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Austrijos dvasiški ja kreipė- paltai suimtą kunigą, bet
ir savą nepagyrė

Francijos premjeras pasiun-

Rusijos bolševikų laikraštis 
Izvestija skelbia, jog Rusijoj 
jau buvo 50 žydų pogromų. Žy
dų buvę užmušta arti 10.000.

Žuvo 
elektros

Jokių permainų taikos išly
gose Vokietijai dar nepadary
ta^ Anglijos premjeras nori 
permainų, o Francijos prėmie- 
ras griežtai priešinasi.

Francijos kares laivu vyks
ta taikos konferencijon Turki
jos delegacija.

Administracijos tevartoja 
štempelius vien lenkų parašu 
ir arelį vieton Vilniaus miesto 
— šv. Krištupo, ar Lietuvos 
ženklo — Vyties.

Taip-gi dalyvaus 
LIETUVIŲ BENAS 
iš Cambridge,

veikti. DARBO FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Žinios iš Lietuvos.

Gerbiamas Kunigas 
K. URBONAVIČIUS,

tuomi iš- 
raudonie-

Laukiama, kad Petrogradas 
netrukus bus paimtas iš bolše
vikų ir tuomet tame mieste bus 
įsteigta provizijonais valdžia 
su prof. Kartaševu priešakyje.

Gelžkeliečiams duota įsaky
mas tevartoti vieną lenkų kal
bą.

Advokatas
F. J. BAGOČIUS

a- i painiu-1 tas jLFaviey vrenerm ovhi.

tė Vengrijos raudonajai vai-j Jįg atvažiavo Lietuvos ir vo-

si-į popiežių su prašymu, kad 
Šventasai Tėvas teiktųsi užtar
ti už Austriją, kad taikos iš
lygos būtų krikščioniška teisy
be paremtos.

Čekijos prez. Massaryk pa
skyrė francūzų generolą Pelle 
vyriausiu Čekijos armijos va
du.

Prez. Wilson tikisi būti 
merike prieš liepos 4 d.
S=a==== j . ■« s

aLietuvos Aido” redakcijos 
namas visas skylėtas, 
redakcijos baldai, 
prietaisai.

Vengrijos raudonoji valdžia 
sutiko pasiųsti taikos delega
ciją Paryžiun. Delegacijos 
perdėtiniu būsiąs užsienio rei
kalų ministeris Belą Kun.

Austrijos ir Jugo-Slavijos 
valdžios susitarė pertraukti 
karinius veikimus.

*

Ryme darbininkai rengiasi 
prie generalio streiko. Nea
polyje daug darbininkų strei
kuoja ir buvo susirėmimas su 
policija.

Sekančiame “Darbininko” 
numeryje bus tokių indomių ir 
šviežių žinių iš Lietuvos, kokių 
iki šiol dar neturėjome. Ra
šo KUN. VILIMAS tik ką ap-

Suv. Valstijų Augščiausiojo 
Teismo teisėjas Brandeis iš
plaukė iš New Yorko ir vyks
ta Palestinon.. Jis yra žydiš
kos kilmės. 7

Atlantic City. — Birželio

Ant Finlandijos rubežiaus 
finai supliekė bolševikus, ku
rie norėjo įsibriauti Finlandi- 
jou. j

Gerbiamas Miesto Majoras 
P E T E R S,

vyko Amerikos lietuvis-kariš- 
: kis Juozas Šaliūnas. Kaimo 
stotyje svečius sutiko mūsų 
karinės valdžios atstovai. Ti-

Austrijos Steigiamasis Sei
mas paskelbė, kad Austrijai 
in te ik tos išlygos yra “mirties 
dekretu.”

džiai
I užpul

Pittsburgo gyventojai pada
vė teisman strytkarių uniją už 
streiką Dėl to streiko gyven- 

7-Ltojai turėję nuostolių $2,035,- 
000.78.
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Rusijos veikėjai pienuoja į- 
steigti 4 4 Suvienytas Rusijos 
Valstijas,” kur galėtų būti pa
tenkintos įvairios tautos.

ėjimą, kadi 
Čeko-Slovakiją.
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Lietuva prašo smarkiau

PRAŠO SMARKIAU VEIKTI
Washington, D. C. birželio 

9. — Pildantysis Komitetas 
šiandie gavo paveikslų Lietu
vos armijos. Taip-gi sekan
čią kablegramą iš Liepojaus 
nuo Noraus: ministerių kabi
netas po mano pranešimo apie 
Amerikos lietuvių politišką 
akciją labai apsidžiaugė ir 
prašo Amerikos lietuvių tęsti 
darbą dėl mūsų labo ir laisvės. 
Buvimas Amerikos lietuviij at
stovų taikos konferencijoj yra 
būtinas. Sekančią savaitę vyk
siu Paryžiun. -

Tarpe Suv. Valstijų senato
rių užsimenama, kad gali pri- 
seiti taip, kad Amerika sky
rium turės taikintis su Vokie
tija. Kaikurie senatoriai mat 
priešingi dabartinėms taikos 
išlygoms.

LIETUVTAI ARČIAU DVIN- 
SKO.

Estonijos oficialis praneši
mas skelbia, jog Kreitzburg 
ir Jokobstadt paimti nuo bol
ševikų, o smarki Lietuvos ka
riuomenė greitai žygiuoja lin
kui Dvinsko tvirtovės. Bolševi
kai nei kiek neatsilaiko .prieš 
lietuvių kariuomenę.

Paryžiuje tarpe diplomatų 
prasidėjo judėjimas reikalau
jantis palengvinti Vokietijai 
išlygas įstoti į Tautų Lygą. Sa
ko, kad Vokietija ne Tautų 
Lygoje bus pavojingesnė, negu 
priimta Lygon. Ji galinti su
sidėti su Rusija ir kitoms ne
priklausančioms prie Lygos 
tautomis ir taip patapti labai 
pavojinga.

Suv. Valstijų valdžia nuo 
liepos 1 d. pradės gabenti na 
w vokiečių jurininkus, kurie 
buvo su Vokietijos laivais A- 
merike. Jų yra apie 2.000. 
Jie buvo laiKČmi, kaipir “kares 
nelaisviai.

Chinijos valdžia pergyvena 
piniginį krizį. Šiems metams 
trūksta $200.000.000. Neturi 
iš ko užlaikyti kariuomenės irj- . 
Pekino policijos. Japonijos 
tavorų boikotas tebtęsiamas.

Alijantų taikos išlygos Vo
kietijai buvo laikomos slapty
bėje ir norėta slaptybėje užlai
kyti iki bus pasirašyta. Nei 
Amerikos kongresmonai nega
lėjo jų gaut. Bet aplinkiniais 
keliais tos išlygos pasiekė A- 
meriką ir Kongresas nutarė jas 
įtraukti į kongresinį rekordą. 
Visi kongresmonai dabar turi 
išlygas. Išlygos paduotos ir 
spaudai.

Alijantų maisto • komisijos 
pirm. Hoover skelbia, jog Ru
munija, Serbija, Bulgarija, 
Graikija ir Vengrija galės iš
misti savo produktais. Len
kija ir Baltiškos provincijos 
(reišika ir Lietuva) javų ir 
daržovių gal užaugins užtekti
nai, bet mėsos ir riebalų truks.

Su laivu Bemudian į New 
Yorką atvyko 600 Rusios nu
kentėjusių didikų ir aristokra
tų. Pirmiau jie buvo caro dva
ro papuošalu. Juosius išgel
bėjo Krime Anglijos laivas. 
Jie išgalėjo išgelbėti visokių 
brangenybių už $200,000,000. 
Tarpe tų didikų yra 20 prin

cų, 32 princeses, 20 generolų. 
Kiti tai kunigaikščiai ir kuni
gaikštytės, grafai, grafytės, 
grafienės.

“NEPRIKLAUSOMOE LIE- kaipo palydovas-vertikas at- 
TUVOS” NO. 1 RAŠOt

Gera valia pasidavę apie i 
Ir kiti beveik nėjo muštis, ne
klausydami savo aficierių. At
kakliai kovojo tik bolševikų <šviesuomenė. Jie tiesiog kar isv“1’ atsMymas tanmnja 
žigiškai gynės, nors atbuvo, nepriklausomybes rr lai
škios vilties laimėti. |sves V^bknnunm neabejoja-

______ me, jog visa Lietuvos visuo-
Po mūšiu Vilniaus miestas!'"®6 džtau^ningai sutiks ši- 

liūdnai atrodo. Namu sienos p?.k.e !V..dlen'»
kulipkomis išgnaibytos, »tik-:<U .atv J11.?"' 
lai išdaužyti, o įsistatyti nėraliL ‘^Misijos vadas Len. Col. 

medžiagos, elektros kabeliai 
sutraukyti ir retai ji kur be
šviečia; žvakių taip-pat nėra, 
tai žmones 8 vai. eina gulti. 
Vandens i vados taip-pat nevei
kia. (Elektrą ir vandenį pra
dėjo duoti bal. 23 d.)

Lietuviij ūpas prislėgtas ne
aiškumu ateities. Daugiau aša
rų nė džiaugsmo... Gautam 
iš Vilniaus privatiniam laiške 
taip rašo: “Laukėm, nesulau
kėm. Vietoj Vyčių pasirodė 
ereliai. Plaukai ant galvos 
pasišiaušė, kraujas gyslose 
sustingo, verkė maži ir seni.”

