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

Žinios iš Lietuvos.
/ ?

Vokietija bus smaugiama jei nesirašys.
VOKIEČIAI TURI PASIRA
ŠYTI IKI BIRŽELIO 21 D.

Sulyg dabartinių žinių, atė
jusių iš Paryžiaus, tai Vokie
tijos taikos delegacija po tai
kos išlygomis turi pasirašyti 
prieš arba birželio 21 dienų. 
Jei ne tai alijantų armija pra
dės žygiuoti gilyn į Vokietija. 
Jei Vokietija atsisakys rašytis, 
tai ant rytojaus alijantų armi
jos pradės judėjimus ir bloka
da apie Vokietijų bus atnaujin
ta visoje pilnybėje. Paskuti
nes išlygas buvo pienuota pa
duoti vokiečiams subatos va
kare, bet atidėta iki panedė- 
lio. Ateinančių subatų arba 
prieš tų dienų Vokietijos dele
gacija turi pasirašyti.

Karinė alijantų mašina pil
nai užriktuota. Pienai suda
ryti veikti prieš Vokietijų, jei 
ji atsisakys rašytis. Francijos, 
Amerikos, Belgijos, Anglijos 
armijos gatavos sykiu žetngti 
visu frontu nuo Šveicarijos iki 
Holandijos rubežių. Kiekvie
na armijos dalis turi įsaky
mus, kų daryti.

Anglijos laivynas ir-gi prisi
rengęs veikti. ' -Jis blokuos 
Vokietijų nuo jūrės. Laivy
no eskadros lūkuriuoja Šiauri
nėj jurėj ir Baltikoj. Jei tik 
Vokietija nesirašys paskirtoje 
dienoje, tai tas laivynas ne
įleis nei vieno laivo į Vokieti
jos uostus.

Tokiu būdu Vokietija bus 
smaugiama ir ji turės pasirašy
ti po taikos išlygomis.

Kaikurie išlygų punktai pa
keisti, palengvinti. Vokieti
ja bus priimta Tautų Lvgon 
ankščiau, negu iš pradžios bu
vo pienuota. Kaikuriose že
mėse, kurios turėjo eiti tie
siog prie Lenkijos, dabar bus 
balsavaimai, kur norės likti. 
Per ateinančius tris metus Vo
kietija galės turėti- kareiviu 
300.000, o po to tik 100.000.

KADA GRĮŠ PREZIDENTAS
Šių savaitę prez. "VVilson lan

kysis Belgijoj. Pėtnyčioj iš 
ten grįš į Paryžių ir dar ten 
bus tris ar keturias dienas. Po 
to grįš į Suvienytas Valstijas.

James M. Keyes
Advokatas

3S0 Broadway, So. Boston, Mass.
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.

Perlėkė per Atlantika. Prieš prohibiciją.
PERLĖKĖ BE SUSTOJIMO.

Birželio 14 d. 4:10 vai. po 
pietų Anglijos lakūnas Alcock 
išlėkė iš St. John’s miesto 
Neivfoundlando salos, kad be 
sustojimo perlėkti per Atlanti- 
kų. Tai kelionė stebėtinai pa
sisekė. Pasiekė Airijos pa- 
krančio. 1900 mylių padarė 
per 16 valandų ir 12 minutų.

Kelionė buvo laiminga, tik 
miglos pabaigoje kenkė. Ne
galėjo matyti, kur nusileisti. 
Leidosi ant giliuko ir su nema
žu smarkumu dribo žemėn. La
kūnas ir jo pagelbininkas pa
sijuto biskį pritrenkti, bet 
greit atsipeikėjo.

Tokiu būdu pirmu sykiu per
lėkta per Atlantiką be sustoji
mo. Kaip atsimename Ame
rikos lakūnas Read perlėkusis 
per Atlantika, buvo apsistojęs 
ant Azorinių salų, paskui pa
siekė Portugalijos sostinę Li- 
sabonų, .paskui nulėkė į Ang
lijos miestų Plvmouthų. Ame
rikoną kelionė prasidėjo gegu
žio 16 d., o Ličabonan atlėkė 
gegužio 27.

Dabar dar liko proga drų- 
suoliui aplėkti apie žemės ka
muolį.

Lakūnai sako, kad netoli
moj ateityje bus įsteigti regu- 
leriai paštiniai orlaiviai tarp 
Europos ir Amerikos.

STREIKAI EUROPOJE 
ATŠAUKTI.

Italijoj ir Francijoj buvo ap
šaukti generaliai streikai. Bu
vo spėjama, kad ir Anglijos 
darbininkai prie to prisidės. 
Bet pasirodė, kad dabar nie
kur neįvyks generaliu streikų. 
Italijoj streikai visai atšaukti, 
Francijoj gal tik mainieriai te- 
streikuos. Anglijoj streikų 
visai nebus šiuo tarpu.

Zuericlie, Šveicarijoj buvo 
kilę bolševikiškos riaušės. Už
mušta 2 žmonės ir 17 sužeista.

DIDUMA LIETUVIŲ NE
MOKĖS TAKSŲ.

Pagal vėliausius Pinigyno 
Departmento pranešimus, (Re- 
gulations 45) visi Rusijos bu
vusieji piliečiai, nors jie ir ne
būtų čia apsigyvenę (non-resi- 
dent) nemoka taksų, jei neuž
dirba pavieniai daugiau kai 
tūkstantį dolerių, o vedusieji 
viršum dviejų tūkstančių. Jei 
vedusio moteris čia Amerikoje 
ir negyventų, bet jei tik jis ga
li prirodyti, jog jis vedęs, tai 
to ir užtenka. Lietuviai, ku
rie buvo Vokietijos piliečiais 
to išėmimo neturi. Visi lietu
viai, kurie nepasirašė ant dirb
tuvėse dalijamųjų kortelių tu
ri mokėti už praėjusius metus 
12 nuošimtį, o už šiuos 8 nuo
šimti, bet jei jie atėjo Ameri
kon iš Didžiosios Lietuvos tu
ri viršuj pažymėtųjų išėmimų. 
Panašų išėmimų turi ir finai ir 
lenkai, abelnai visi tie, kurie 
atkeliavę iš senosios Rusijos 
rybų. Tie įstatymai yra iš
siuntinėti visiems darbda
viams ir kolektoriams.

Daugelis lietuvių amerikie
čių savo taksus jau užsimokė
jo. Tečiau jiems visiems bus 
tai sugrųžinta, jei jie to rei
kalaus. Už šiais metais užmo
kėtus taksus, sugrąžins darb
daviai, nes jie dar neišsiuntė 
į Pinigyno Departmentų surin
ktųjų pinigų, o kitus pirmiau 
inmokėtus taksus reikės kreip
tis į patį departmentų (Trea- 
sury Department, U. S. Tnter- 
nal Revenue).

Kad nemokėti tų taksų (vir
šum $1,000 ar $2,000, pagal rei
kalo) reikia nueiti pas darb
davį, kuris išrenka taksus, ir 
pripildyti popierų formos 1115, 
o už praėjusius metus formos 
46. (Revised March, 1918).

