: “Barkarolle,” 

Naujalis ir Aria iš operos “Bi
rutė,” M. Petrausko — M. Či
žauskienė.

Duetas: “Ant krašto ma
rių,” M. Petrausko — F. Ta
mašauskiutė ir E. Feleskiutė.

Barytonas solo: Iš operos 
“Ernam,” Verdi ir “Oi tu sa
kai sakalėli” — J. Čižauskas.

Duetas: “Žuvininką daina”
— M. Čižauskenė ir J. Čižaus
kas.

Akompanistas p. J. Čižaus
kas.

Programas susidėjo iš 32 
punktų.

Lietuvos Sūnus.

WESTFIELD, MASS.
“Darb.” num. patėmijau 

korespondenciją apie D. K. Vy
tauto dr-ją. Ji buvo nubalsa
vus dalyvauti laisvamanių 
seime. Balsavimas buvo ta
da, kada vytautuką buvo dau
giau, negu kazimieriečią. Šv. 
Kazimiero dr-ja susirinkime 
birželio 5 d. nutarė 'neduoti 

Vytautinei salės ir visai pra
šalinti laisvamanių' dvasią. 
Būt gerai, kad raštininką at
statytą. Tas žmogelis veik 
apalpo, kai buvo nutarta vy- 
tautukus prašalinti iš salės.

Pinavijas.

PHILADELPHIA, PA.
Netikėtai nusisekė milžiniška 

lietuvią paroda.
Šio miesto lietuviai buvo su

rengę milžinišką parodą ir po
draug demonstraciją su protes
tą rezoliucija prieš lenkų kėsi
nimąsi veržtis į Lietuvos šalį.

Šioje parodoj dalyvavo apie 
8000 ypatų. Paroda tęsėsi a- 
pie 8 ilgus Philadelphijos skve
rus. Prie progos buvo tam 
tikri prirengti 8 trokai-flotai į- 
vairią grupių iš istorijos ir da
bartinių laikų. Kadangi ši 
paroda buvo didžiausia ir gra
žiausia ką lietuviai šiame mie
ste yra surengę, tai trumpai 
noriu paminėti ir įtalpą tos pa
rodos.

Pirmiausia ėjo Lietuviškas 
“Dainos” Benas su Dėde Sa
mu priešakyje; taip-gi buvo 
nešamos lietuviškos ir ameri- 
konišoks vėliavos. Paskui ė- 
jo lietuviškų uniformuotų keli 
šimtai kareivių, buvusią Ame
rikos armijoj bei karės fronte. 
Kareiviai buvo vedami kapit. 
Dr. Dambrausko. Paskui ka
reivius važiavo trokas su Liuo
sybės varpu (Libertv Bell), 
ant troko buvo Dėdė Šamas, 
(Libertv), kareivis ir jūreivis 
ir 2 mergihos “Columbus 
Girls.” O ant vežimo iš abie
jų šonų dideli užrašai: “Foun- 
der ant protector of Libertv 
and Democracy for all Na- 
tions,” gi iš galų išrašas — 
“ Justice.”

Antras trokas buvo panašus 
į kalėjimą. Jis buvo iš lauko 
apkaltas štangomis, o viduj 6 
moterys tautiškais rūbais apsi- 
rėdžiusios išreiškiančios pries
paudą, iš abiejų šoną troko 
dideli užrašai: “We Appeal to 
Democratic Hearts” ir priša- 
kyje — “We Crave for Liber- 
ty,” iš užpakalio — “Let per- 
secution End.” Šis trokas 
iššaukė didelius šauksmus ir 
rankų plojimus žiūrėtojų, del- 
ko vietos angliški laikraščiai 
aprašė, kad Lietuviai reikalau
ja liuosybės.

Trečias trokas buvo pareng
tas Lietuvos kaimiška šeimy
na: moteriškė verpia koja suk
dama ratelį, o kita ant rankų 
liūliavo mažą kūdikį, o šaly- 
mais sėdi vaikutis, kurį ji mo
kina pirštu rodydama ABC. 
Tas reginys išrodė lietuviška 
mokykla. Paskui šeiminin
kas mala ant tam tikrą pada
rytų girnų ir praeiviams paro
do gatavus miltus su tom gir
nom sumaltus ir dar porž vy
rų, kurie suka pakulas ir veja 
virves ir pančius. Po to vie
nas vyras K. D. su tikru lie
tuvišku arklu, atverstu ant 
šliūžių važiavo į auką arti, 
kaip Lietuvoj daroma, su pa
rašu ant vasarinės skrybėlės: 
“Farmer.” Jis daugiausia 
nustebino visus, net kiti pri
ėję klausinėjo, kaip su tuo į- 
rankiu daroma ant farmų, prie 
to arklio ir žambris, arba kaip 
kiti vadina išara, buvo apkai
šyta lietuviška, amerikoniška, 
angliška, prancūziška, italijo- 
niška ir Belgijos vėliavomis, 
tai tikrai amerikonams nema- 
tyta« reginys. O pats artojas 
apsirėdęs tikrai lietuviškai: 
naginėm ir baltais autais, bo
tagą rankoj turėdamas varės 
pėščias, vadeles rankoj laiky
damas.