Warwick Ercenc, Air Service 
(lakūnų tarnybos). Gegužio 2 
d. p. Staff apsilankė pas V. 
Prezidentą ir Ministerių Pir
mininką M. Sleževičių.
' Atvyko iš Paryžiaus Lietu
vos taikos delegacijos narys 
kun. A. Vilimavičius. Jis pra
nešė, kad Lietuvos klausimas 
Paryžiaus Konferencijoje aiš
kėja geron pusėn. Taikos Kon
ferencijos rišimas Lietuvos 
klausimo liko atidėtas dėl ne
senai įvykusių politinių atsi
tikimų Vengrijoje ir kitur.

NAUJIENA.
Seredoj gavome iš Paryžiaus 

įvairių paveikslų — Lietuvos 
generalio štabo, vyriausiojo 
Lietuvos armijos vado gen. 
Žukausko, prez. Smetonos prie
saikos, karinės mokyklos pa
šventinimo, Lietuvos premje
ro Sleževičiaus ir tt. ir tt. Vi
sus sunaudosime papuošimui 
44Darbininko” ir pasidžiaugi- 
miii Amerikos lietuviams.

aiškinimo savo planų ir pažiū
rų. Mes gi iš savo pugės tu
rim pabrėžti: Lietuvių kruti
nės negalės pilnai kvėpuoti lai
svės laime, jei jie neturės sa
vo sostinės — ilniaus.

✓

ANGLŲ PASIUNTINYS 
LIETUVOJE.

Anglų pasiuntinys lydimas į 
Lietuvą Šimkaus ir Vileišio ne-

~ Žydai suimami didžiausiais 
būriais ir kažin-kur išvežami. 
Dažnai bevedant mušami. Jų 
butai iš kulkosvaidžių apšau
domi, sako už tai, kad žydai 
iš tų butų šaudę į kareivius.

Pilekalnyje bolševikų raudo
na vėliava. Tokiomis pat vė
liavomis pasipuošė miestas. 
Jokių Lietuvos ženklų. Jei 
kame matos Vytis, taip kaipo 
unijos ženklas.

ŽELVA.
Tame miestelyje tebešeimi

ninkauja rusų valdžia. Nese
nai raudonarmiečiai užpuolė 
vietinį kunigą kleboną, reika
laudami iš jo maisto ir gyvu
lių. Kunigui atsisakius duo
ti, nes viskas pačių bolševikų 
senai surekvizuota, rusai su
ėmė kunigą ir vedėsi už mies
telio sušaudyti. Vietiniai žmo
nės, pamatę, kad bolševikai 
nori kunigą nužudyti, užpuo
lė juos, vieną užmušė, kitą 
mirtinai sužeidė ir kunigą pa- 
liuosavo. Dabar rusai perse
kioja tuos, kurie paliuosavo

TAIKOS KONFERENCIJOS 
ĮGALIOTINIS ATVYKO 

LIETUVON.
Balandžio 30 d. iš Liepojaus 

per Įsrutį atvyko Kaunan na
rys Amerikos karinės Misijos 
prie Taikos Konferencijos Pa
ryžiuje pulkininkas-leitenan 
tas E. J. Davley General Staft.

“Nepr. Lietuva” taip rašo:
Turime naują valdžią. Bol

ševikai išvaryti. Lenkai užė
mė Vilnių. Ar mes lietuviai 
tuo turime džiaugtis, ar dėl to 
liūdėti? Daug kuo'galime pa
sidžiaugti. Bolševikų prievar
ta buvo pasidariusi persunki, 
bolševikų penėjmas savo vien- 
pusška “skerdynių” literatū
ra perdaug nusibodo: bolševi
kų “teisybė” su jų šnipinėji
mais, kratomis, su sodinimu 
visai nekaltų žmonių kalėji- 
man, su varymu iš butų, su 
konfiskacijomis turto, maisto, 
drabužių, su savo mobilizaci
joms mus visus nervingais pa
darė. Lenkams atėjus, mes 
laisviau atsidvėsėme, ir mūsų 
nervai sustiprėjo.

Bet išliuosavimo iš bolševi
kų prievartos mes laukėm ne 
iš lenkų, tik lietuvių. Ir tai 
mums džiaugsmą šiek tiek su
mažina ir sukelia šiokių tokių 
abejonių. Ir štai dėl ko:

Lenkai užėmę Vilnių išleido 
atsišaukimus, kuriais pažada 
ne naują prievartą, ne naują 
operaciją tik apsaugą mūsų 
namų, žemės, kalbos ir tiky
bos, j)ri žada gerbti teisę kiek
vieno piliečio be tikėjimo ir 
tautų skirtumo, pažada leisti 
patiems nuspręsti savo likimą. 
Obalsiai be galios gražūs, iški
lūs! Bet atsišaukimo tonas 
labai atsargus. Visai nepažy
mėta, kas lenkus privertė eiti 
į Vilnių “su senu, jų širdyse 
gyvu ir nesuteptu obalsiu: 
Laisvi su laisvais; Lygūs su 
lygiais, už jūsų ir mūsų lais
vę!

Lietuvos likimas, kaip ma
tyti dar nenuspręstas Paryžiu
je. Siūloma unija lenkų su 
lietuviais. Ir štai delko len
kai ateina senosios unijos obal- 
siais. Tik mes žinome, lenkai 
atėjo vieni, nesusitarę su Kau
no lietuviais. Atsišaukime ne
pasakyta nė pusės Jodžio apie 
svarbiausius, paliečiančius 
mūs lietuvių dalykus. Nuty- 
lėjinlas svarbiausių klausimų 
kaip tiktai ir parodo, kad at
sišaukimo tonas nenuoširdus.

tuvą ir Kauną dėl blogumo ke
lių ir priversti buvo važiuoti 
per Mažąją Lietuvą. Prūsų 
vokiečiai apreiškė savo neapy
kantos jausmą nuplėšdami nuo 
automobiliaus, kuriame važia- 
.vo anglų pasiuntinys lietuvių 
vėliavą Tas, žinoma, turės 
iššaukti tam tikrus-diplomati- 
nius žingsnius.

Balandžio 7 d. 12 vai. anglų 
pasiuntinys atsilankė pas mi
nisterių pirmininką- Ilgai kal
bėjosi Lietuvos reikalais. 3 
vai. atsilankė pas prez. Smeto
ną.

9 
d. prasidėjo Amerikos Darbo 
Federacijos kongresas. Dele
gatai atstovauja daugiau, kaip 
3.000.000 darbininkų. Prie 
kongreso atidarymo dalyvavo 
New Jersey valstijos gub. Ru- 
nyon. Gubernatorius savo kal
boje pabriežė, kad Ameikos 
Darbo Federacija neiną su 
raudonaisiais, kad ji vaduojasi 
sveiku protu. Delegatai už 
lai smarkiai plojo, 
reikšdami panieką 
siems.

Federacijos prez. 
apreiškė, kad Federacija yra 
pasiryžus varytis prie to, kad 
Amerike neturėtų vietos nei 
politiška, nei industrialė auto
kratija.

Federacijos Pildančioji Ta
ly ba pagamino raportą apie 
rekonstrukcijos programą. Ta
me raporte išdėta nurodymai, 
kaip geriausia apsaugoti tei-i 
sės ir padidinti gerbūvį Ame- i 
rikos darbininkų. Nurodoma, į 

i valtis, prie įvedi
mo 44 valandų darbo savaitėj 
ir kad dabartinės algos netik 
nebūtų numušamos, bet kaikur 
pakeltos. Toliau nurodoma 
reikalas, kad organizuoti dar-1 
bininkai turi stovėti už suvi-l 
suomeninimą kaikurių turtų, 
suvaržymą ateivijos, panaiki
nimą privatinių darbo biurų, 
leidimą mokytojams organi
zuotis ir tt.

Priduota įvairių rezoliucijų. 
Vienoj patariama Darbo Dieną 
perkelti į gegužio 1 d.

DARBĄ REIKIA VARYTI 
SMARKIAI.

Maisto siuntimą Lietuvon ne
turime vilkinti. Tą turime at
likti greitai ir smarkiai. Bai
sus būtų prasižengimas nešelp
ti badaujančių saviškių, kuo
met yra proga. Čia kalbame 
apie Lietuvos Prekybos B-vės 
apsiėmimą siųsti Amerikos lie
tuvių giminėms Lietuvoje. 
Perskaitykite mūsų pagarsini
mą kitoje vietoje, patys pasi
naudokite ir kitiems papasa
kokite. Laivas Lietuvon iš
plauks liepos 5 d. Dabar mes 
turime žinoti ar daug bus siun
tinių. Jei daug, tai turime 
užsakyti keletą trokų, kuriais 
siuntiniai bus išvežioti Lietu
voje. Liuosnorių, kurie sutin
ka su siuntiniais vykti Lietu
von yra daug. Nuvežime ir 
laiškus giminėms. Galėsite į 
laiškus sudėti ir paveikslų. 
Viskas bus dastatyta. Bet pir
miausia skubinkite siųsti po 
$25, kad galėtume kompani
joms duoti užsakymus priga
minti pakus. Vietos ir apie- 
linkės lietuvius kviečiame už
eiti ir gausite platesnių paaiš
kinimų.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

244 W. Broadvav, 
South Boston, Mass.

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.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.D O T N A V A.