Tie dalykai ypatingai yra 
svarbu žinoti tiems lietuviams, 
kurie žada neužilgo grįžti į tė
vynę, ir kurie nepasirašė dirb
tuvėse. Tie, kurie dirbtuvė
se pasirašė ant tam tikrų kor
telių (Forma 1078) turi tas pa
čias teises taksus mokant, kaip 
ir Amerikos piliečiai, tv. jie 
moka tik 6 nuoš. už pernyk
ščius metus ir 4 nuoš. už šiuos 
metus, o tie kurie nepasirašė 
moka du syk tiek, ty. 12 nuoš. 
ir 8 nuoš.

Prūsų lietuviai, kurie nepa
sirašė ir nėra apsigyvenusiais 
Amerikoje, pakol kas po tais 
įstatymais neineina ir turi mo
kėti už visas savo ineigas, be 
jokių išėmimų.

PIJOKŲ PARODA 
WASHINGTONE.

Pereitų subataAVashingtone 
buvo didelė pr»probibicijinė 
demonstracija. ^PŲe kongre
so rūmų demoaBtravo ir pro
testavo prieš i^yrymų girto 
biznio'. Buvo S benų. De
monstracijoj <įb»vavo daugy
bės delegatų, -kurie dalyvauja 
Amerikos Dfcrfcd Federacijos 
kongrese Atlante City, N. J.

Tuo tarpu-Afrikos Darbo 
Federacijos 'prezidentas kong
reso justicijos kdhaisijai išrodi- 
nėjo, kad prohiyicija pragaiš
tinga. Sakė, Imd dėlto daug 
žmonių netektų aarbo ir jiems 
sunku šiais laikas darbas ras
ti. Todėl neramumai dėl pro- 
ribicijos labai padidintų. Ga
lėtų įvykti toks • stovis, kaip 
Rusijoj, kur caras įvedė pro- 
liibicijų. Gompers nurodė, 
kad darbingai fnesivaro už 
sugrąžinimų saskfs, bet nori, 
kad ir. alna Sll
2 2.3 nuoš. alkolio būtų leista. 
Sakė, kad karinė prohibiciją 
būtų atšaukta ir kad proliibi- 
cijos įstatyme, kurs ineina ga- 
lėn nuo pradžios ateinančių 
metų, ir-gi būtų padarytas išė
mimas lengviems vynams ir 
lengvam alui.

VOKIETIJOS SOCIJALISTŲ 
KONFERENCIJA.

Berline subatoj prasidėjo 
Vokietijos socijalistų konfe
rencija. Priėmė rezoliucijų, 
kurioj užgiriama įsteigti su
vienytų Vokietijos respublikų. 
Užprotestavo valdžios suma
nymų, sulyg kurio darbo die
na būtų prailginta viena valan
da ir už tų valandų mokestis 
eitų valdžiai. Tas tęstųsi iki 
valdžia surinktų tokiu būdu
1.000.000.000 markių. Perlei
do rezoliucijų, kurioje prita
riama atsitraukimui vokiečių 
kariuomenės iš Estonijos ir 
Lietuvos. Pareikalavo panai
kinimo mirties bausmės.

DAKTARŲ KONGRESAS.
Birželio 16 d. Atlantic City, 

N. J. prasidėjo daktarų kon
gresas. Tęsis dvi dieni.

KONSISTORIJA BUS BIR
ŽELIO 26 D.

Popiežius laikys konsistorijų 
birželio 26 d. Bus nuskirta 
nauji vyskupai ir patvirtintas 
Antiochijos patriarkas. Tuo 
pat laiku popiežius būk pra- 
kalbėsiųs apie pokarinį pa
saulio dalykų stovį.

AMERIKONAI PERĖJO 
MEKSIKO RUBEŽIŲ.

Apie 3800 Suvienyti) Valsti
jų kareivių perėjo per Meksi
ko rubežių ties miestu EI Paso. 
Tas buvo padaryta dėlto, kad 
apie tų vietų Meksiko pusėje 
prasidėjo tarpsavinė kova. 
Kad apsaugoti Suv. Valstijų 
miestų, gulintį prie pat rube- 
žiaus, pasiųsta anapus rube- 
žiaus kariuomenė, kad nuvi
jus peštukus toliau. Suv. Val- 
stijų valdžia skelbia, jog jo
kio tolimesnio įsiveržimo į 
Meksiku nebus.

Portugalijos ministeriai re
zignavo, bet dėl neramumų ša
lyje prezidentas atsisakė pri
imti rezignacijų.

Ryme streikuoja mokytojos. 
Streiklaužių jų vieton nestato
ma. Ryme streikavo kotelių' 
tarnaitės. Dabar susitaikė.

ANSONIA, CONN.'

Generaks sreikas.
Mūs miestelis jau visas už

imtas generaliu streiku. Nors 
kaip kur da neva dirba po ke
lis streiklaužius, tai ir tie bus 
prašalinti, nes miesto majoras 
reikalauja, kad nebūtų nei 
vieno skebo, kuris streikierius 
pykvtų. Dabar mūsų mieste
lis čvstas, be jokių dūmų, nes 
visos dirbtuvės sustojo dėl to 
generalio streiko.

Birželio 9 d. panedėlį iš ryto 
10 vai. sustreikavo America 
Brass and Copper Co. darbi
ninkai 4 šapų: Brass mills, Coe 
Brass, Wire mills, Copper 
mills, kur darbininkų dirba 
apie 6.000. Taip-gi išėjo į 
streikų ir tuo pačiu laiku An- 
sonia Mfg. Co. apie 400 žmo
nių abiejų lyčių. Utarninkc 
iš ryto Parrel Foundry sustrei
kavo. Bet da mašinšapė ne
va dirba ale ir ta turės pasek
ti kitas.

Tų pačių dienų 4 vai. po pie
tų išėjo į streikų Cizmen audi- 
nyčia, 500 žmonių.

Seredoj 11 d. birž. iš ryto 10 
vai. taip-gi sustreikavo S. O. 
and C. Co. darbininkai.

Viso apie 7500 vietos darbi
ninkų jau stojo kovon dėl ge
resnio darbo sųlygų ir dėl di
desnio duonos kųsnio.

Seymour Conn. taip-gi visas 
miestelis suparaližuotas strei
ko. Niekas nedirba. Taip
gi AVaterburv’o ir Torringtono 
darbininkai žada mūs pavyzdį 
pasekti, streikuoti.

Presos Narys.

U K M E R G E.
Iš bolševikų padangės.

Bolševikai, atėję į Lietuvų, 
žadėjo daugiau nė kaip žo
džiais, bet kaip pradėjo gyven
ti, plėšti, tai darbais padarė 
blogiau nė kaip pragare.

Po jų atėjimo visuose dva
ruose ir sodžiuose įvedė “Ko
munas” susidedančias iš trijų 
žmonių ir vietoj parapijos ko
mitetų valsčiaus “renkomus,” 
kad geriaus vietos žmones api
plėšus. Visur apgarsino, kad 
nėra nuosavybės: kas yra, tai 
visų nuosavybė. Dvaruose ap
garsino, kad viskas darbinin
kų, bet darbe pasirodė, kad 
viskas teko komisarams. Jie 
žydelių pagalba išvežė viskų 
svetur. Visur surašė grūdus, 
gyvulius, visokius įrankius ir 
žmones. Surašius pradėjo rek
vizuoti beveik visus grūdus, 
gyvulius, ratus ir kitus daiktus 
nuo visų, be skirtumo, kaip 
nuo ūkininkų, taip ir nuo dar
bininkų, mažažemių, bežemių 
ir kumečių, taip, kad visi pra
dėjo šaukte šaukti prieš bolše
vikus. Bėdnuomenei nedavė nė 
tokiai brangenybei negali nie
ko nusipirkti, turi badauti ir 
ja^gę vienas nuo bado mirė.