Ketvirtas, trokas — šiena
pjūtė. Vyrai su dalgiais, mer
ginos su grėbliais, tautiškuose 
rūbuose ir paskui daugybės 
moterų. Išrodė visai kaip 
Lietuvoj pjovėjai ir grėbėjai.

Penktas trokas labai įspū
dingas — tai karės pabėgėliai 
Maskolijoj. Grupės žmonią 
nuvargę su krepšiais, su ryšu
liais, kas ką gali gabena su sa
vim, nuo karės gilumon Mas- 
kolijos. Grupės ant šio tro
ko buvo labai naturališkomis 
drapanomis, vyrai, moterys su 
mažais vaikais ir tt

šeštas trokš — Lietuva da-
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bortinė :“Lithuania at the pre- 
sent time.” Tame troke bu
vo parėdyta jauna mergelė 
tautiškais rūbais ir lietuviška 
vėliava, o apie ją Lietuvos 
priešai su užrašu: “Germans, 
Poles and Bolsheviks.” Vo
kietis buvo aprėdytas kaizerio 
Išvaizda, lenkas — lenkų ofi- 
Ciero uniformoj, o bolševikas 
maskolio-kacapo rūbais. Tie 
visi trys Lietuvos priešai, tam
posi norėdami katras sau tą 
jaunų mergelę—Lietuvą ir net 
susipeša negalėdami pasida
linti. Kada du pešas, tai tre
čias nori paimti Lietuvą. Tie
du matydami, kad tas paima, 
tai ir tiedu bėga prie to trečio, 
nuo jo traukia. Taip visu lai
ku ir mušas, norėdami užgrob
ti Lietuvą.

Septintas trokas — “Lithu- 
anian Renaissauce,” Lietuvos 
atgimimas. Ant šio troko bu
vo labai gražiai parėdyta mer
gina “Victory” — Pergalė. Ji 
buvo baltuose rūbuose su spar
nais ir žilvičio šakelę rankoj 
turėjo ir globojo kitų jaunų 
mergelę lietuviškuose rūbuose, 
apsiaustų lietuviška vėliava, 
kaip jaunutę atgimstančių Lie
tuvą Visas trokas buvo pa
puoštas tautiškomis spalvo
mis ir daugybės gyvų gėlių ja
me. . • Šie paminėti trokai ir į- 
vairios grupės vaikučių, mer
ginų, moterų ir vyrų, buvo la
bai gražiai aprėdyti, draugijų, 
kuopų, kliubų, kurių tų tar
pe ir buvo visokių aprėdalų ir 
tt.

Tos įvairios draugijos nešė 
visokius užrašus įvairiais gra
žumais. Apie kų ir angliškuo
se laikraščiuose buvo minėta. 
Visa paroda pavidale nurodė it 
gyvų gėlių kaspinas, taip ir 
margavo gatvėmis, kaip koks 
Dievo duotas gamtos dalykas, 
praeiviai labai nustebo, tarsi 
Velyki? procesija po gatves 
vaikščioja. Ketvirtų valandų 
po pietų daėjo pirmutiniai ligi 
Keiths teatro gražiausio, kų v- 
ra. Pliiladelphijoj. Žmonių 
prisėdo pilnos sėdynės.

Kaipo vedėjas pirmininkas 
to viso Dr. Klimas atidarė su
sirinkimų. Sudainuota ame
rikoniškas ir lietuviškas him
nai. Paskui klebonas kun. J. 
J. Kaulakis atkalbėjo maldų. 
Angliškai kalbėjo advokatas 
Edm. W. Kirby, E. T. Staus- 
tesburg, kuris per lietuvių ko
mitetų užsirašė $500.00 Perga
lės Paskolos Bondsų.

Paskui kalbėjo teisėjas auk- 
Suv. Valstijų Teismo 
Buffington; po tam 

advokatas 
AVo'oddruff.

sidarbavo. Taip-gi reikia pa- 
dėkoti visoms dr-joms, kliu- 
bams ir kuopoms, kurie prisi
dėjo prie surengimo parodos, 
negailėdami nei triūso, nei pi
nigų. O labiausia reikią ištar
ti ačiū visoms mergelėms, mo
terėlėms, kurios nesigailėjo nei 
triūso, nei kastų išsigaminti 
taip puikius drabužius-kostiu- 
mus sau ir vaikučiams, kurių 
taip didelis būrys maršavo 
dainuodami lietuviškas dainas 
ir nešė už kraštų ištiestų dide
lę amerikoniškų vėliavų. A- 
čiū ir tiems, kurie paskolino 
trokus be jokio mokesčio. Ale 
buvo ir tokių, kurie nieko ne
paisė ir nepaisė to darbo, kurs 
taip puikiai parodė lietuvius 
kitataučiams.

Kartu Maršavęs.

L.D.S. Reikalai.
X .

CHICAGO, ILL.

(North Side)
LDS. 20 kuopos susirinki

mas pripuolė laikyti 8 d. birže
lio. Bet iš tūlos priežasties 
turime perkelti į paprastą va
karą.