Dotnavos parapijoj labai ser
gama dėmėtąja šiltine. Ser
ga ištisi sodžiai. Žmones at
sidavę “Dievo valiai” nesi
saugo ja; ir todėl beveik vi
siems prisieina persirgti. Čia 
matosi apsileidimas - vietos in
teligentą kurie nepasirūpino 
supažindinti žmonės, kaip ap
sisaugojus nuo ligos. Mūsų 
sveikatos departamentas turė
tų rimčiaus pagalvoti apie ko
vą su siaučiančia epidemija. 
Suprantamas dalykas, kad 
sveikatos departamentui ne
lengva kovoti, nes daug ko 
trūksta, šiandien kaip tik nič
nieko nedaroma — kas yra ne
dovanotina.

Ligonių lankymo paprotis, 
epidemijai esant ir šermenų 
kėlimas su giedojimais ir vai
šėmis neprivalo turėti vietos. 
Šitą dalyką gal galėtų išaiš 
kinti kunigai patardami ser
gančių šeimynoms kokiam 
nors laikui nelaikyti bažnyčią, 
kad sulaikius epidemijos plė
tojimąsi.

S U T KAL
Mūsų klebonas VI. Tautkevi- 

čius mirė. Parapijos reikalai 
tvarkosi. Įsikūrė “Pavasari
ninkų” kuopa. Nuo karo pa
rapija daug yra . nukentėjusi, 
daug išdegyta. Sutkai, Ger- 
džiai, Akmenynė, Sprutkiškė, 
Lonkelis, Bėrai, Vidušilis ir 
daug kitą kaimų. Laukia val- 

pagalbos.

♦
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J. J. ROMAN.

f
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Miesto Majoras Peters, 
viens iš kalbėtojų.

b t v v i- a i i
Parodykime, kad mes stovime už palaikymą tvarkos ir į-

statymų Suvienytų Valstijų, kad mes esame pribrendę ir pi 
taujanti žmonės, kad mes galime save valdyti. Lietuvoje 
sų viengenčiai kovoja u? tvarką ir laisvę. Parodykime, 
mes už tą patį stovime, kad mes esąmesu jais. Ateikime ir 
parodykime ką Bostono ir apielink viai gali.

NEBUS JOKIOS KOLEKT
Kviečia visus LIETUVIŲ K(

f '"‘j SlriL -'



ministram

Angelo Sar

Pačioje pradžioje pasekmin
gai vedė mokyklą pasauliniai 
mokytojai, kuriais buvo: p-lė 
Agota Sutkaičiutė ir Jonas 
Grajauskas. "

Vos tik 1906 m. gerb. kun. 
J. J. Sutkaitis tegalėjo gauti 
Seseris-Vienuoles Nazarietes, 
kurios iki šią dieną tinkamai 
ir atsakančia! tebempkina pa
rapijos vaikus.

Vaiką skaitliui kas metą vis 
didinosi ir augo. Su laiku 
pasirodė, kad mokykla yra per 
maža, tai-gi gerb. kun. J. J. 
Sutkaičio rūpesniu ir duosnią 
parapijoną pagelba 1913 m. už
baigta statyti milžinišką šv. 
Kazimiero Lietuvią Parapijos 
mokslainę, kuri net šiandieną 
yra skaitoma, kaipo viena iš 
didžiausią ir gražiausiu kata
likišką mokyklą Pittsburghe.

Malonu buvo matyti, kad 
dar tą pačią metą rudenį ku
pinai prisipildė penki ruimin
gi kambariai mokiniais.

Lietuviai katalikai pamatę 
ir supratę Lietuviškos Katali
kiškos mokslainės svarbą ir 
reikalingumą, dar labiaūs su
skato siąsti savo vaikelius į 
mokyklą. Mokinią skaitlius 
augte augo, jog kitais (19-15) 
metais jau reikėjo užleisti ir 
šeštąjį kambarį.

Šv. Kazimiero Lietuvią Pa
rapijos mokykla nūn-gi turi 
aštuonius skyrius, kurį užbai
gę, apturi diplomus ir gali į-) 
stoti į auj?slėsnias mokslainės 
arba kolegijas. Suviršum 450 
mokinią lanko tą mokslainę. 
Mokslainės mokinią draugijė

lės.

IŠ LAISVAMANIŲ SEIMO.

Pereitą .panedėlį prasidėjo 
laisvamanią seimas Chicagoje. 
Skelbiasi atstos an ją 800.000 
A morkos lietuvu. Delegatą 
suvažiavo apie 400. Seimo ve
dėju išrinktas St. Gegužis.

Bežeisdami tyrame ore ir 
mitrindami kūno pajėgas, taip
gi nepamiršo ir dvasia pain- 
spudžiuoti. Tai-gi, piknike 
visi dalyvavusieji, kurią tar
pe būta ir svečią, išpildė ant 
greitąją sureugtą sekantį pro- 
gramėlį: Parapijos varg. Jan
kui vedant pirmiausia atgiedo
ta visiems atsistojus 1) Lietu
vos Šv. Kazimiero (Giesmę, 2) 
Lietuves Gimną, 3) Star-Span- 
gled Banner; paskui visiems 
susėdus, klausytasi sekančią 
mokinią deklemaeiją: 4) Ceci
lijos Mikčiunaitės* “The Na- 
tion’s Dead,” 5) Onos Žilionu- 
tės “Decoration Day,” 6) O- 
nos Zimnickaitės “Vėžys ir.jo 
vaikas,” 7) Jul. Bucevičiutės 
“Aržuolas,” 8) Agotos Stoči 
kuniutės “Lietuvos Gražyb
ės,” 9) Marijonos Čužauskai- 
tės “The World,” 10) Mortos 
Pačiutės “The Village Black- 
smith,” 11) Jičvos Simonavi- 
čiutės “Our Flag,” 12) Jul. 
Sinkevičiūtės “Lietuvos Vaiz
dai,” 13) Adelės Macukonai- 
tės “Nenusimintam,^ 14)Kon- 
stancijos Čyžauskaitės “Eina 
Nauja Lietuva.” Prie to vis
ko mokiniams ir svečiams kal
bėjo varg. Jankus ir Jankienė. 
Ir užbaigta viskas Lietuvos ir 
Amerikos gimnais. -

Mokslainės mokinią yra su
sitvėrusi dri draugijėli. Pir
moji vadinasi “Angelą Sar
gą” Draugijėlė, prie kurios 
priklauso virš 200 mergaičią. 
Jos tai kiekvieną bertainį, pa
sipuošusios baltais parėdniais, 
žydrais ant galvelią ir prisise
gę savo ženklelius, in corpore 
eina prie šv. Komunijos.

Antroji draugijėlė yra tai 
mažą bernaičių 
tą, vardu “Šv. Aloyzo” Drau
gijėlė. Ji tai yra vedama Se- 
serą-Vienuolin Nazariečią ir 
laiko viešus savo susirinkimus 
kas savaitę ir lavinasi pride
rančioje tvarkoje. Į ją pri
klauso 50 befnaičią, kurie pa
skirstytu laiku tarnauja mišio
se. Procesiją gi laike daly
vauja visi bažnyčioje; papras
tai tas atsibftoa sekančiose 
šventose: šv. Velyką, Dievo 
Kūno, Atlaidą 40 valandą ir 
pirmosios vaiką šv. Komunijos 
laike. Viršminėtose šventėse 
procesijai einant jie neša ir sa
vo vėliavėlę — 
go” imi veikslą.

Apart tarnavimo prie alto
riaus, likusieji tos draugijė
lės nariai, taip-gi ima dalyvtf- 
mą procesijose, nešdami savo 
draugijėlės “Šv. Aloyzo” vė
liavėlę.

IŠ ATHOL, MASS.
Čionykščiai lietuviai ne juo

kais rengiasi sutikti Lietuvos 
neprigulmybę. Pastaruoju lai
ku čia kilo sumanymas tarp 
vietos lietuvią susiorganizuoti 
į bendrovę ir būti gataviems, 
kaip tik greitai bus galima, 
grįžti Lietuvon ir įsteigti me
džio dirbtuvę; tam tikslui jau 
susirašė apie desėtkas ypatą 
su $25,000 kapitalo. Darbas 
labai naudingas ir tikimasi ge
ro pasisekimo. Reikia paste
bėti ir tai, kad į Šitą bendro
vę daugiausia rašosi lietuviai 
iš Vabalninką apielinkės ir ti
kimasi surinkti kapitalo ma
žiausia apie $100,000.00. Lietu
va keliasi iš kapo ir šaukiasi 
savo sūnų pagelbos tą prisikė
limą padaryti kuoiškilmin- 
giausiu. Tatai, į darbą va- 
balninkiečiai! Sujungtame sa
vo spėkas ir eikime savo Tė
vynei į pagelbą. Atidėlioti nė
ra laiko, nes greitai gali būti 
pervėlu.

BALTIMORE, MD. 
Nekalbėk neteisiai.

Tūlas P. J. “Vienybės Lie
tuvninką” No. 22, rašydamas 
apie L. R. Kryžiaus prakalbas, 
kurios buvo geg. 19 d. š. m., 
kur kalbėtoju buvo gerb. kun. 
Petraitis iš Paterson, N. J., ne
mažai išpylė savo fanatišku 
šmeižtą unt gerb. kalbėtojo, 
primesdamas jam lenkbernys- 
tę.