Rekvizuojant grūdu, arklius 
ir ratus paliekant žmones be 
duonos kųsnio, apskelbė vyrų 
mobilizacijų nuo 18 iki 40 me
tų pradedant šių metų kovo 20 
d.

Įstojus į raudonųjų armijų 
Lietuvoje nepalieka čia, bet iš
veža į Rusijų.

Užėmus bolševikams Lietu
vos dalį raudonoji armija labai 
atsižymėjo savo nedoru pasi
elgimu ir biauriais darbais. 
Išbadėję ir pusnuogiai raudon
armiečiai, kaip žvėrys puola 
prie žmonių, ima plėšia, kas tik 
patenka. Išvagia, išplėšia iki 
paskutinės vištos. Ypatingai 
žmonės atjaučia tuos plėšimus 
po tokios sunkios jų rekvizici
jos. Pavyzdžiui Milošiunų so
džiuje iš neturtingos našlės 
atėmė paskutinį duonos kųsnį. 
Ji verkdama apsiskundė jų ko
misarui, bet nieko negelbėjo. 
Raudonarmiečiams per dienų 
duoda tik vienų svarų duonos 
ir daugiau nieko. Naktimis 
užpuola žmones, užmuša, ati
ma pinigus, drabužius, valgo
mus daiktus.

Be jokio reikalo žmonės žūs
ta. Pagirių parapijoje Kir- 
kučių sodžiuje raudonarmie
čiai užmušė du žmones; žmo
nės juos priėmė, papenėjo; rau
donarmiečiai, juos išleidžiant, 
metė po kojų granatą ir šie li
ko sudraskyti į šmotelius.

KAUNAS.
Sužinojome, kad į Liepojų 

atvežta iš Amerikos Lietuvai 
1200 tonų (apie 7320 pūdų) ir 
Klaipėdoj uoste 50000 pūdų 

duonos.

Balandžio 10 d. šv. Juozapo 
darbininkų draugija, Alekso
to skyriaus išnuomavo Norei
kiškių dvarų kuriame yra viso 
480 margų žemės iš kurios yra 
400 dirbamos žemės. Beto y- 
ra užsėta 90 margi) rugių. Už 
visų dvarų mokama 8000 rub. 
Rugiai turi būti atsėti, arba 
už neatsėtus rugius atmokėti 
po 60 rub. ir 1 pūdų rugių nuo 
margo. Rugių turi būti atsė- 
ta nemažiau 40 margi). Dva
ras nuomuojamas iki lapkričio 
m. 15 d. Dvaro nekilnojamas 
ir kilnojamas turtas liekasi 
dvare ir turi būti saugojamas 
nuomininkų. Visi, kurie nori 
gauti žemės tekreipiasi prie 
Juozapiečių Aleksoto skyriaus 
valdybos.

--------------- -i
KURTAVĖNAI

(Kuršėnų apskr.).
Kaip visur, taip ir čionai li

gi ateisiant rusams-bolševi- 
kams laukė jų, nes tikėjosi kų 
gero sulaukti, bet atėjus jiems 
apsiriko.

Atėję surašė vyrus nuo 18 
ligi 36 metų, kurie tinkami ka
riuomenei tarnauti, e neatėju
sius užsirašyti 1? i kove m. 15 
d. grųsino sušrudyii.

Buvo ir apiplėšimų, tarp 
kurių apiplėšė ir vietinį klebo
nų.

Raudonarmiečiai jokio kar- 
žygiškumo savy neturi. Tarp 
savęs ir savo vyresniųjų nesu
tinka ir nesusiklauso.

Ginklus nuo vietinių gyven
tojų atiminėja, net mirtimi 
bauzdami už neatidavimų. Mū
šiuose buvo mažai aprūpinti 
šoviniais. Po šaudymų, esant 
trumpai pertraukai, arba ir 
mūšių laike skolinasi nuo sa
vo draugų ir, gavęs kelis šovi
nius, iššauja ir vėl žiūri iš kur 
gauti.

Jei kaikurie ir laukė bolševi
kų, tai čia kaltė vokiečių-oku- 
pantų žiaurių darbų. Pavyz
džiui vietinio dvaro (esančio 
okupacijos rankose) darbinin
kų vargingiausias ir sunkiau
sias padėjimas; kuomet praei
tų vasarų rugiai kainavo pū
das 25 rub., darbininkas gau
davo į dienų tik 1 mrk. beto, 
butų, malkas ir daržų; iš tų 
pinigų reikėjo atlyginti už 10 
sv. duodamos duonos. Pasi
traukti nebuvo leidžiama. Už 
menkniekius uždėdavo pinigi
nę bausmę. Žiauriausieji ir 
žymiausieji darbininkų mušė
jai, kurie nesigailėdavo savo 
kumščių, iš kurių priežasties 
vienas net mirė, buvo žandarų 
vadas Švarcas, buvęs pirmiau 
dvaro užvaizdą, ir dvaro už
vaizdą ir amforsteT. Falis. Re
tas darbininkas neragavęs bu
vo jų kuinšties. ....

Bus Lawrence, Mass. liepos 
4 d., labai gražioj vietoj su di
deliu, įvairiu programų su 
daug svečių iš visų Amerikos 
kolonijų ir svečių nebuvėlių iš 
Lietuvos.

Dalyvaus kun. F. Kemėšis iš 
Detroit, Mich., p. A. Aleksis, 
žinomas kompozitorius, iš Det
roit, Mich., p. A. Račkus iš 
Chicagos, apielinkės chorai su 
savo vadais ir daug kitokių 
veikėjų.

Indomiausias pramogos da
lykas yra tai ožys, dėl kurio 
jau varžosi S. Boston, Nashua, 
N. H. ir kitos kolonijos. Be 
to ten bus kiškis, kurs ir-gi su- 
loš nemažų rolę.

Didesnės pramogos šią vasa
rą nebus ne tik Mass. valstijoj, 
bet gal būt ir visoje Ameriko
je. Prie tos pramogos rengia
si Lawrenciečiai nuo senai.

Liepos 4 d. visuomet esti 
graži ir tokia turės būti šie
met. Todėl išanksto visi gali 
pasiryžti vykti ton pramogom 
Galite išanksto sudarinėti par
tijas bei būrius kelionei.

Toji pramoga galės būti is
torinė, nes delegatai iš Lietu
vos, veikėjai Amerikos lietu
vių ir didžios minios jaunimo 
ir šiaip darbininkų lengvai ga
lės tą padaryti.

Tą pramogą rengia vyčių 
kuopa, bet prie jos pasisekimo 
darbuojasi visi veiklesnieji 
Lawrence’o lietuviai. To di
delio lietuvių suplaukimo at
balsis galės pasiekti Paryžių, 
Kauną ir Washingtoną.

vi



DARBININKAS

pa-

Eina ii So. Boston'o atarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

dainavo Baž-
Ineigų buvo

buvo svarbus

tą Iv. Juozapo Darbininkų 
hmga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-0. Amo- 
riation of Labor.