Susirinkimas įvyks 13 d. bir
želio 8 v. vak. parapijos sve
tainėj.

Gerbiamieji ir gerbiamosios 
meldžiame neužmiršti šio pra
nešimo ir atsilankyti kuoskait- 
lingiausia į susirinkimą, nes 
turime daug svarbių dalykų.

Kuopos Rast.

kitę 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. 

dirka. 37 Franklin St. 
wood, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas, 58 
Heaton Avė., Norwood, Mass.

LDS. N .A. Apskr. Valdyba.

Ku- 
., Nor-

MONTELLO, MASS.
Moterų Sųjungos 15 kuopa 

parengė puikų vakarėlį, kurs 
buvo gegužio 17 d. Šv. Roko 
salėj. Buvo dainų, deklema- 
cjų ir monologų. Gražiai pa
dainavo ponia Juškienė su sa
vo mylimu sūnum jaunu var
gonininku Rafolu Juška. Prie 
dekliamacijų, monologų daly
vavo p-lės E. Roženiutė, M. 
Kriušiutė, M. Čialitkiutė, O. 
Dubosiutė, A. Juškaičiutė. Va
karo vedėja buvo S. Petrulevi- 
čiutė. Buvo šokiai, žemaitiš
kas suktinis, šoko dvi grupos, 
į kožnų po keturias, į vienų 
merginos, į antrų moterys. 
Laimėjo dovanų moterys, A. 
Vaičiūnienė, M. Juškienė, E. 
Račiūnienė, M. Milinienė. Vi
sos suvalkietės, Veiverių para
pijos. Svarbiausia tai, per 
veikimų kuopos pirmininkės, 
prisirašė prie Moterų Sųjungos 
daug naujų narių, viena tik 
keturioliktus meaelius teina, o 
įstojo į apšvjetos skyrių.

Sąjungiete.

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. H. Todėl gerb. kuo
pos rengkitės prie tos dienos, 
rinkite atstovus ir darykite 
gerų ir naudingi) sumanymų 
dėl tos brangios organizacijos, 
nes šitas paskutinis suvažiavi
mas prieš seimų. 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 
organų, tai tėmykite organą ir 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėt savo duoklių į Aps
kričio agitacijos iždų po 5c. ant 
metų nuo nario, tai malonė-

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

A. F. Kneižis,

Dv. Direkt.—Kun. F. Kemėšis, 
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Chicago, Dl.
Fin. Sekr.

v 244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ižd. — Andr. Zaleckas, 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kasos Globėjai — 

Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir
J. Bakšys.

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

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

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

Clinton 
Jis la-

WESTFIELD, MASS.
Birželio 5 d. 1919 m. buvo 

susirinkimas dr-jos Šv. Kazi
miero Karalaičio salėj 22 Wil- 
liam st. Nutarta užprotestuo
ti prieš seimą šaukiamą Chica- 
goje birželio 9-10 ir 11 d. Ka
da bus šaukiamas visuoti
nas seimas Lietuvių Ekzekuti- 
vio Komiteto ir jį remiančių 
tarybų, tai šv. K K. D. steng
sis kaip galėdama prisidėti 
prie seimo ar tai delegatais ar
ba kitokiais gerais darbais pa
remti seimą.

Dr-jos Valdyba: 
Pirmininkas —

Cezaras Borysas.
Finansų Raštininkas —

Mamertas Jutkevičius

ščiausio 
Joseph 
kalbėjo 
Rodger 
bai gražiai kalbėjo už Lietu
vos neprigulmybės reikalus ir 
nurodinėjo, kad pinai tur teisę 
reikalauti savo teisių, nes tos 
teisės jiems priklauso, už kų 
kalbėtojui atsidėkota gausiu 
delnų plojimu. Lietuviškai 
kalbėjo kap. Dr. A. P. Damb
rauskas. tik-kų sugrįžęs iš 
Prancūzijos. Po tam pirmnin- 
kas Dr. Klimas išlicitavo pen
kias kaizerio kepures “Helme- 
tus.” Reikia pastebėti, kad 
tas kepures išpirko' daugiau
siai moterys užsirašydamos 
net ligi $16.000.00 Laisvės Pa
skolos Bondsų. Ant galo kal
bėjo kun. J. Žilius iš Wąshing- 
ton, D. C. Nors tumiai kal
bėjo dėl stokos laiko, ale jo 
kalbų lietuviai ilgai atmins, 
nes sujudina žmonių šidis.

Pagali aus baigiant susirin
kimų inešta tam tikra rezoliu
cija, protestuojanti prieš len
kų veržimusi į Lietuvų. Vien
balsiai visoš publikos priimta 
ir nutarta pasiųsti Valstybės 
sekretoriui ir senatoriams bei 
kongresmanams ir taip-gi In
formacijos Biurui į Washing- 
tona. Tų darbų turėjo atlik
ti pirm. Dr. Klimas ir K. Cik
las kaipo sekretorius tos visos 
parodos. Taip-gi reikia pa
žymėti, kad žmonės taip buvo 
sujudinti, kad gatavi viską 
padėti už Lietuvos laisvę. Už 
tokį milžinišką surengimą rei
kia padėkoti visiems ištariant 
širdingą ačiū. Prie to daug 
darbavosi pirm. Dr. Klimas, 
sekr. K. Miklaš, kun. J. J. Kau
lakis, J. Grinius, A. Užumete-
kis, adv. S. Paukštis, J. Prane-1 
.kūnas ir kiti tam dalykui pa-

LINDEN, N. J.
Lietuvis Kontraktorius.