Aš turiu pasakyti, kad tas 
liberališkas korespondentas 
pasirodo su tokiu savo' raštu 
tikras kvailys, nes kun. Pet
raitis pasmerkė visus lenką pa
sikėsinimus ant Lietuvos. Ir 
faktiškai priparodė lenką ir 
bolševiką šunybes, kurias jie 
padarė ir daro Lietuvoje. O 
tas koresp. viską užgindamas 
šmeižia. Toliaus tas koresp. 
būk pasipiktinęs, kad kun. 
Petraitis pasakė apie kokį ten 
garsųjį Amerikos tepliorių, 
kuris turėjo 6 pačias ir jam mi
rus New Yorko laikraščiai pa
talpino jo gyvenimo biografi
ją. Kun. Petraitis dėlto tą 
pasakė, parodydamas kaipo 
faktą bedievybės.

Taip-pat tas liberalas žemi
no adv. Mastauską, kurio anas 
korespondentas nėra vertas p. 
Mastausko čevervko pado. Iš- 
tikrąją tie liberalai tai tikri 
šunes ant tvoros pasilipę stau
giantys.

BALTIMORE, MD. 
česnulio prakalbos.

Birželio 6 d. š. m. p. K. Čes- 
nulis teikėsi ir mus aplankyti. 
Česnulis yra Baltimoriečiams 
gerai žinomas kaipo geras ir 
žymus kalbėtojas. Kiekvie
nas pamatęs plakatus apie ko
kias prakalbas, tuoj klausia: 
Ar gal Česnulis kalbės? Taip! 
Bravo, ateisime visi. Iš ištei- 
svbės mes jo patarimais daug 
esame nudirbę naudingo dar
bo, jo kartšas paraginimas su
judina Baltimorės lietuvius ka
talikus. Tai ir šiuo sykiu 
daug ko papasakojo apie Lie
tuvos laisvę ir jos dabartinį 
padėjimą. Ragino visus prie 
vienybės. Plačiai kalbėjo apie 
organizavimą L. L. Sargą A- 
merikoje. Sakė, negana vien 
tik pasakyti — organizuosime 
— bet tas. žodis turi stoties 
tvirtu kūnu, pridūrė kad jau 
yra L. L. Sargą pasidavusią 
liuosnoriais apie 15.000. Čia 
pasipylė gausus delną ploji
mas. Nemažai kritikavo libe
ralus, kurie šmeižė adv. Mas
tauską ir kitus kataliką veikė
jus. Sakė, gal prisieis jiems 
kada atsistoti prieš Lietuvos 
teismą. Liberalams tas bai
siai nepatiko, kad jie negali 
būti “bosais” ir užkirsti kelią 
kataliką veikimui. Nekurie 
raivėsi, raukėsi, kraipėsi kiek 
galėjo, kiti ėmė bambėti, ne
kurie ir svetainę apleido.

Buvo ir auką rinkimas, au
kavo sekančios ypatos:

Kun. J. Lietuvninkas $100; 
Ant. Strazdauskas ir T. Berno
tas po $5.00; J. S. Vasiliaus
kas, A. Lėkštutis ir M. Žoly- 
nienė po $2.00.

Po $1.00: J. Karalius, J. But
kus, A. Žukauskas, V. Straz
dauskas, D. Kilkius, J. Kolo- 
kas, M. Damukaitienė, J. 
Gabrielavičius, O. Sedaravi- 
čienė, S. Sedaravičius, S. Ša- 
rama, J. Kazlauskiutė, J.‘Vait
kevičius, A. Šataitis, A. Straz
dauskas, K. Mikučiutė, O. Mi- 
kučiutė, M. Laukevičius, J. 
Glėbas, J. Baltrajūnas, J. Ka
minskas, A. Ramoška.

Smulkią auką $8.66.
Viso $142.66.
Parapijinis choras gerb. J. 

Čižausko vedamas sudainavo 
keletą gražią dainelią.

. Lietuvos Sūnus.Gegužio mėnesio pabaigoje 
Bagočius išvažiavo Chicagon 
sū laisvamaniškai-cicilikiško- 
mis misijomis, o šlykščiabur- 
nis Mockus tuo tikslu atsibel
dė į Mass. valstiją. Laike 
vieną Bagočiaus “prakalbą” 
salėj žiburiai buvo užgesinti ir 
Bagočius ant estrados buvo su
muštas. Socijalistai, ir libe
ralai tuoj užtriūbijo, būk tai 
“klerikalą” darbas. Šiek tiek 
sąžiningi žmonės keno nors ap
kaltinimui ieško bent kokią 
prirodymą. Socijalistai ir li
beralai nei mažiausio prirody

mo neturi, kad ataką ant Ba
gočiaus kokie ten klerikalai 
būtą surengę. Kaip tie žmo
nės vadinami, kurie meta kaltę 
neturėdami prirodymą!

f. J. Įpasakojo apie dabartinį Lietu-
■ali jau ir vos padėjimą, apie Lietuvos 
a smalkiai, delegaciją Paryžiuje ir taip 
t visi toliaus. Sakė, kad Lietuvos
Štai buvo valdžia prašanti amerikiečią 
prakalbos lietuvių sudėti nors $1,000,000 

. Karosui ir dabartinią lešą padengimui, 
gana gerai, kad Lietuvos valdžia laukia 
uogą suren- noTS 5,000 amerikiečią karei- 
minirno va- kurie važiuotą Lietuvon, 
erai nusise- Tada Lietuva galėtą apsigin
tai sutvar- ti nuo užpuolančią priešą. Lie
taus rengė- tuvos valdžia prižadanti ir ga- 
nuo svetim- rantuojanti, kad visiems iš A- 
vakarą bu- menkos parvažiavusiems kari- 
nebuvo jo- ninkams, kurie dabar važiuos 

’ebuvo svai- Lietuvos liuosuoti, po karei 
Ant, baliaus duos valdiškus darbus. Nei 
'ana skait- vieno nepaleis taip, kad jis 
ko apie $19. pats turėtą eiti darbą ieškoti, 
įgime dau- bet Lietuvos valdžia kiekvie- 
o Feliksas nam suteiks valdišką darbą, 
5 fin. rašt. kaip jo kariška tarnystė pasi- 
į įvyko ba- baigs. -<
jlė sustiprė- Apie Amerikos lietuviu de- 
puikiai dar- legatus kun. J. Dobužį, pp. Ma
čius, J. Ei- Stauską ir Pakštą, Lietuvos 
J. P. Rau- valdžia sakanti, kad jie buvo 

• abelnai vi- labai naudingi ir labai daug 
rbavosi pui- Lietuvai pasitarnavo. P-ą B. 

jau ren- Mastauską, kurį mūsą “tauti-
1 prie LDS. rinkai-laisvamaniai” ir jąją 
Jersevs Ap- pakalikai besąžiniškai šmeižė 
o, nes jau per savo laikraščius, vadinda- 
d. liepos. mi net tautos išdaviku, tai bu- 
ispondentas. vęs vienas iš begėdiškiausiu 

mūsą “tautininką” prasima- 
, CONN. nvmą.

Lietuvos delegacija taikos 
konferencijoje, sužinojus apie 

-tas skyrius minėtus šmeižtus nekalto žmo- 
susirinkime gaus, nepaprastai stebėjosi iš 
įiame Sąry- tokio Amerikos laisvamanią 
talikišką ir pasielgimo.
iškė kas to- M. Yčas net įdavęs Česnuliui 
lonaus. Ma- parvežti raštišką paliudijimą 
suomet mū- apie p. B. Mastauską, kurį ir 

rėkia pa- perskaitė publikai. Iš to raš- 
m išvieno! to pasirodo, kad p. B. Mastau- 
žsigaulioda- skas labai daug pasidarbavęs 
ys taip pa- Lietuvos naudai. Užtat Lietu- 

Kaip tik vos prezidentas A. Smetona 
ni neva vie- kviečia p. B. Mastauską va- 
os,"j jei yra žinoti į Lietuvą ir užimti Lie- 
m nepagei- tuvos augščiausiojo teisėjo vie- 
p nors įvy- tą
ir panaudo- Lietuvos delegacija Paryžiu- 
o. buvo su- je negavo nei iš vieno ameri- 
rautos Fon- kiečių fondą jokią pinigą, kaip 
; laiku buvo tik iš Tautos Fondo. Kiti 
Dr-ją susi- fondai nei supelėjusio cento 
algę pama- neprisiuntė.
vienminčiai. Po -Česnulio kalbos, kuri tę- 
reikalavimą sėsi visą valandą išėjo kalbėti 
rburio liau- adv. Mastauskas. Publika, ku- 
ūk visi rei- rios buvo 700, pasveikino' atsi- 

Amerikos stojimu ir ilgu trukšmingu 
■ da-gi atsi- ranką plojimu. P-as Mastau- 
“šulą,” bū- skas pasisakė, kad įstodamas 
ušviest sei- į A. L. T. permatė, kad greit 
Tas ponas, būsiąs ir jis šmeižiamas, nes 

ikinęs daly- matęs lietuvią laikraščius, 
“Kurie no- kaip kitiems veikėjams atsi- 
imo ir lais- moka. Apie šmeižimą suži- 
lokit ranką nojęs mėnesiu vėliaus. Karei 
taip nubal- jaliovus, už dvieją dienu bu- 
seimo var- vęs Paryžiuje. Taikos Kon- 