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

PRALEISTA PROGA.
Po keletą kartų skaitėme lai

kraščiuose, kaip Amerikos val
džia tuštino savo sandėlius 
Francijoj parduodama daiktus 
Franeijai, Belgijai, Italijai, 
Graikijai, Lenkijai, Čeko-Slo- 
vakijai. Pardavinėjo karinę 
medžigą, drabužius, chirurgiš
kus instrumentus, maistą ir 
tt. Žinoma pardavinėjo pi
giai. Mes tą progą praleido
me, nesujudome mes Ameri- 
kos lietuviai, kad padaryti 
sujungtomis spėkomis piniginį 
ofensyvą ir papirkti reikmenų 
Lietuvai. Praleista proga ne
grįžta. Ar nežnojome, kad y- 
ra pavojus atidėliojime (peri- 
eulum in mora) ?

KAIP REMIAME LIETUVOS 
REIKALUS.

Tautos Fondo Centro sekre
toriaus atskaita parodo, kad 
per gegužio mėnesį š. m. tan 
fondan įplaukė $3.076.27, o iš 
viso į Tautos Fondą įplaukė 
$346.670.72. Tas parodo, kaip 
rūpinamėsi Lietuvos reikalais. 
Žinome, kad Lietuva dabai’ 
kovoja ant žūt būt, kad ji prie
šininkų slegiama, kad ji alka
na, pusnuogi, ligų kankina
ma. Amerikos lietuvių aukos 
rodo, ką mes darome, kad to
kiame Lietuvos padėjime jai 
pagelbėti.
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LIETUVA IR RUSIJA.
Pereitame numeryje prane

šėme, ką alijantai reikalauja 
iš Kolčako dėl Lietuvos. Trum
pai tariant reikalaujama, kad 
Rusijos valdža susitaikintų su 
Lietuvos valdžia. Jei vienos 
negalės susitaikinti, tai turės 
krepitis į Tautų Lygą Išei
na, kad jei Lietuva griežtai 
varysis prie visiškos neprigul- 
mybės, o Rusija ant to nesu
tiks ir siūlįs kokią autonomiją, 
tai tuomet mūsų klausimas at
sidurs Tautų Lygoje.

Kolčakas savo atsakyme ali- 
jantams apie kaimyniškas tau
tas šitaip kalba:

“Mes pilnai palinkę tuoj 
rengtis prie išrišimo klausimų 
kai dėl likimo tautinių grupių 
Estonijoj, Latvijoj ir Lietuvoj 
ir Kaukazo ir Užkaspijinių ša
lių ir mes pilnai vilimės, kad 
bus prieita prie to susitaiky
mo, nes valdžia nuo dabarti
nio laiko užtikrina įvairioms 
tautoms autonomiją.”

Aišku, kad Rusija nepripa
žįsta Lietuvai teisės prie ne- 
prigulmybės.

Čia vėl pasirodo, kad ali
jantai nėra krypę Lietuvą jun
gti su Lenkija.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kolonijoms Connec- 

ticut valstijoje.
Vyčių Conn. Apskritis ren

gia milžinišką išvažiavimą 4 d. 
liepos New Havene, Ct Vie
ta yra paimta puikiausioje vie
toje, kokios iki šiol lietuviai 

-^neturėjo, vadinama ‘Sea Cliff’ 
ant pat jūrių kranto, su pui
kiausiais įrengimais. Tas at
siekta per pasidarbavimą gerb. 
New Haveno klebono kun. 
Karkausko.

Todėl kitų kolonijų lietuvių 
prašome nieko tą dieną nereng
ti, bet visi rengkitės prie šio 
puikiausio ir linksmiausio iš
važiavimo.

Platesni pranešimai tilps vė
liaus.

A. J. P.

NEW PHILADELPHIA, PA
Jaunimo darbai.

Sugrįžus į mūsų bažnytėlę 
senajam vargonininkui A. J. 
Gudaičiui atgijo visas jauni
mas. Iš pakrikusio ir betvar- 
kaus choro susitvėrė organi
zuota dr-ja po vardu Šv. Gri
galiaus didžiojo Bažnytinis 
choras, kuris kiekvieną šven
tadienį, savo giesmėmis budi
na tikinčiųjų širdis ir žadina 
jausmus prie atidavimo prigu
linčios garbės Augščiausiajam. 
Beto kilo sumanymas įkurti 
naujus vargonus, nes kaip pa
tys choristai išsitarė, kad su
lyg “pono ir kešenius.” Tai 
esą turi būt sulyg choro ir var
gonai. Įkūrimui to sumany
mo daugiausiai padeda vieti
nis klebonas gerb. kun. M. Du- 
rickas pats aukodamas naudai 
vargonų ir ragindamas kitus 
kaip pavienius, taip lygiai ir 
dr-jas prie prisidėjimo prie to 
prakilnaus darbo. Galima ti
kėtis, kad trumpame laike 
mūsų bažnytėlę puoš dideli 
puikūs nauji vargonai, nes cho
ristai kaip įmanydami čia pa
silinksminimo vakarais, tai 
piknikais didina iždą naujų 
vargonų. Neprabėgo dar mė
nesio laiko, o jau kiek paty
riau vargonų ižde turi keletą 
šimtų dolerių. Gražus ir pa- 
sektinas pavizdys.

Neatsilieka savo veiklumu ir 
mažųjų mergaičių choras. Ant 
kiek pirmiau tos mažosios 
prie kitų vargonininkų, savo 
giesmėmis arba dainomis suda
lydavo “kačių muziką,” ant 
tiek dabar, prie senojo vargo
nininko, savo sutartinais bal
seliais, sudaro malonią harmo
niją ir prisideda prie atlikimo 
visų bažnytinių ceremonijų. 
Netik ką malonu klausyti jų 
giesmių, bet ir gražu pažiūrėti 
į puikiai sutvarkytą būrelį 
mergaičių.

Ei-Džei-Dži.

GIRARDVILLE, PA.

Vietos parapijos choras 8 d. 
birželio išpildė programą Ta- 
maąuoje. Kaip lošimai taip 
ir dainos pasisekė gerai.
Publikos buvo daug, ypač jau

nimo. Girardviliečiai ilgai at- 
mįs kelionę ir tamaąuiečių 
prielankumą.

Choro susirinkime nutarta 
vėl imtis už darbo, ty. moky
tis naują teatrą, dainas ir mi
šias, kad atėjus rudeniui drą
siai galėtume pasirodyti Opera 
Housėj.

Apkalbėta ir Lietuvių Die
na, kuri bus surengta Tautos 
Fondo Apskričio. Tik gaila, 
kad apskritys per laikraščius 
visai nieko nekalba, net neži
nome kada bus suvažiavimas 
atstovų. Vertėtų valdybai rū
pestingiau toki dalykai varyti 
pirmyn.

Vargdienėlis.

MONTREAL, CANADA.
Čionai nuo senai randasi Lie

tuvių Benas. Yra palaikomas 
visų katalikiškų dr-jų. Kai 
dr-jos kada rengia kokią pra
mogą arba koncertą, tai beno 
paprašo pagrajyti. Nors be- 
nas nebrangiai ima, bet jų ka
soj jau randasi keletą šimti
nių. Dabar benas nutarė įsi
taisyti uniformas, 
kad darbą 
čiui, nors 
siuvėjas.