Reikalauju darbininkų karpen- 
terių prie namų budavojimo. Aš 
turiu užėmęs daug namų pabūda
vote ir reikalinga daug vyrų. Tai
gi čia kaip tik ir proga darbinin
kams norintiems dirbti prie namų 
budavojimo. Užmokestis gera, o 
dirbam tik 8 vai. į dieną. Tai-gi 
tuojaus meldžiu atsiliepti į ma
ne patys šiuo antrašu laišku:

MR. FRANK, GEČYS,
Box 523, Linden N. J.

Ypatiškai į namus šiuo adresu: 
18-th St., Linden, N. J.

TŽMYKITE LIETUVIAI. 
IR L. D. S. NARIAI.

Užrašinėjam naudtugis laik
raščius: “Darbininkų,” ‘Drau
gą,” “Vytį,” “Moksleivį,” 
“Garsą,” “Žvaigždę,” “Tau
tos Rytą,” “Šviesą,” “Vana
gų* juokų ir satyros laikraštį.

Parduodam knygas: maldak
nyges ir svietiškas. Reikalau
kite tuojaus rašydami: 

A, S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Avė. N- E. 

Cleveland, Ohio.

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 
konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

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

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naujų narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naujų skaitytojų ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

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

Kiekvienam, kuris pirks iš 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų bent 
už vienų dolerį, duosime žemla
pį dykai.

Gera proga įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

Pirmyn, tik Pirmyn!
Neapsistovinėk ant praeities, 

kad praleidai savo metus 
jaunystės, kad dabar dėl 
persidirbimo jautiesi 

suvargusiu Ne! Pir
myn, tik pirmyn. 

Gali būti tikras
• kad su pa- 

gelba

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

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

P artoglory

pastosi 
“tuo senu,” 

taip vadinamu 
stipriu, tinkamu 

darbui ir guviu, nes 
PARTO-GLORY su- 

stiprįs tavo nervus ir 
suteiks jiems stiprybės 

taip-gi ant ateities. Bon- 
ka išsiunčiama už vieną dolerį.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 3., 

New York City.
Su užsakymu gausi prideč- 

ku gražią ir naudingą dova
ną. (G. 89)

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ.

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

Jokūbas Eidukas,
198 C St., So. Boston, Maas.

Paieškau brolio Jurgio Kuisio, 
Kauno gub., Sartininku vai., Skir- 
žernių kaimo. Jis pats ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepherds Loan 

Dunceei, Scotland.

Vyčių N. A. Aps. piknikas
Pasižada.

Užkvietimų komisija jau 
gauna ant užkvietimų atsaky
mus. Iš Cambridge, Mass. iš
važiavime dalyvaus bažnytinis 
choras, solistės O. Šimbolaitiė 
ir Anelė Šliužiutė, bėgikai 
plaukėjai, ristynių mylėtojai, 
smuikininkas A. Baranauskas 
ir daugybės šokėjų.

Gerbiamas kun. Juškaitis ir
gi pasižada būti Vyčių didžiu
lėje pramogoje.

Girdėtis kad Cambridgiečiai 
nepasiduoda So. Bostonui įgi
jime ožio. Valio!

Prašymas.
Meldžiame apielinkių Vyčių 

kuopų išrinkti vadus kiekvie-

nai programo šakai. O tie 
vadai išvažiavimo dienoje išsi
rinks po vadą kiekvienam pro
gramo departmentui. Tai ne 
vietinė kuopa dalykus ves tų 
dienų, bet pats Apskritys. Kuo
pa tik priruoš išvažiavimų.

Prie to prašome pasiskubin
ti su pranešimais kas dalyvau
site ir ką veiksite išvažiavimo 
programė.

Greitumo ir viešumo delei 
tuos pranešimus meldžiame 
siųsti stačiai “Darbininkui.” 
Taip tai visi tuoj sužinosime 
kų turėsime toje taip laukia

moje mūsų gegužinėje.

Presos Komisija.

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

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

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

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

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldų knyge- 

je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kalina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstų, nervų ir abelnas spė
kų austoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi

a

sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mina- 

, tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lšsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po užmuši
mui visų ligų. 1 ‘
Blterla, Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok| i 
dienos Ir nakties. P ‘ ~ _.................... ...
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patartu nuoširdžiai kreiptis prie

^"^^9999999999999999999999999999999999999999999999  
Ai, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti Kraujas' 
Išsivalz, diegliai nebebadė pe krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Blterla, Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, PrOf.
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

> . -i?