Waterburio ferencijoj buvęs nuo pat jos 
Susirinki- pradžios, kaip tik karė palio- 

virš 15-kos vė. Per jį Lietuvos delegaci- 
t, kad tam- ja dasigavo į Paryžią. Būda- 
įsą žingsnį, mas Taikos Konferencijoje vi- 
ndo 40-tas sas veikiančias komisijas suži- 
čios katali- nojęs ir Lietuvos delegacijai 
tai protes- nnrodinėjęs *ir supažindinęs, 
pasielgimą. Daręs visas pastangas, kad 

Prancūzija paskirtą misiją ty- 
’utoraitis rinėjimui dabartinio Lietuvos

’ padėjimo, bet tas nepavyko,
Digris nes tokią misiją Amerika ap-

, __  ’ siėmus pasiąsti. Kad tos a-
Zailckienė merikoną misijos kartais len-
_ ’ kai nesuklaidintą, davęs vie-
MARR ną lietuvį tai misijai, p .Valiū

ną Kalbėjęs su daugeliu aug- 
■ęesteriečiai §tų valdininką apie Lietuvos 
ti įspudin- neprigulmybę ir visi jam už- 
as buvo su- tikrino, kad Lietuva bus ne
is skyrius, prigulminga. Kalbėjęs su S. 
ilis ir p. B. V. prezidentu Wilsonu ir-gi a- 

pie Lietuvą. Prezidentas pa- 
uvo minėto sakęs, kad to pat laikosi ir lai- 
Julius Ča- kvsis, ką yra pasakęs lietuvią 

t programą delegacijai Washingtone. Rem- 
tinis choras siąs visados Lietuvos nepri- 
unas sūdai- grimybę. Abu pasakė, kad 
į ir kitas į- Lietuvos valdžia pripažįsta ir 

tautiškas dėkuoja Amerikos lietuviškai 
visuomenei už didelį darbą 

tiūsą chorą nuveiktą kas link Lietavos ne- 
"ta, tai čia! prigulmybės.
kad kuris po prakalbos p. Česnulio bu-
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Šv. Kazimiero Lietuvią Para
pijos Mokslainę.

I
Sv. Kazimiero Lietuvią Pa

rapijos mokslainę gyvuoja nuo 
ilgesnio laiko. Josios įsteigė
jai buvo gerb. kun. Jonas J. 
Sutkaitis, kurs didžiu pasiau- 
kavimu 26 metus tiksliai dar
bavosi ir no'iaujančiai dar
buojasi dėl parapijoną labo ir

kios naudos iš šio seimo. i 
Po Dr. Šimohmui kalbėjo ki

tas žmogus prieš seimą, kad 
nereikia jokio seimo dabar. Tai 
po ilgam svarstymui nutarė 
perleisti per balsus ir buvo nu- ! 
balsuota, kad reikia siąsti de
legatą. Tai tuojaus perstatė 
Dr. Šimoliūną ir Varekojį ir 
Varekojį ir abudu apsiėmė va
žiuoti, bet prieš rinkimą buvo ■ 
inešta kas nori važiuoti,' tai 
savo kaštu, o ne kuopos. Pa
žymėtina, kad buvo ir katali
ką, kurie stojo už seimą, ku
rį šaukta laisvamaniai ir kurie 
begėdiškiausius šmeižtus lei
džia ant kunigą ir katalikiškos 
visuomenės. Ar-gi tie katali
kai nežino, kaip biauriai libe
ralai šmeižia kunigus vadinda
mi juos lenkberniais. Jei li
beralai ant tiek sąžinės ir tei
singumo neturi, kad primeta 
lietuvią kataliką kunigams 
lenkbemystę, tai jie tiek Lie
tuvos paiso, kiek šuo pasnin- 
ko.

Ar tai ne apjakimas katali
ką, kurie eina su laisvama
niais, be sąžinės žmonėmis.

Kuopos naris.

BROOKLYN, N. Y.
New York, New Jersey ir 

Connecticut valstiją rengiamo
jo seimo reikalai gana sparčiai 
žengia pirmyn. Visuomenė ga
na įdomauja, giesmininkai ruo
šias prie rengiamo šeiminio 
koncerto. Draugijos renka 
atstovus. Nors vos da tik 4-5 
dienos kaip seimas paskelbtas, 
o jau apie 10 delegatą yra iš
rinkta. Išrinko delegatus šv. 
Kazimiero dr-ja, L. Vyčią kp., 
Giedorią dr-ja. Taip-gi di
džiojo New Yorko dr-ją Vei
kiantis Komitetas savo susi
rinkime užgyrė rengiamąjį sei
mą New Yorke. Tad broliai 
į darbą kas tik kiek išgalime, 
ruoškimės, kad tas seimas b.ūt 
koskaitlingiausias. Draugijos, 
kuopos, visi į darbą. Tėvynė 
nuo mūs to reikalauja. Kolio- 
nijos renkite mass-mitingus, 
aiškinkite žmonėms, kad da
bar yra svarbiausia valanda, 
kada mes visi savo galingu 
baLsu turime prašyti, kad S. V. 
valdžia pripažintą Lietuvą 
kaipo neprigulmingą valstiją.

Visuose seimo reikaluose 
klausdami informaciją kreip
kitės pas Seimo rengimo komi
sijoj raštininką V. Vaškas, 458 
Grand st., Brooklyn, N. Y.

Seimo Rengimo Komisijos 
Pirm. K. J. Krušinskas.

Negarbingos atminties Cent- 
ralinio Komiteto pirm. Jonas 
S. Lopatto savo raporte išduo
tame tam Komitetui ir Egze- 
kutyviam Komitetui, praneša, 
kad Lietuvią Dienos pinigai 
jau sunaudoti Lietuvos šelpi
mui. Pagalios padaryta tai, 
kas turėjo būt padaryta prieš 
tris metus. Pasibaigė istori
ja, kuri tiek prierzino Ameri
kos lietuvią visuomenę.

Lopatto savo raporto gale 
išrėžia keistą pamokslą. Rašo:

“Visi tie, kas su tikslu, 
bloga valia ir apsvarstymu, 
šmeižė Centralį Komitetą, ir 
mane asmeniškai, pakarto
tinai skelbdami, tai spaudo
je tai viešose prakalbose, 
būk Centralis Komitetas, ar 
aš asmeniškai, tyčia laiko pi
nigus, kad apvertus juos sa
vo asmens naudai, dabar, 
jei jie turi savyje nors kiek 
vyriškumo, sąžinės ir tėvy
nės meilės, turėtą viešai, per 
tą pačią spaudą ir tas pačias 

.viešas prakalbas prisipažinti 
prie savo prasikaltimo ir 
prašyti Lietuvos žmonią at
leidimo.”

Ką keistesnio galima pasa
kyti? Kas tik turi šiek tiek 
vyriškumo, sąžinės ir tėvynės 
meilės gali suprasti, jog tie 
“šmeižimai” buvo tai pastan
gos paskatinti surinktą pini
gu išsiuntimą badaujantiems 
Lietuvoje. Ar tai jie tas pa
stangas darydami nusidėjo 
prieš badaujančius. Prieš varg
stančią Lietuvą nusidėjo tie, 
kurie nepasiskubino laiku iš- 
siąsti auką. Jie turi Lietuvos 
žmonią atsiprašyti, kad tris 
metus užlaikė jiems surinktas 
aukas, dėl kurią neišsiuntime 
kilo ergeliai, sutrukdžiusieji 
pasekmingą tolimesnį auką 
rinkimą.

Kur to vyro protas, kad jis 
išdrįso viršuj cituotą patarimą 
daryti.

CLEVELAND, OHIO.

Man “Lietuva” siuntinėja 
laiškus vieną po kitam, kalby- 
dama šėrininku tapti. Gražiai 
skamba laiškeliai, bet “Lie
tuva” vistiek liberališka per
daug, tai mat mano visus lie
tuvius paversti liberalais. To 
nebus. Patarčiau, daugiau 
nesiuntinėti.

“Lietuvos” Skaitytojas.



žmonių

B. Valaitis.

LIETUVA ALKANA

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką? PARSIDUODA automobilius vi-

Jau Gali siųsti maisto į Lietuvą

Lithuanian Sales Corporation Šerų galima pirk-

SO. BOSTON, MASS.

etc.
milžinišką Lietu-

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

WORCESTER, MASS.
Birželio 15 d. Suvienytų Ka

talikiškų Dr-jų bus piknikas 
ant Mrs. Lenflad farmos. Ka
rus reikia imti Millbnry, City 
Line, arba Greenwood st. ^Vie
ta labai graži, kur “bus galima 
smagiai laikų praleisti ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Todėl kviečiami visi katali
kai atsilankyti ant pikniko'.

Reporteris.

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

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepherds Loan 

Dunceei, Scotland.

sai pigiai. Dėl 7 sėdynių, 6 selin- 
derių, 1918 metų, mažai važinėtas, 
nesunkus ir mažai kaštuoja užlai- 
cymas. Tinka prie biznio arba 

šiaip pasivažinėjimui. Atsišaukite 
tuojaus laišku arba ypatiškai.