Lietuvos Malūnas.

Tik gaila, 
tevedė svetimtau- 
yra geras lietuvis

HARRI80N-KEARNEY, N. J.
Pereitą utarninką R. K. sk. 

susirinkime nutarta surengti 
fėrus ir jau diena nuskirta. Dė
lei mažumo narių negalima bu
vo darbas varyti tolyn. Tai 
tapo atidėta ant ateinančio su
sirinkimo plačiau apkalbėtu Y- 
ra pageidaujama, kad visi na
riai lankytų susirinkimus.

Lietuviai į darbą. Kožnas 
raudono' kraujo lietuvis turėtų 
prigulėti prie R. K. ar prie tau
tos Fondo.

CAMBRIDGE, MASS.
Pirma šv. Komunija.

Birželio 8, Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje 26 mergaitės 
ir 24 vaikučiai pirmu kartu 
priėmė šv. Komuniją. Iš va
karo visi atliko šv. išpažintį. 
Nedėlios ryte visi pasipuošę — 
mergaitės baltai su velionėliais 
ant galvų, o vaikučiai juodai 
-melsvai su baltomis kukardė- 
lėmis ant rankų, susirinko 
bažnyčion. Prieš šv. Komu
niją laike šv. mišių gerb. kum 
F. Juškaitis pasakė gražią apie 
pirmą šv. Komuniją pamoks
lėlį. Puiku buvo matyti ne
kaltus vaikelius bei mergeles 
besiartinančius pirmu kartu 
prie savo Sutveraojo. Tėvams 
ypač buvo neapsakomai links
ma matyti savo vaikelius susi
vienijusius su Jėzumi.

Po šv. Komunijai ir šv. mi
šių visi vaikeliai sudėjo blai
vybės apžadus, nevartoti svai
galų iki 21 metų. Prisiegą da
vė gerb. kun. F. Juškaitis.

Po tam dalino kiekvienam 
pirmą kart šv. Komuniją priė
musiam' po paveikslėlį ir ant 
rytojaus davė po didelį paveik
slą Atmintis Pirmos Šv. Ko
munijos. Vaikučiai neapsa
komai buvo linksmi. Jiems 
toji diena bus atmintyje ant 
visados. Duok Dieve, kad 
visame savo gyvenime jie ga
lėti} taip vertai ir prisirengu
siai priimti Viešpatį Jėzų į sa
vo širdis.

Besidžiaugiąs.

Tautos Fondo 35 skyriaus 
prakalbos.

Birželio 7, Kelly School sve
tainėje apie 9 vai. vakare pra
sidėjo prakalbos. Kalbėjo 
neseniai iš Francijos sugrįžęs
K. Česnulis. Daug ko naudin
go ir žingeidaus jisai pasakė. 
Svarbiausiai apie Lietuvos da
bartinį stovį. Tvirtino kad Lie
tuvos neprigulmybė praktiko
je jau kaip ir pripažinta. Tik 
ragino amerikiečius nenuleisti 
rankų, ale dar energingiau dir
bti.

Buvo padaryta kolekta T. F. 
Surinkta apie $70.00. Gaila tik 
kad neperdidžiausia publika 
buvo. ~

Reporteris.

Moterų Sąjungos Savaitė.

Nuo birželio 1-8 buvo MSS. 
Buvo parengti trys vakarai. 
Birželio 1-mą buvo prakalbos. 
Kvietė daug kalbėtojų ale ne
žinomų kliūčių deeli nepribu
vo. Kalbėjo tiktai vietinis 
gerb. kun. F. Juškaitis, plačiai 
išdėstė dviejuose atvejuose 
Moterų Sąjungos reikalus.

Antras vakaras buvo birž. 4. 
Kalbėjo Dr. Jakimavičius, J. 
J. Roman. Daug ko žingei
daus abu pripasakojo.

Trečias vakaras birž. 8. Vai
dino veikalą “Tarp dilgėlių ro
žės.” Visi savo užduotis ge
rai atliko. Aktų tarpais gerb. 
kun. F. Juškaitis kalbėjo, p. 
Abromaitis ant konstautinkos 
griežė.

Publika iš visų vakarų buvo 
pilnai patenkinta. Moterų Są
jungos Savaitė buvo pasekmin
ga. Naujų narių kuopa lai
mėjo.

Reporteris.

ST. LOUIS, MO.
Jaunimo darbas.

Užėjus vasaros laikui žoly
nais pasipuošusi gamta vilioja 
pertraukti visokį veikimą, 
traukia savimp atsilsėti, į lau
kus sodus. Bet jaunimas ne
pertraukia veikimo, dirba kiek 
ir ką gali tėvynės labui. Birž. 
1 d. L. Vyčių kuopos susirin
kime nutarta suorganizuoti 
mažųjų Vyčių kuopą ir paskui 
juos lavinti lietuviškus žaislus 
mokinti, tėvų kalbos, rašybos 
ir tt Tas labai bus sunku čia 
atsiekti, bet vyčiai nepaiso, 
dirba kas tik tėvynei naudą ne
ša. Pati kuopa stiprėja ir au- 

R. K. Koresp.ga. Minėtam susirinkime pri-

sirašė du nauji nariai: P. Valu- 
konis ir A. Knyza. Neseniai 
kuopa turėjo gražų vakarėlį su 
šokiais ir vaidinimu, kur buvo 
susirinkęs gražus jaunimo bū
relis, gražiai laiką praleido. 
Vaidinta komedijėlė “Dvi se
sutės.” Vaidino Liud. Živai- 
tienė, kuopos gabi aktorė ir O. 
Bartinkaitė; ši nors mažai da
lyvavusi scenoj, bet puikiai nu
davė. Kuopai liko gražaus 
pelno.

Bolševikai dūksta.

Vielos lietuviški bolševikai 
tiesiog dūksta. Jie į kelias 
dienas buvo surengę net ke
lias prakalbas, kur savo bol- 
šev’kiši ai anarchistišknosc 
spyein- °c pripliauškė visokių 
nesąmonių, būk Rusijos bur- 
liokiški bolševikai užimsi ą vi
są Lietuvą ir užimsiu Ameri
ką ir skI visą pasaulį. Tada 
būsią jiems (tik bolševikams) 
‘ikras rojus, nereikėsią ni«ko 
dirbti o mokėt gausią k dau
giausia*. Tarpe vietos lietu 
vių lai jau tikrai jų manyta į- 
vykdiiti bolševikiškas “ro
jus.” Vietos bolševikų 44 
kuopa buvo jau kaip ir n ;.-v- 
susi, tik iš kažkur atsibe’dė 
raudonas bolševikas. Sumobi
lizavo iš naujo tąją jų kuo, '} 
ir apskelbė, kad įvykdins 1 - 
jų, o kunigą ir vyčius tai su
ėsiu su “skūra ir kaulais.” 
Bet nai agas nesuspėjo nei pra
dėti savo užduotį pildyti, kai 
(Ltektyvai iš kažkur užklupo 
it vanagas vištą. Nabagas 
•.ts paspėjo pasprukti. Mat 
būta tikro bolševiko, sakoma, 
kad kur gyvenęs, tai daugelio 
gaspadinii} už burdą išnešęs ir 
daug kitokių piktadarybių pri
dirbęs.