Visokiais reikalais kreipda
miesi, rašykite tiesiog į 

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

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

d
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PARSIDUODA FARMA.
26 akeriai apsėtos žemės viso

kiais javais ir daržovėmis. Gero
je vietoje, prie mokyklos. Prie
žastis pardavimo ta, kad prižiū
rėtojas tabako yra visiškai silp
nos sveikatos. Atsišaukite:

ALEX BARNES,
Woodland Avė., Box 6,

• Bloomfield, Conn.

I BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu- 

L mus ir išlaidas.
Jų kainos: $2.50, 

| $3, $3.50, $4, $5 ir f augščiau. 
I yžd sakyk šiandie, Į gausi Lietuvos žem- 
n lapį dykai- * N V “DARBININKAS”

244 W. Broadway, L South Boston, Mass. g

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

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

pinigai už šėrus 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 šėrus 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 persiunfimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą. »

4? Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas. «

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

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva 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 kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus 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.

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE f
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigus siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

-------------- TODĖL---------------
DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-! 

lON; PIRKITE SERUS, DEKITE DEPOZITUS I
TĖVYNĖ REIKALAUS IS MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARI 

IES PRISIRENGĖ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-l 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JO8EPH K0WAL CO.)
2-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.*

O s.... y

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

Paieškau brolio Petro VerbUo, 
Suvalkij 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 AVaddells Land, Belshell, 
Scotland.

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

Juozas 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.

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 Bognšienė,
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. Strezegausky,
955 Sherman St., Akron, Ohio.

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.

Juozas Jankauskas, 
62 Hudson St.

. •...
. ■

Lowell, Mass.

X
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Vietines žinios.

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

PRIE DORCHESTER ST.

V įlindo* NvdBUomli
nuo 9 vaL ryta nuo lt vai, ryta
iki 8 vaL vakare. Iki 4 vai. vakare.

Pereitą nedėlią Bostono ir 
apielinkių lenkai surengė skai
tlingą maršavimą išreikšti pro
testą prieš žydų protestus 
prieš lenkus dėl žydų pogro- 
mij Lenkijoj. Sympliony sa
lėj ir ant Boston Common buvo 
mas-mitingai. Skelbė žydams 
boikotą.

Kapitalas $2.000,000.00
Lietuvių Prekybos Bendrovė

244 W. Broadway, •
ĮSTATAI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.
SKYRIUS I.

Bažnyčioje dažnai skelbia
ma, jog nedėliomis su krikš
tais reikia kreiptis nuo 2 vai. 
po pietų. Bet vis atsiranda, 
kad ateina kūmai per pirmą
sias arba antrąsias mišias. Pe
reitą nedėlią atsirado viena po
ra ne laiku. Turbūt tokie nei
na Į bažnyčią, kad nežino ko
kia tvarka. ✓

Girdėjome, kad “Gabijos” 
vakaras pereitą subatą nenu
sisekęs. Žmonių buvę visai 
mažai ir vaidinimas blogai išė
jęs.

Šv. Kazimiero R. Kat. Dr-ja 
laikė savo susirnkimą 8 d. bir
želio. Iš komisijų raportų 
pasirodė, kad pasimirė a. a. 
Kazimieras Švežas, kuris sirgo 
4 metus. Turėjo 52 metu, pa
laidotas ant New Calvary ka
pinių 4 d. birželio. Kilęs iš 
Kauno rėd. Antras pasimirė 
Juozas Butvitis sulaukęs 58 
metų amžiaus. Paėjo iš Suval
kų rėdybos, Pilviškių parapi
jos, Variškių sod. Palaidotas 
ant New Calvary kapinių. Pa
laidojimas buvo iškilmingas. 
Klebonas buvo šleist iš namų. 
Po tam bažnyčioj buvo trejos 
mišios. Klebonas lydėjo ir ant 
kapinių. Visame pasižymėjo 
Petras Akunevičius kaipo ve
dėjas laidotuviij savo dailia ir 
populeriška tvarka, už ką ver
tas pagyrimo.

Paskui sekė raportai vasari
nės vaikų mokyklos. Raportą 
išdavė Juozas Andriuliunas, 
Vladas Paulauskas ir Povilas 
Petrauskas. Iš raportų suži
nota, kad kuomet klebonas bu
vo šaukęs dr-jų atstovus dėl 
mokyklos, tai iš “laisvųjų” 
dr-jų atstovai suvis nesilankė, 
išskiriant Joną Adomavičių, 
šv. Petro ir Povilo dr-jos ats
tovo Kazim. Ambrozo, Susiv. 
Šv. Kazim. dr-jos atstovo. Pa
sirodė, kad šį metą pirmam 
mokyklos susirinkime nebuvo 
atsilankę 9 atstovai, o tik 19 
buvo ir klebonas prašomas ats
tovams paimti mokyklą, pada
vė aplikaciją miesto komitetui. 
Tai Adomavičius dažinojęs 
nubėgo į mb stą ir pasakęs, 
kad klebonas norįs sektantiš
kos mokyklos. Tuomet kle
bonas turėjo eit aiškytis prieš 
miesto atstovus. Dabar mies
tas reikalauja, kad Adomavi
čius susinaikintų su kunigu, tai 
gaus mokyklą. Nariai išgir
dę toki raportą pareikalavo, 
kad Adomavičius ištrauktų sa
vo skundą ir i?p1ikaciją iš mie
sto, tuomet pasibaigs nesusi
pratimai. Čia Adomavičius 
ėmė labai lėdavot, kad jis ir 
jo pakalikai esą parodyti, kai
po bolševizmo palaikytojai.