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

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

6 Waddells Land, Belshell, 
Scotland.

Lietuvių Prekvbos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji ren
giasi pasiųsti DU ŠIMĮIU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų mai
stų norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia kad 
kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.

Mes papirksime maistų, sudėsime į skrynias, pasamdysime laivų, pasiųsime savo žmo
nes su tomis skryniomis į Lietuvą- ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai į 
rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų 
atsakome. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai 
$25.00 atgal. Dėl didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garanti
jų, kad mes padarysime tų kų mes prižadame. x \

Nesi vėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų
blankų kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

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., Bok 6, 

Bloomfield, Conn.

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 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 Jankausku,
62 Hudson St., Lowell, Mass.

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

Juozas Gedžius,
2 Billerica St., Boston, Mass.

Kas užsirašys metams “Darbininką,” 
gaus puiku LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokiu knygeliu, 
maldaknygių “Pulkim ant keliu-” 
Kreipkitės pas:

Vaclovų Sereiką,

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE |Į
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
. Pinigus siunčiame į Kauną, Vilnią, Suvalkus, Mariampblę, 
Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

LAIŠKAS K LIETUVOS. .
Kazimieras, Ivanauskas gavo laiškų nuo savo moteries iš- Lietuvos, Kau

no gub., Cekiškio valsčiaus, rašytųs 13 balandžio 19W m. Laiške nusiskun
džiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PA
VALGYTI, neturim nei už kų nusipirkti. Rugių pūras 100 rublių. Duonos 
negaunam. JEIGU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles 
ir PRISTŲSK PAGELBĄ, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. To
liau rašo, kad SKURDAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei apdan
galo. ŽMONĖS BADAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsi
ras pagelba, tai mirtis neišvengiama.

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilnų užmokestį už 
vienų skrynių maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supa- 
kavima. pristatymų, apdraudų ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypa
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.

Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rėdybos........... ................................ >.•...................
Apskričio........................ .. ................ ................
Parapijos ........................................
Kaimo.................................................. ...................
Vardas..............................•............................... ..
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu:
Vardas Pavardė......... .. .......................................
Adresas......... ................. ...............................
Miestas......... .. .......................................................
Valstija . .,................................. .

Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašvtų TAMSTAI tokį pat laišką, 
jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA. JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ 
PAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTI.

skyrius jau turi surinkęs ne
toli $4,000. Ačiū pasidarba
vimui pirm. kun. J. Čaplikui ir 
vietiniam klebonui gauta aukų 
ir iš dirbtuvių nuo svetimtau
čių net $1,050.

Valio Worcesterio 30-to sky
riaus nariai, dirbkite o jūsų 
šventų ir prakilnų darbą ”del 
Lietuvos Dievas palaimins.

Kas pralenks Worcesterį.
/ Ten Buvęs.

Į SENĄ BALĮ
PASIŲSK ABBA 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 au savim 
daug daiktų, kuriuos čia gali pirkti pigiai, ir kurie bus ląbai paran
kūs sename krašte dėl jūsų taip geriu, 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 KANUOLIŲ METALO, 
arba labai puikioje nikelinėje dežė-

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

Jūs ^rite tą laikrodėlį užsukti 
k tik vieną sykį į aštuones dienas ir

■u \ jis parodo tuo pačiu laiku sekundas,
minutas, valandas, dienas savaites ir 
dienas mėnesio.

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

Kiti parduoda tokius laikrodėlius 
■ po $18.00 ir daugiaus,—kuomet, mes 

dabartiniu laiku parduodame tik už 
$1048.

Sekantį rytą dažnai jie jaučia bloga- 
me stovyje besą, beturį galvos skaudėji
mą, rūgštumą burnoj, netekimą apetito 
ir abelną organizmo nusilpnėjimą ir neno
rą dirbti.

Tas įvyksta dėl apsunkinimo skilvio 
bereikalingu valgiu, kuris užteršia vidu
rius ir padaro visus minėtus nemalonu
mus.

Visuose pilvo užteršimo atsitikimuose 
reikia prieš gulsiant suvalgyti 3 kendes

PARTOLA

PROVIDENCE, R. I.
Pakilo gandas tarp nekuriu 

Providence’o lietuvių, būk aš 
■(Valaitis) partraukęs kokį tai 
.kunigužį, kad sutverti lietu- 
•višką tautišką parapiją. Tas 
visiškai neteisybė. “Kuni
gas” maždaug pažindamas 
mane nuo senesnio laiko, atva
žiavo ir apsistojo pas mane ant 
keietos dienų.- Kada “kuni
gas” pasakė man, kad norįs 
tverti L. T. Parapiją, tai aš pa
sakiau sekančiai: “Jau čia 
buvo vienas ‘kunigas,” prida
rė daug nemalonumų ir žmo
nių centų ištraukęs nemažai, 
kad nekuriems ir dabar atsi
minus aplink neprigulmingų 
parapijų gaidukai pradeda pa^ 
kaušyj giedoti.” Tai visas 
mano patarimas.

O kada parapijos laikinis 
Rymo Katalikų komitetas už
klausė pobažnytinėj salėj “kų- 170 Tappan St., Kearney, N. J

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramones ^Bendrovė

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 įvairinmis 
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 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 paliūdijimų,

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną 
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10.
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 č^ 
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

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

Taip-gi gražus Surinktas Setas, 
BggMjap susidedantis iš puikiausio gva- 

rantuoto Auksu dengto retežėlio, 
t rankovėms sagutės ir kaklaryšiui

spilkutė, setas tikro diamond 
gga šmotelių, kuriuos kiti pardavinė-

ja P° -*6.00 ir daugiaus, mes pa- 
siusime jums tik už $2.75.

SK3Į&S&2 Ha HP*® Laikrodėli ir surinktą setą mes
HgjįgJC ■O' . Rn pasiųsime tik už $12.48.

jgįMfį KM Pirk tą puikų ir praktišką
“^1^99 Laikrodėli ir Setą dėl savęs ir 

jūs būsite pilnai patenkinti.
: Pasinaudok tąja proga ir ra-

i šyk šiandieną dėl tų puikių ir 
brausiu daiktų Įdėdamas tik 
$1.00, ir kitus užmokėsite kuo- 

Hr met daiktai bus pristatyti į na- 
mus.

ALL W0RLD EXPORTERS,
1152 Milwaukee Avė.,"" Dept. 234 Chicago, UI.

(7-12-14)

■■ai



4 DARBININKAS

Vietinis žinios Visus širdingai kviečia Ko-Į tVENTO JONO EVANGELISTO 
misijos Raštinįukas ~

Zig. Klapatauskas.

[įgirti josios neturėsite laiko, 
nes jūs josios nebeišyysite!” 
Po galu tos korespondencijos 
pasirašo Juozas Kavaliauskas. 
Tai reiškia mes neišvysime, 
negyvi būsime mus kas ten per
durs, o jog ne vienu perdūrimu 
žmogaus gyvybę galima atimt 

- . —tokia 
korespondencija pasirodė^kuo
mi yra p. K—kas. Kas su
kalaviju eina tas patsai nuo jo 
pražūna. Mes tų tamstos do-. 
kumento keršto žodžius pasi
liksime už liudininkų; jei kas 
iš mūsų draugų kaipo tai: Pre
kybos bendrovės nariams val
dybos, Kapliui ir Varaičiui, 
kas blogo atsitiks, tai tamista, 
kaip geras ponas atsakysi. Te
gul tų ir visuomenė žino. Da 
paklausiu kų su mumis tamis
ta manai padaryt? Juk Kiau- 
lėnas ir Montvydas, kurie juo
dus laiškus rašė kun. J. Žeb- 
riui jau supuvo. Ar da yra 
likę daugiau tokiij kriminalis
tų, kurie mus perdurs, kan
kins ?

Toliaus. Tamista savo ko
respondencijoj patsai savę kri
tikuoji. Sakote neturėjęs o- 
menyje kun. Žiliaus “Lietuvos 
Žemės Banko,” o tik “Preky
bos Bendrovę.” Gerai! Juk 
“Prekybos Bendrovė” neturi 
valdyboj nei vieno kunigo. Tai 
kokiems kunigams tamsta sky
rei vietų tikt bažnyčioj ir nešt 
ten sijonus; kų jie veiks su tais 
sijonais? Ir kur-gi tie tams
tos nurodyti kunigai, kurie 
bendrovę tveria, kad sakote 
neturėjote omenyje kun. Ži
liaus? Šiaip juk kunigai prie 
visų bendrovių priguli.