Beržo Lapas.

NASHUA, N. H.
Lietuvos Vyčių 20 kuopa 8 

birželio buvo surengus labai 
puikų vakarą. Vaidino “Kas
tutę” ir “Sulyg naujausios 
mados. ’ ’ Vaidinimas puikiai 
nusisekė, geriaus negu tikėta
si. Ypač “Kastutė” puikiai 
vaidinta. P-lė A. Simanaitė 
Kastutės rolėje puikiai atsižy
mėjo. O. Bugailaitė, Braukie- 
nės, Kastutės motinės rolėje 
taip-gi buvo atsakanti ir nie
ko negalima buvo jai užmest.
L. Kadzeika Petro, Kastutės 
numylėtinio rolėje, kaip ir vi
suomet, ypač dainas gerai 
dainavo. Jam dainuojant du 
muzikantai su smuikais prita
rė, tai buvo labai puiku. L. 
Kadzeika buvo ir režisierius 
šio teatro. A. Sabaliauskas 
Jono rolėje tikrai Lietuvos kai
mietis su lietuviškais batais ir 
kepure. K. Kadzeika rašti
ninko rolėje tikrai gerai atliko. 
Šis vyrukas labai tinka poniš
kame žiupone. Ka, o-gi Jo
nas Kisielius Viršaičio Drim
bos rolėje, tai tikras juokda
rys. Visi stebėjosi jo tokia 
aiškia kalba ir stebėtinai pui
kiai nuduot mokėjo, puikus ak
torius iš jo. Muzikantai K. 
Purvinis ir A. Latvis puikiai 
smuikavo.

Veikale “Sulig Naujausios 
Mados,” be kitų dalyvavo dar 
ir A. Tumbravičiutė, A. Užda- 
viniutė, A. Senkiutė ir A. šau- 
liutė, kurios dar pirmą kartą 
dalyvavo, bet vaidino labai 
gerai. Žmonių taip-gi buvo 
daug ir visi buvo užganėdinti. 
Nes dar pirmas toks teatras 
Nashuoje. Pertraukose daina
vo Marijona Sakalauskaitė ir 
J. Trainavičiutė. Ant pabai
gos buvo tautiški šokiai, kaip 
tai: “Noriu miego,” “Klum
pakojis,” Koketka ir Gražioji 
Polka, kas dėl Nashuos lietu
vių tai buvo naujiena. Po 
kiekvieno uždangalo nusileidi
mui buvo griausmingas delnų 
plojimas. Garbė vyčiams už 
tokius vakarus. Daugiau to
kių vakarų. Vyčiai dėl savo 
spaustuvės pasiuntė $30.00. 
Kaip girdėjau, tai vyčiai ma
loniai sutiktų ir kitose koloni
jose atkartoti šį teatrą. Ge
ra proga apielinkės lietuvimas 
užkviesti Nashuos vyčius su 
taip puikiu teatru. Vietiniai 
vyčiai taip-gi žada skaitlingai 
dalyvauti N. A. A. gegužinėje 
Lawrence. Išrinko komisiją 

dėl geresnio sutvarkymo tikie- 
tų. Nashuiečiai nemažai rū
pinasi apie ožio ingijimą, Na- 
shuos vyčiai toliau žada dar 
daugiau veikt, mano surengti 
tokius vakarus, kad ir svetim
taučiam jie būtų žinomi.

Levukas.

GIRARDVILLE, PA.
Pastaruoju laiku vienas bol

ševikas užsidėjo bučemę. Ka
talikams neremiant, turbūt 
biznis nekaip ėjo. Na tai su
manė kitaip pasinaudoti. Sa
vo draugams apskelbė, kad jis 
priima bondsus ir už juos duo
da po 52 dolerius. Žinoma, so- 
cijalistai gobštūs ant pinigų, 
na ir davai nešti savo draugui, 
lygybės skleidėjui bondsus. 
Tas surinkęs kelis šimtus do
lerių, išdūmė kur jo galvelė 
diktavo. Dabar-gi jo draugai 
keikia ir neturi kur akių dėti. 
Katalikams jokio nuostabumo 
nėra, nes jie žino laisvųjų dar
bus, juk tarpe socijalistų ne- 
pirmas sykis. Katalikams 
vertėtų šio atsitikimo neuž
miršti, juk kas Dievo neturi 
širdyje, kas-gi jį gali sulaiky
ti nuo suktybių, ar kokių biau- 
rių darbų.

Darbininkams vertėti} nepri- 
stot prie latrų, tik remti teisin
gus biznierius, arba suorgani
zuoti kooperatyvišką krautu
vę.

Senas Gyventojas.

BRIGHTON, MASS.
L. Raudonojo Kryžiaus sky

rius, kurs susitvėrė po šv. 
Jurgio dr-jos susirinkimo ge
gužio 23 d., labai darbuojasi. 
Turi apie 30 narių. Pirm. B. 
Ajauskas, uolusis mūsų kolo
nijos veikėjas, rašt. A. Baužin- 
skas, kasierius L. Jankaus
kas. Birželio 6 d. per LDS. 
22 kp. susirinkimą buvo išda
linti ženkleliai. Vilimės pa
sekmingo veikimo.

New England Redding Co. 
turinti namus dėl apie 25 šei
mynoms, pakėlė dabar nuomi
ninkams randas po $4 mėnesy
je.

Wood Rubber Co. darbinin
kai dabar dirba po penkias 
dienas, o gauna mokėti už še
šias dienas. Tokią mokestį 
gauna visi darbininkai. Da
bar dirba po 9 vai., o po tri
jų mėnesių Co. išdirbs pienus 
įves* 8 vai. darbo dieną.

Union Carpetline Co. įvedė 8 
vai. darbo dieną. Pirma dir
bo 9f vai. Mokestį moka po 
senovei.

Lietuviai nelabai paiso, kad 
nuo liepos 1 d. baigsis girtas 
biznis. Sako, kad toks bran
gumas svaigalų, tai tegu jų 
visai nebūną.

Kuryer Codzienny buvo in- 
dėjęs žinutę apie mūsų veikė
ją p. B. Ajauską. Mat jisai 
lietuvių prakalbose išsitarė, 
kad Vilniuje ant Gedimino kal
no turi būt lietuviška vėliava, 
o ne polska. Sakė, pšeprašam 
panovie, mes patys savo kraš
tą turime valdyti be ponų ki
šimosi. Žinoma toks kompli
mentas paliokams negalėjo pa
tikti.