Narys.

SO. BOSTON’O JAUNUO
MENEI.

Vietiniai keletas jaunų vai
kinų ir merginų sumanė su
rengti Birželio 17 d., mažą jau
nuomenės išvažiavimą į Matta
pan Parką, kuris yra jau pa
imtas ant tos dienos. Tą die
ną yra šventė. Tai-gi So. Bos
tono jaunuomenė kviečiama y- 
ra atsilankyti tą dieną į Mat
tapan Parką (Royal Road).

A. B. M.

L. Vyčių 17 kp. ir Šv. Petro 
Bažnytinis Choras smarkiai 
rengiasi prie Lawrenc’o išva
žiavimo Liepos 4 d. Jau pa
samdė didžiausius trokus ir į 
kuriuos galės sutilpti keli šim
tai ypatų. Kelionė Į Lawren- 
ce’ą kainuos $1.50. Tai-gi, ku- 
.rie dar neužsiregistravote, tai 
dabar tą padarykite. Komisi
jos nariai yra šie: J. Motiejū
nas, P. Rūta, p-lė B. Valentukė 
ir K. Kiškis.

Vyčiai su choru važiuos sy-

Šėrininką i.
1. Metiniai Susirinkimai.

Susirinkimas šėrininkų bus laikomas kas metas 
raštinėje bendrovės Bostone, Massachusetts valsti
joje, S. V. A., devintą valandą iš ryto, antrą Ant
radienį (Utarninką) Sausio mėnesio kiekvieno me
to dėl išrinkimo naujų direktorių ir dėl atlikinėji- 
mo kitokių biznio dalykų kokie galės atsitikti.
2. Pranešimai.

Apie Metinius Susirinkimus bus pranešta šė- 
rininkams per laiškus kurie bus išsiuntinėjami pa
gal vėliausiai nurodytų antrašų, kurie bus šios ben
drovės užrašuose knygose ne vėliaus kaip septynias 
dienas prieš susirinkimą.
3. Organizacija.

Pirmininkas, jo nesant Viee-Pirmininkas, abie
jų nesant šėrininkų paskirtas Vedėjas ves šėrininkų 
susirinkimus ir užims pirmsėdžio vietą.

Raštininkas bendrovės bus raštininku visuose 
šėrininkų susirinkimuose. Jo nesant, esantis vedė
jas galės išrinkti ypatą atlikimui raštininko dar
bo. _ - •
4. Reikalaujamas Skaičius Narių Susirinkimams.

Didžioji dalis akcijų išparduotų ir šėrininkų 
rankose, kurias perstato jų savininkai ypatiškai ar
ba .per atstovus su raštiškais Įgaliojimais nuo šėri
ninkų bus ganėtinas skaičius dėl visų susirinki
mų.
5. Atidėjimas Susirinkimų.

Jei laike metinio arba specialio susirinkimo ne
bus užtektinas šėrininkų skaitlius, ypatiškai ar per 
atstovus, didžiuma balsų laike tokio susirinkimo ga
li, nepirmiaus kaip viena valanda nuo paskelbto 
atidarymo susirinkimo, toki susirinkimą atidėti laiks 
nuo laiko be tolesnio pranešimo iki reikalingas 
skaitlius šėrininkų suvažiuos j susirinkimą ir jame 
bus galima visokius reikalus bendrovės apsvarstyti 
ar nuveikti, kurie būtų buvę galimi atlikti kaipo ir 
pirmu-kart sušauktame susirinkime.
6. Specialiai Metiniai Susirinkimai.

Jei iš kokios nors priežasties metinis šėrininkų 
susirinkimas nebūtų laikomas paskirtoje dienoje, ta
da specialis metinis susirinkimas gali būti šaukia
mas direktorių tokiu pat būdu ir tokioje pat vieto
je kaip yra nurodyta laikyti metinį susirinkimą šė
rininkų, kuriame bus išrinkti direktoriai ir tie di
rektoriai laikys ir pildys savo užduotis iki sekan
čio metinio susirinkimo, kada kiti bus išrinkti ir už
tvirtinti jų vietoje.
7. Balsavimas.

Visuose metiniuose ir specialiose susirinkimuo
se akeijonierių, kiekvienas šėrininkas, pagal teisin
gą skaitlių jam parduotų šėrų, ypatiškai atstovau
jantis ar reprezentuojamas tam tikro atstovo, turės 
balsą už kiekvieną serą. Balsavimas rinkimuose di
rektorių, reikalaujant bet-kam iš šėrininkų, bile ko
kiame klausyme ir susirinkime, turi būti atliktas 
slaptu balsavimu.

Visuose rinkimuose direktorių arba viršininkų 
kokios nors korporacijos, kiekvienas šėrininkas tu
rės teisę balsuoti tiek balsų susirinkime kiek jam 
priklauso pagal bendrovės čarteri.