Da klausiu tamistos.’ Tai 
kaip kunigai dirbs tautos la
bai jeigu jūs juos laikysite už
darę bažnyčiose? Jog bažny
čia maldnamis ir tikybiniai pa
mokinimai. Ar gali kunigai 
tautos labui pastatyt mokyk
las, sutveri draugijas, koope
racijas, v ėst reikalus parapijos 
nesušaukę parapijonų susirin
kimo. Tada ir kišasi politiki- 
nis darbas, kunigo veikimo 
su žmonėmis. Čia, So. Bosto
ne kunigai, kaip aš žinau, pa
dėjo sutveri du laikraščiu :“A- 
teitj” ir “Darbininkų;” jog 
čia jn tas darbavimasis buvo 
ir yra tautos labui ir vienkart 
pramonijos, pagal tamstų kal
bos bizniškas. 
nigai kalti 
darbavimasis 
vertei gystev ’ 
kitas už tamistų -taip rašė: 
“Kavaliauskas nesakė, kad 
kunigai netur tiesos dirbti tau
tos labui.” Tai reiškia pagal 
jūsų raštų tegul jie dirba tau
tos labui. Paskui toliaus toj 
pačioj skiltvj rašote jau kitaip: 
“Jokiu būdu jie netur teisės ir 
nėra jų vieta tverti sau kokias 
neva bendroves. Jųjų vieta tė
ra prie altoriaus (aukurio) ba
žnyčioj.” -Pats savę kritikuo
jate? •

Ant galų galo p. Kavaliaus
kas rašo taip: “Aš norėčiau 
“D-ko” štabo filozofų paklau
sti Ar buvo ? kokios preten
zijos jūs drįstate turėti savini-

LDS. 1-mos kp. bus mitingas 
nedėlioj, 15 birželio tuoj po.su- 
mos Bažnytinėj Svetainėj.

Šaukiamas viena savaite 
ankščiau, nes yra svarbių rei-jdr kitokiu įrankiu, 
kalų ir pora laiškų kuopai. O 
ypatingai turėsim išrinkt ats
tovus į Apskričio suvažiavimų, 
kuris bus 22 d. š. m. Nashuoj, 
N. H. Todėl gerb. nariai su
eikit visi ir naujų atsiveskit, 
bent po du prisirašyti.

Taip-pat reik išanksto užsi
mokėti arba užvilktus mokes
čius atsilyginti, kad netaptu- 
met suspenduotais.

Pirm. J. Glineckis.

įKristus Sūnus Dievo gyvojo y-[PIJOKŲ’ DEMONSTRACIJA, 
ra lygus Dievui. P as Kavar 
liauskas puikybėj įsikėlęs rašo 
su maža raide “jis.”

Dabar kas link Kristaus mo
kslo: mes krikščionys tikime 
į Kristaus mokslų ir į Kristų, 
todėl ir bendraujame su Juo
mi, Kuris yra gražiausis vi
sam pasaulyje. '

Savo rašinį užbaigdamas 
pranešu jog daugiau nenoriu 
polemikas varyt su p. Kava
liausku, neužsimoka dėl gai
džio žarnij peštis.

J. Varaitis.

Kasdien išsiunčiame po ke
letą , desetkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

ATSAKYMAS p. J. KAVA
LIAUSKUI.

“Sandaroj” No. 23 patal
pinta korespondencija trijų 
mastų ilgumo, daug didesnė už 
Klingenbergio protokolų Kra
žiuose 1893 m. Nieko stebėti
no nėra. Antras mėnuo eina ; 
viena korespondencija rašyta 
dviejų ypatų. Išpradžių sako
ma “mano mintes kalbos iš
klaipė” ir tt. mano ir mano. 
Antroj skilty j už Kavaliauskų 
kalba kitas, nes jau užtaria
ma: Kavaliauskas to nedarė, 
tai to nesakė. .Reiškia kas ki
tas už Kavaliauską rašė. O su 
viršum menesio laiko galėjo 
dviese prirašyt net tris skil
tis. Koresy,ui <?ncijoj sumai
šyta košė su kopūstais, kaip 
tai: septynias didžiausias nuo
dėmes (jis rašo grėki, gudiš
kai); mamonas gabalėlį, biz
nį; “Prekybos Bendrovę”; ar 
buvo Kristus kunigu? To- 
liaus: aš meluoju. Kaplis me
luoja, “D kas” melncia; Knei- 
žis meluoja, nes jis “D-kų” 
redaguoja. “Prekybos bend
rovė” n.elne ja; turbūt ir visa 
publika, kuri girdėjo Kava
liausko prakalbas meluoja; pa
gal jo nuomonės visi meluoja, 
tik vienas p. Kavaliauskas tei
singas, kaip žydo svarstyklė. 
' Nu, gana to! Pirmiausia 
iš septynių didžiųjų nuodėmių 
per p. Kavaliauskų priežastį 
papildytas. Kuo aš kaltas, 
kad p. K—kas lenkuotai ant 
estrados kalbėjote. Dabar dvi
dešimtam amžiuj lenkuotas 

- kalbėtojas nebetinka. Praėjo 
lenkinimo laikai. Tamistai kai
po bankieriui nepritinka užsi
gint savo kalbos, nes tuomi pa- 
rodysit neteisingumų visuome
nei, kuri, girdėjo. Aš grynų 
teisybę rašiau, kaip jūs sakė
te: “mieli broliai ir seserys, 
Kristus buvo apkarūnavotas. 
tarp dviejų latrų nukryžiavo- 
tas, Jis kentėjo iš numirusių 
prisikėlė taip ir Lietuva draug 
su Kristum prisikels ir tt.

Paskui po to tikybinio pa
mokslėlio, kurio nereikėjo sa
kyt, nes mes visi žinom iš sa
kyklų iš istorijų Kristaus gy
venimų. Ir ne dėl to buvo su
rengtos prakalbos, kad klau
sytis p. K-sko nepageidaujamo 
pamokslo. Toliaus sakėte po- 
litikinę prakalbų, kad kunigai 
tveria bendroves, ;’’ 
tik bažnyčioj, neškit sijonus į 
bažnyčių dėkit ant altoriaus. 
Tai kame čia mano melas ir 
mirtina nuodėmė Da, beje 
sočijalistai carų nuvertė ir tt... 
Juk tamista taip kalbėjote aš 
taip ir parašiau. Ko taip ra
dote mano -korespondencijoj 
melagingo Tamistos kalba 
buvo iš temos išėjusi ne pagal 
vakaro tikslų. Tamista ma
nai, kad kalbėtojas kų pano
rės tų išpliaukš ir visuomenė 
užsiganėdins. Aš esu demo
kratas katalikas ir nemyliu nei 
jokios partijos ir nepataikan- 
ju; myliu vienų tik teisybę. Jei 

'. savo ausimis girdėčiau kų nors 
kunigų blogai kalbant ir patį 
kunigų kritikuočiau. Remiu 
kiek galėdamas tuos, kurie di
desnę dalį visuomeniško ■darbo 
atlieka.

Dabar aš prie p. K-ko kim
bu ir turit pasiaiškint. Delko 
ir už kų keršijate ant mūsų gy
vybės? Jūsų rašytoj kores
pondencijoj keršto žodžiai 
skamba taip: “oi perdurs! Ir 
tuomet, ištiktųjų nebus jums 
kada ne tik kad girti dienų ne
mačius tosios galo, bebgi nei

Birželio 15 d. (nedėlioj) bus 
svarbus susirinkimas Pilnųjų 
Blaivininkų 49-os kp. bažnyti
nėj Lietuvių Salėj tuoj po su
mos. Kviečiami visi nariai, 
nes yra aptarimui daug svar
bių ir neatidėliojamų reikalų, 
tarp kurių dapildyti valdybų; 
'apie surengimų pikniko
ba vasarinės pramogos; rapor
tai teatro komisijos Brightone 
ir daug kitokių dalykų ir tt.

Pirm. P. Grinkevičius.

ar-

AIRIŲ DEMONSTRACIJA
Pereitą utarninkų Mechanics 

salėj airiai turėjo mas-mitin- 
gą. Kalbėjo J. E. Kardinolas 
O’Connell ir Ryan, Airijos de
legatas į taikos konferenciją 
Buvo ugningos^ kalbos už Ai
rijos neprigulmybę.

s:

Visokios tautos demonstruo
ja, visokie luomai kalba apie 
savo teises, tai kodėl pijokai 
negali prabilti apie savo teises. 
Bostone tų jie padarė. Pe
reito panedėlio vakare tūks
tančiai žmopių galėjo pasiųsti 
ir negauti išsigerti — visos 
karčemos buvo uždarytos ir vi 
si karčemninkai ir bravamin- 
kai su savo kostumeriais suėjo 
į didžiausių Bostone Mechanics 
salę. Žino, kad nuo liepos 1 
d. sulyg karės įstatymo girtas 
biznis turi užsidaryki. Tai
bravarninkai, karčemninkai su 
savo kostumeriais tų vakarų 
liko blaivais ir pakėlė protestų 
prieš gresiančių 44 sausumų. ’ ’ 
Kalbėtojai išrodinėjo, kad pro- 
hibicija priešinga yra krikščio
nijai, priešinga šios šalies kon
stitucijai, priešinga gamtai ir 
tt Apgailestavo, kad nebu
vo susiprasta ankščiau pradėti 
daryti šitokias demonstracijas 
ir keiti protestus. Tuomet 
nebūtų buvę įvesta prohibici- 
ja. ' Dabar kongresmonas Ga
ili van pasakė, kad veik nėra 
vilties, kad įstatymas būtų at
šauktas. Tik prez. Wilson ga
li apreikšti, kad demobilizaci
ja pabaigta ir karčemos nerei
kia uždaryti. Bet preziden
tas "argu tų padarys ir girtam 
bizniui bus kaput.

Tai ar čia ku- 
Tas tautos labui 
yra surištas su 
Tamista ar kas

jiems vieta mosi to teisingo ir revoliucio-
nieriškai - mytiško žmogaus, 
kaip kad Kristus) Kų bend
ro su jojo mokslu ir juomi pa
čiu jūs turite? Juk jis buvęs 
dar-gi net “žydelis.” C__ 
tuose Kavaliausko straipsniuo
se taip skamba kaip žydų bal
sai prie priemiesčio Jeruzalės: 
“Osana, osana T” o paskui “už
mušk Jį!”