Birželio 3, 5, 6 čia buvo ci- 
cilikiškos misijos, kurias laikė 
šlykščiaburnis Mockus. Cicili- 
kai primetinėja katalikams, 
kad jie turi mokėti į bažnyčią 
ineinant po dešimtuką, o dabar 
cicilikas ineinant į savo misi
jas turėjo mokėti po 17 c. ir 
22c., o Mockui už kiekvieną 
vakarą mokėjo po $10. Buvo 
tokių, kad ir padoresni žmo
nės nuėjo pažiopsoti. Bet iš
girdę Mockų pliauškiant apie 
žiurkes, peles, utėles ir kito
kias nesąmones, ėjo lauk biau- 
rėdamiesi. Antru kartu ži
nos, kad reikia klausyti išmin
tingų patarimų neiti į tokių 
šlykščiaburnių vakarus. Ci- 
cilikai, vietoj mokėti tam pa
baldai, verčiau sušelptų savo 
partijos našlę, kuri su vaikais 
skursta, begaudama iš Rau
donojo Kryžiaus po $8 mėne
syje, o vietos cicilikai nepri
sideda prie lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

Liberalų gazietoj “Sanda
roj” Kerdiejus rūstauja, kam 
ji šv. Jurgio dr-ja kvietė, kad 
nedavė pabaigti prakalbą sa-

■

kyti. Mat buvo manyta, kad 
Kerdiejus yra šioks toks kal
bėtojas, bet kai pasirodė, kuo 
esąs, tai dabar žinosime, kad 
su liberalų gazietos zeceriu ne
turėti reikalų. Turiu pasaky
ti, kad netik to laikraščio ze- 
ceriui, bet ir tam laikraščiui 
nėra vietos Briglitone.

Žvalgas.

NEWARK, N. J.
“Darbininko” n-ryj 67 buvo 

paduota žinia apie liberalų 
prakalbas. Pranešama, būk 
surinkta aukų $10.00. Ištik- 
ro aukų surinkta buvo $31.41.

Taip-pat netoks tai triukš
mas buvo kaip P. Mulkius ra
šo.

Nors Nevarko tautininkai 
neapkenčia Vyčių ir per kiek
vienas prakalbas Vyčių vardo 
neužmiršta, bet lai būna 
mums tas ant garbės.

Aš nuo savęs melsčiau New- 
arko korespondentų nerašyti 
klaidingai, nes iš to būva daug 
nesmagumo.

Antanas Mekionis.
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HARRISON-KEARNEY, N. J.
Ką Parapijonas “Darb.” pa

rašė, tai yra tiesa, o mūs lais
vamaniai tai nusigando, pama
tę, kad juos bombarduoja. 
Tai J. V. Baltrukonis ir Co. 
per tūlą laiką nedainavę cho
re, atėjo ant susirinkimo, kad 
pasiteisyt ir pasakyti, jog jie 
esą katalikai. Nors Baltruko
nis sakosi esąs katalikas, bet 
jo veikimas rodo ką kitą. Ka
taliko darbai turi atsakyti žo
džiams.

Ar ne tiesa.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvos Vyčių 25 kp. rengia 

šeimynišką išvažiavimą susi
jungusi su Akrono nauja kuo
pa išvien. Tas įvyks birže
lio 29 d. 1919 ant 19-to stopo 
Belford paprastoj žinomoj vie
toj nuo praeitų metų. O ant 
rudens rengiamasi prie didelio 
darbo pastatyti “Girių Kara
lių.” Jau aktoriai paskirti ir 
lavinamas! pamaži.

J. P. Kvedaras.
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CLEVELAND, OHIO.
Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa 

rengia antrą didelį išvažiavi
mą birželio 22-rą d. 1919 Rous 
darže. Kviečiama yra kiek
vienas atsilankyti pasilinks
minti ant tyro oro.

Programas sutaisytas pagal 
naujausios mados.

Kviečia visus
Rengimo Komitetas.

Pasarga. Važiuodami imki
te karą su parašu Through E. 
55 iki Fleet Avė. arba Wash- 
ington Park, kur žemyn 
kairei surasite Raus daržą.

po

GREENFIELD, MASS.
Birželio 1 d. LDS. 79 kp. lai

kė mėnesinį susirinkimą. Visi 
nariai atsilankė ir išreiškė už- 
siganėdinimą organu “Darbi
ninku.” Visi užsimokėjo duok
les už du mėnesiu išanksto. 
Visi pasiryžę didinti kuopą. 
Šiuo kartu prisirašė naujas na
rys Juozas Gibas, jaunas veik
lus vyras. Kuopa nutarė su
rengti pramogą, o talkon pa
sikviesti Atholio LDS 4 kuo
pą.

Krikštynos su aukomis.
Birželio 8 d. pas Zabalavi- 

čius buvo krikštynos. Buvo 
gražus svečių būrelis ir suma
nė padaryti auką Lietuvai. Au
kojo krikštamotė $2, po $1 kri
kštatėvis Juozas Pačkeonis, 
Juozas Lukaitis, Ignas Zaba- 
levičius, Nastazija Zabalevi- 
čienė, Stasys Užudavinis, Mag- 
delena Užudavinienė, Juozas 
Mičiuta, Magdė Mičiutienė, 
Marcelė Mesikinienė.

Paulina Lukaitienė ir J. Lu
kaitis buvo atsilankę iš Water- 
buhy, Ct Jie pasakojo apie 
tenykščių katalikiškų organi
zacijų veikimą.

J. P.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondan.

IBM

CAMBRIDGE, MASS.
A L. R. K. Moterų Sąjungos 

22 kp. vakarai ir veikimas.
Birželio 1 d. prasidėjo sa

vaitė ALRK. Moterų 22 kp. ir 
kalbėjo gerb. kun. P. Juškaitis 
apie moterų ir kitus svarbius 
reikalus.

Taip-gi dainavo Bažnytinis 
choras po vadovyste A. Rakie- 
čio.

Birželio 3 d. kalbėjo apie į- 
vairius reikalus Dr. P. Jaki
mavičius, A. Valantiejus ir J. 
J. Roman. Jų kalbos visiems 
patiko.

Birželio 8 d. buvo pastaty
tas puikus veikalas “Tarp Dil
gėlių Rožės.” Vakaras vi
sais atžvilgiais nusisekė gerai.

Apart veikalo 
nytinis choras. 
$37.

Birželio 11 d. 
susirinkimas. Apkalbėta svar
bus dalykai, kas-link ALRK. 
Moterį} Sąjungos ir pasižadėta 
nemažai jos labui pasidarbuo
ti.

Narė.

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
REIKALAIS.

Aną syk gavome nuo p. Yčo 
iš Paryžiaus kabeli, kuriame 
jis praneša, kad “Lietuvos 
Žemės Bankas” Lietuvoje per
sikeitė j “Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Banką.” P. M. 
Yčas direktoriato vardu kvie
čia, kad ir mes, Amerikiečiai, 
su savo surinktais Liet. Žemės 
Banko pinigais prie to “Lietu
vos Prekybos ir Pramonės 
Banko” prisidėtume.

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankas jau turi suvirs 8 
milijonus auksinų (1 rublis ly
ginasi dviem auksinam). Tai
gi tas Bankas jau operuoja ir 
tai operuoja plačiai.

Mūsų čia organizuojamasai 
“Lietuvos Žemės Bankas” jau 
gavo iš Federal Reserve Board 
leidimą surinktus ir išmainy
tus rublius (185.000.00 rublių) 
pervežti į Lietuvą Tokiu bū
du tų mūsų pinigų vertė jau v- 
ra apsaugota ir neš nuošimtį. 
Taip-gi tas kapitalas, sudėtas 
Lietuvoje, neš naudą Lietuvai.