Kiekvienas šėrininkas turi teisę atiduoti visus 
savo legali skus balsus, arba ypatiškai arba per įga
liotinį, už vieną kandidatą arba padalinti balsus už 
du ar daugiau tokių kandidatų.

8. Specialiai Susirinkimai.
Specialiai šėrininkų susirinkimai kiekviename 

reikale ar atsitikimuose bus laikomi, kada tik bus 
šaukiami direktorių raštu arba balsų daugumu, bus 
taip-gi šaukiami kada tik šėrininkai turinti vieną 
ketvirtadalį išparduotų akcijų savo rankose prašys 
Pirmininko ir nurodys reikalingumą tokio susirinki
mo.
9. Pranešimas Specialių Susirinkimų.

Pranešimas kiekvieno specialio šėrininkų susi
rinkimo, nurodantis laiką ir abelnai priežastis susi
rinkimo bus pasiųstas šėrininkams septynias dienas 
prieš susirinkimą, panašiai kaip ir metinin susirin
kimam
10. Susirinkimų Tvarka.

Tvarka visuose šėrininkų susirinkimuose bus se
kanti :—

1) Iššaukimas vardais ir pavardėmis šėrininkų.
2) Perskaitymas protokolo praeito susirinkimo.
3) Valdybos raportas.
4) Komitetų raportai.
5) Rinkimas direktorių.
6) Nepabaigti dalykai.
Sąrašas Šėrininkų.
Kiekviename šėrininkų susirinkime turi būti

raštininko pristatytas paliudytas teisingas ir teisin
gai alfabetiškai sudėtas Jurašas visų šėrininkų įga
liotų balsuoti kožname susirinkime.
12. Peržiūrėtojai.

Visuose rinkimuose direktorių, balsavimai bus 
atidaromi ir uždaromi, įgaliotiniai priimti ir globo-

So. Boston, Mass.
jami, visi klausymai paliečianti balsuotojų ir įgalio
tinių vertę ir vertumą, priėmimas ar atmetimas bal
sų, bus nuspręstas ir visi balsai bus priimti ir suro- 
kuoti trijų užveizdėtojų, kurie bus paskirti pirmsė
džio susirinkime. Peržiūrėtojai išduos savo raportą 
raštu.

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

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

Str., Boston, M 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str. -

NAUJA KNYGA!

11.

Direktoriai.
1. Skaitlius.

Bendrovės reikalai bus tvarkomi ir kontroliuo
jami Direktorių susidedančių iš penkių šėrininkų.

2. Laikas Tarnystes. ■' —

Kiekvienas direktorius tarnaus vieną terminą 
ant kurio jis buvo išrinktas ir iki kol jo pasekėjas 
bus teisėtai išrinktas ir pripažintas kaipo tinkantis 
ir šėrininkas bendrovės bent tame tarnystos laike.

3. Pirmas Susirinkimas.

Tuojaus po metinio išrinkimo direktorių, nau
jai išrinkti direktoriai susirinks dėl labo bendrovės, 
de! išrinkimo viršininkų ir atlikinėjimui kitokių 
bendrovės reikalų.

4. Reguliariški Susirinkimai.

Reguliariški susirinkimai direktoriij bus laiko- 
m antrą valandą po pietij antrame Pirmadienyje 
(Panedėlyje) kožno mėnesio. Jei ant tos dienos pa
pultų legališka šventė, tada susirinkimas Įvyksta 
sekančią paprastą dieną. Jokių pranešimų ar su
šaukimų į tuos reguliariškus susirinkimus nebus iš
siuntinėjama.

5. Specialiai Susirinkimai.
Specialiai direktorių susirinkimai bus laikomi 

kada tik bus reguliariškai šaukiami. Jei nebus ki
taip nurodyta pranešimuose, bile kokie ir visokie da
lykai bus svarstomi specialiuose susirinkimuose.

6. Pranešimai.
Raštininkas praneš kiekvienam direktoriui apie 

kiekvieną nepaprastą susirinkimą laišku penkioms 
dienoms pirm susirinkimo, arba per telegramą ar 
telefoną nevėliau kaip pora dienų prieš susirinki- 

m4-

7. Vieta Susirinkimo.
Direktoriai laikys savo susirinkimus ir galės tu

rėti savo ofisą ir laikyti knygas bendrovės tokioje 
ar tokiose vietose Bostone kokios bus tinkamiau
sios pagal direktorių nuožiūros.

8. Skaitlius.
Didžioji dalis iš Direktorių sudarys atsakantį 

skaitlių apsvarstymo ir vedimo bendrovės reikalų, 
bet jei susirinks nors ir mažiau negu reikalingas 
skaitlius, jie galės atidėti susirinkimą laiks nuo lai
ko be pranešimo, iki reikalingas skaitlius susirinks.