Ar-gi nebūtų įžeistas p. Ka
valiauskas jeigu kas nors imtų 
kalbėt ir rašinėt, kad Juozukas 
Kavaliauskėlis, reiškia neišau
gęs, menkas piemuo ir tt. Tų 
daro p. “Kavaliauskas su Kris
tum, sako “žydelis.” O jog

ATEIKITE VISI.
Katalikiškų Dr-jų extra su

sirinkimas bus 12 d. birželio 
7:30 vai. vakare pobažnytinėj 
svetainėj apkalbėjimui reikalų 
vasarinės vaikų mokyklos. Vi
si atstovai būtinai privalo atsi
lankyti. Yra viltis susitaikin
ti su liberalais.

P. Petrauskas.

LAWRENCE (METHUEN), 
MASS. 
Laikas.

Manome, kad laikas to di
džiulio N. A. jaunuomenės iš
važiavimo visiems jau yra ži
nomas: tai 4 d. liepos, šių me
tų. Patogesnio laiko sunku 
beišrinkti. Tai gražiausia va
saros dalis. Visa diena nuo 
darbų liuosa. Ir viena iš gra
žiausių Amerikos švenčių.

Vieta.
Išvažiavimo vieta yra trys 

mylios nuo Lawrence, Mass. 
miesto—Methuen ’uose. ‘ Meth- 
uen Town Fanu Car” priveža 
prie pat išvažiavimo vietos — 
Welch’s Pond — Garfield st, 
Methuen, Mass. Patogiausia 
važiuoti nuo lietuviškos baž
nyčios, Bradford st., Lavren- 
ce, Mass., kur bus tam tikrų 
vežimų ir tt.

Pati išvažiavimo vieta yra 
puiki-puiki. Kaip tik išlipi iš 
4‘Methuen Tovcn Farm car,” 
-tuoj akysna metasi augštas, tai 
pušimis, tai . beržais, tai kle
vais apaugęs kalnas. Artinan
ti es prie to sveiko pušyno ke
liu, pro Juozo šešeikos stubą, 

* > didelio lauko. 
Tuom laiku eik po kairei kal- 
nop ir pamatysi žmonių galvas 
kyšojant. Po tam surasi pa
kalnę ir dar didesnę atkalnę. 
Ten tat toje lankoje rasi ka 
tik į ‘ “
namų, daugyl 
lauke Žaidžiant, tai po pavė
siais vaikščiojant — ir visų iš
važiavimų. Tokia tat yra to 
gražaus išvažiavimo puiki vie
ta. Arti prie gero kelio ir 
gatvekario. Laukas didžiau-

‘YC8 prieini prie 
Čia TilAm lililcn

pastatytų išvažiavimams 
j, daugybes žmonių tai

TE MYKITE.
L. D. S. Naujosios Anglijos 

Apskričio švažiavimo Komisi
jos susirinkimas bus 12-die
nų birželio 1919 m. -7:30 vai. 
vakare “Darbininko” Redak
cijoj. Kviečiame į. susirinki
mų būtinai ateiti komisijų ku
ri apsiėmė sužinoti vietų išva
žiavimui.

LIETUVOS DUKTERŲ DRrJ08 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEN 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — A Čyžiuvienė, 
377A Broadw»y,

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

PROT. RAŠT. M. MarkuniuUį, 
12 Lark Str. \

KASOS GLOBĖJOS V
M. Kilmoniutč, 249 River Str, 

Mattapan, Mass..
J. Peeiukoniutė, 190 Kneelaacl 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizrirti 

*135 C Str.

PAŠALPIN1S DRAUGUOS 
VALDYBA.

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Motiejus Žiobs,

539 E. Seventh St.,’ 
So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boeton, Mass. 

I PROT. RAŠT. — JuL Savickas, 
262 Fourth St, Room 7.

H 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 

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

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

BOSTON, MASS.

Turėdamas fonta- 
. ninę plunksnų, galė

si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir sag
sčiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.

‘‘DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 

- So. Boston, Mass.

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystėš 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.

sias, lauko namas — tarsi ma
žų kolonijų bažnyčia ir di
džiausias kalnuotas gojus. Iš
važiavimo toji vieta yra 20 ak
rų žemės. Visa yra tai lietu
vių katalikų parapijos nuosa
vybė. Ant tos išvažiavimų, 
vietos yra parapijos ir tas gra
žus svirnas. Užtat tebus at
menama kad Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos Apskričio Iš
važiavimui yra nupirkti gojai 
ir (aukai ir lankos — dar žy
dinčios ir narnas pastatytas. 
Tai puiki-puiki vieta

Prie jos prieina ir didelis di
delis ežeras.

Džiaukimės.
Mums, išvažiavimo rengė

jams yra malonu ir linksma, 
kad žmonių ūpas yra toks sma
gus kaslink mūsų ruošiamo 
darbo. Girdime kad Bostone 
sunku ir prisimušti prie ožio 
paspirtų. Patartume bosto
niečiams ir įgyti tų ponų Mi- 
kitonų.

Patarimas.
Patariame Vyčiams pasiųsti 

veikėjų .paveikslų klišes į 
“Darb.” “Darbininkas” jas 
tinkamai suvartos L. V. N. A 
A. išvažiavimo numeryje — 
paskutinėje birželio savaitėje.

Prie to prašome ir pataria
me visoms kolonijoms iškalno 
užsisakyti dikčiai egzemplio
rių to numerio “Darbininko..” 
Atminkite kad tas numeris bus 
viskas to milžiniško ir istoriš
ko Vyčių išvažiavimo. Taip
gi atminkite kad kitų apgar
sinimų apart to “Darb.” nu
merio. nebus. Tai-gi kožna ko
lonija vartokite jį plakatų vie
toje.

Presos Komisija.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su di

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas i 

226 Broadway, kamp. C St,!
SOUTH BOSTON, MASS. < 
ei. S. Boston 21014 ir 21013'

Kad būt gražiu.
Vartok tą nlostj, ji padarys veid* 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTĄ. Pra
šali na šlakus ir spuogus nuo veido. Be
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėto 
tSs 75c. Ir $1.00. Pinigus galima aiąaž į 
popierini doleri arba stampomis.

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

i Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER

) (Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 BROADWAY, 

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

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

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų Ugų. 
fcnlau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 Iki 8:30 vai va
karais, nedėliomis nuo 1 iki

_ 2 vaL po pietų.
KITAS OFISAS;

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.-

DR. F. MATULAITIS
I I
! ! Išvažiavo ant studijų į
! į Chicagų. Sugrįš Birželio 
j» mėnesyje į Bostonų.

(Jakimavičius)

TeLSo.Boeta>27O
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima tnMailtti ir lirtiriuiai 
Ofiso valandos:

Ryt hs iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boeton.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broa4way,Sa. Bostoa,Miw.

PBIX DOBCHKSTKB 8T.

Valandos NedatoHs
nuo t vaL ryta ano 19 vaL ryta
Iki 8 vaL vakaro. Iki 4vaL vnkaaa

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bdwen St-, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM.-.— Vincas Zalieckas,
81 Mercer Sfi. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antafess jonas,
104 Market St., Brighton, 

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

Dr. Paul J. Jakmauh

Priėmimo valendo*:
Nuo 2 iki 8 po plot. Nuo 7 iki 8 vakar*

S09W ROADyAZ Gre. -3TS3. BOSTON. 
" * Tel S02 S. B.

I

“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.

Sergantieji vyrai ir moterys! Į
Jeigu jums nepasiseki išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs ’ 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant E 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu į 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- į 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Nėr- Į 
vų ir visokių žigų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, i 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei- į 
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- į 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- j 
kai. ‘ I

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

NEGAIiINK 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 I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti'už nau- j 
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 pagelboe 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY\ z i
!73 Wa&hington St., arti Boylston Stn pirmos durys nuo Gacty 

» MM, BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I__ ;

i

I

234 Lafayette St.,.Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
►11 mm MWMR, N. 4.
2-4 m nrru Telefoną. Q‘
•-a vak.rc Harkst 04

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Br»d SL, PMddphia, Pa.

Li«tuvii Daktaru ir Chirurgas.
Ofiao Valanda*

Nua 9 rito iki 5 po pista 
Vakarais, Katorga nuo * iki • F. M.

N^ISaUsiki4p.BU*a. •

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ.
DtraMfnsa tulaika olsnlre alinki- į 

mą. praialina pleiskanai, nieiėjima ! 
odoa salroa, angina plaukus priduoda j 
tna )«na reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad JuaS pine- ] 
kai bus tankus iretnua Ir akaistua. j 
S Oda Justi galvoje bus tyra, pleis- I 
kanoa ilnyks snt viaadoa ir plaukai ! 
neslinka daugiaua!

Reikalaujant prisiuatae Jum pnS-į 
ta sūria dykai libandymui sampala. J

Prtahnkite 18e. stampomis persta* į 
timo Hiu, gausi ilbendymai dežiuta I 
Dermafuroe ir broHura.

ARGI L SPECIALTIES CO.
BOX 8T. PHIUADCLPHIA. RA. J

4