9. Susirinkimų Tvarka.
Direktoriai galės nustatyti tvarką vedimui da

lykų laike savo susirinkimų. Paprasta tvarka ve
dimui susirinkimų yra sekanti:—

1) Iššaukti vardus ir pavardes direktorių.
2) Skaitymas protokolo pereito susirinkimo.

mo.
3) Viršininkų raportai.
4) Komitetų raportai.
5) Neužbaigti darbai.
6) Įvairūs dalykai.
7) Nauji užmanymai.

L Pirmsėdis.
Visuose direktorių susirinkimuose, pirmininkas, 

arba jo nesant, vice-pirmininkas, arba ir to nesant, 
direktorių paskirtas vedėjas užims pirmsėdžio vie
tą.

11. Neužimtos Vietos.
Jei kurio direktoriaus vieta yra neužimta iš 

priežasties myrio, atsisakymo, netinkamumo arba 
kitokios priežasties, likusieji direktoriai daugumu 
balsų, ar sudaranti atsakantį skaitlių ar ne, gale iš
rinkti šėrininką užimti vietą prasišalinusio nario už
baigti tarnystę buvusio direktoriaus iki išrinkimui 
ir užėmimui vietos naujo direktoriaus.

12. Komtetai.
Laikas nuo laiko direktoriai per rezoliuciją ga

li išrinkti komitetus dėl bile kokių ir visokių reika
lų, kurie bus Įgalioti ir turės nurodytą sau užduo
tį-

13. Atlyginimas.
Bendrovės direktoriai ir viršininkai ir visi na

riai komitetų, tarnaus be užmokesčio, išskiriant tik 
tokiuose atsitikimuose, kuriuose bus nubalsuota 
daugumu balsų visų direktorių.

14. Veikimas Pagal Nutarimą.
Direktoriai’ turės teisę veikti sekančiai, išski

riant dalykus teisių reguliuojamus:— Rezoliucijos 
patvirtintos visų direktorių bus sprendžiamos kaipo 
pagal išreikštą jų vertę, su tokiu spartumu ir įtek
me kaipo kad jie būtų buvę nutarti ir patvirtinti vi
suotino susirinkimo, ir tie nutarimai bus bendro
vės sekretoriaus rekorkduojami bendrovės protoko
lų knygose.

(Toliaus bus)

Temykite Musą Apgarsinimus Ateinančią Savaitę

Dabar
. ■ ....

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orę? Pa

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

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

(No. 2)

_« Visiems instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notų išsimoki- 
mimui 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. Bok 501, McKees Rocks, Pa.

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

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

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., Kearney, N. J.,

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen S t, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, ’

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINĖS 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 

trecią 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- | 
J RIAUSIA LIETUVIŠKA | 

A P T I E K A.

> Sutaisau receptus su di- 
’ džiausią atida, nežiūrint, 
s ar tie receptai Lietuvos ar 
s Amerikos daktarų. Tai
> vienatinė lietuviška aptie- 
I ka Bostone ir Massachu-
| setts valstijoj. Gyduolių ga- « į 
j lit gaut, kokios tik pašau- j 
? lyj yra vartojamos. Galit p 
? reikalaut per laiškus, o aš o 
■ prisiųsiu per espresą. o

K. ŠIDLAUSKAS,
? Aptiekorius ir Savininkas B 
į 226 Broadway, kamp. C St, p 

SOUTH BOSTON, MASS. į 
gTel. S. Boston 21014 ir 210131 į

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite.
Pini gus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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 išezaminavoju 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.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko s 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- b 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- “ 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- B 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje i 
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 operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- Į 
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir perfifl- į 
rijimas yra dykai

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

•> ' '• DR. M0R0NEY I
573 Washingten St, arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis j
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

______________ i____ •_________________ , I

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo>iU S popiet. Nuo 7 Iki 8 vakaro 

503 W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tai 502 S. B.

DR. F. MATULAITIS:
Išvažiavo ant studijų į 

Chicagą. Sugrįš Birželio 
mėnesyje į Bostoną.

Kad būt gražiu.
padarys veld» 
BALTA. Pra-

Vartok tą mostį, ji 
TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąa* 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

DR. M. V. CASPEE 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

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

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS : Nuo 1 Iki 2 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki

2 vai. po pietų.
KITAS OFISAS:

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

! 
Š

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.I

DR. JOHN MicDONNELL, M. D. I
Galima sasiialbeti ir Urtavitaiai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietŲ 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Braad St, PHaddpfa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu* 9 rito Ud S po pieta 
Vakarais, Ketverte nuo tiki 9P. M. 

NeMoaria iki 4 pa piltu. •

Bell Phono Diclcinaen 3995 M-

JUS GALITE SULAIKYTI 
. PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermtfafra «nl*lk» p!±alra sunki
nu. prafalina pleiskanas, niežėjimą 
odos palvos, augina plaukus priduoda 
ma }ėa>s reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad Jtnfl plau
kai bus tankus ivetaus ir skaistus.
» Oda Justi galvoje bus tyra, pleis
kanos iinylcs snt visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai {{bandymui sampala.

Prisiuskite 10 c. stampomis peniau 
timo lėiu, gausi {{bandymai dežiute 
Derm afuros ir broffura.

ARGU- SPECIALTIES CO.
BOI 87. MULADCLPHIA. AA.