Mes žinome, kad daugelis A- 
merikos Lietuvių yra pirkę 
rublius. Tuos rublius mūs 
žmonės laiko pas save ir jie 
jiems neneša jokio procento. 
Ne vien tas. Kaip bus su pa
čiais rubliais ir su jų verte a- 
teityje, niekas nežino. Da
bar yra gera proga ir tai vie
natinė proga rublius apsaugo
ti, tai perkelti juos per mūsų 
organizuojamąjį Lietuvos Že
mės Banką į Lietuvą. Kurie 
turite rublių, tuoj įdėję į regis
truotą laišką siųskite juos į 
Lietuvos Žemės Banką, gau
bite certifikatą ir jūsų rubliai 
bus apsaugoti.

Dabar yra taipos-gi gera 
proga mainyti dolerius į Lie
tuviškuosius auksinus. Ku
rie norėsite važiuoti į Lietuvą 
ir norėsite, kad jūsų pinigai 
patogiame laike ir patogia kai
na būtų išmainyti ir perkelti į 
Lietuvą, rašykitės prie Lietu
vos Žemės Banko 320 Fifth 
Avė., New York, N. Y.

Pagal buvusio Lietuvos Že
mės Banko seimo, dalininkų 
nutarimo L. Ž. Banko knygos 
‘Certified Public Accountant” 
jau peržiūrėtos. Jųjų rapor
to skaitlinės iki Birželio 5, 
1919 sekančios:
Guarenty Trust Co. Banke su 

paskiausiu įdėliu y-
ra............................ $60,554.52

Suv. Valstijų “Liber
ty Bondsais”.......... 8.400.00

Rubliais ir kontrak
tais ................ Rub. 232,147.00

Parduota 2438 &r. už $121,900.000 
Sukolektuo-

ta .. .. $93,230.50 
Sukolektavi-

mui .... 28,669.50

121,900.00 $121,900.00
Su tikra pagarba

Lietuvos Žemės Bankas
320 Fifth avė., New York, N. Y. 

per Kun. J. Žilius.



Pasiaiškinimas.
A. Lietuvių Raudonasis Kry
žius, Lietuvių Prekybos B-vę 

ir “Darbininkas.”
“Lietuvių Prekybos Bend

rovė” savo apgarsinime tilpu- 
siame “ Darbininke,M turėt ir 
kaip kuriuose kituose lietuvių 
laikraščiuose, yra paskelbusi, 
kad siunčiant laivą į Lietuvą 
su maistu, bus kartu gabena
ma “drabužiai ir avalinės ku
riuos surinko Amerikos lietu
viai Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.”

Tie žodžiai tuose apgarsini
muose buvo indėti palei mano 
patarimą. Aš maniau, kad 
toksai paskelbimas paskatins 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
subrusti trumpu laiku surink
ti daugiau drabužių ir jais ko- 
greičiausia sušelpti apiplyšu
sius Lietuvos lietuvius.

Bet pasirodė visiškai kas ki
ta. Tuomi pagarsinimu pasi
juto Įžeista “Am. L. Raudono
jo Kryžiaus” Centro valdyba 
ir per savo sekretorhj p. Tuma- 
sonį pranešė štai ką:

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Birž. 12, 1919.
L. Pram. Bendrovei

So. Boston, Mass.
“Gerbiamieji:—

Nuo tūlo laiko patėmijome 
“Darbininke,” kad Tamistos 
garsindami “Liet. Pram. Bend

LIETUVA ALKANA
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kau
no gub., Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskun
džiama ant didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PA
VALGYTI, neturim nei už ką 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 LR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsi
ras pagelba, tai mirtis neišvengiama.

Ar perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašvtu TAMSTAI tokį pat laišką, 

jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA. JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ 
PAGALBĄ JAU GALI SUTEIKTI.

I

Jau Gali siųsti maisto į Lietuvą.
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji ren

giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą mai
stą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia kad 
kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų.

Mes papirksime maistą, su dėsime į skrynias, pasamdysime laivą, 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 tą skrynią mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską 
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
ją, kad mes padarysime tą ką mes prižadame.

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

Lithuanian Sales Corporation,
244 W. BROADWAY,

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai:—

6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rūšies kilbasų,
12 pakelių condensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
supakuotas sanitarės hermetiškai uždarytose 
blekmėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-ios dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.

rovę,” visuomet minite Liet. 
Raud. Kr. organizaciją, kuri iki 
šiol nieko bendro su Tamisto- 
mis neturi. Tai-gi reikalaujame 
Tamistų tame dalyke viešo pasi
aiškinimo; kitaip būsime pri
versti paskelbti tą jūsų neteiso- 
tą žingsnį laikraščiuose.

Su pagarba,
J. Tumasonis,

L. R. K. Sekret.”
(Tariamoji b-vė yra ne Pram. 

o Prekybos ir L. Raud. Kr. jos 
pagarsinime ne visuomet mi
nimas, o tik vieną sykį tebu
vo paminėtas.)

13 d. birželio “Darbininko” 
Redakcijoje ir “Liet. Prekybos 
Bendrovės” ofise atsilankė 
gerb. “A. Liet, Raudonojo 
Kryžiaus” pirm. kun. Petrai
tis ir bendrai apie tą dalyką 
draugiškai pasikalbėjus daly
vaujant gerb. kun. K. Urbona
vičiui, kun. P. Juškaičiui, kun. 
Petraičiui, J. J. Romanui, P. 
Gudui, F. Virakui ir Valantie- 
jui, paaiškėjo štai kas:

A. L. Raudonojo Kryžiaus 
Centro Valdyba norinti visą 
darbą sukoncentruoti Brookly
ne prie “Garso” redakcijos ir 
tenai turinti savo ofisą ir vie
tą sukrovimui drabužiams, dėl
to manantį, kad pradėjus skel
bti, kad drabužius siųstų per 
“Liet. Prekybos Bendrovę,” 
galįs miniose kilti nesusiprati
mas, o tas galėtų pakenkti 

centralizavimui L. R. Kryžiaus 
veikimo Brooklyne.

Romanas aiškino, kad L. 
Prekybos Bendrovė tuomi sa
vo skelbimu visiškai nemanė 
Liet. Raudonajam Kryžiui 
kenkti, bet dar kaip tik prie
šingai, jinai išgavusi progą 
pasiuntimo į Lietuvą daiktų 
norėjo, kad kodaugiausiai tą 
progą išnaudoti ir Lietuvos lie
tuviams pasiųsti be jokios nau
dos gulinčius po kolonijas su
krautus Raudonojo Kryžiaus 
drabužius, bet jei L. Raudo
nojo Kryžiaus centro valdyba 
mano, kad tas Lietuvai ne
naudinga arba kenksminga, tai 
“Liet. Prekybos Bendrovė” 
su mielu noru prisitaiko prie 
A. L. Raudonojo Kryžiaus 
Centro' valdybos reikalavimų 
ir tokio skelbimo daugiaus lai
kraščiuose netalpįs — bet as
meniškai jisai esąs persitikri
nęs ir turįs tam pamatą, kad 
čia tik taip sakoma, o esą vi
sai kitokia priežastis būtent, 
tūlų asmenų bizniški išsiskait- 
liavimai.

Toliaus kun. Petraitis sako, 
kad esą ir bizniški išsiskaitlia- 
vimai ir jie esą toki.

Dabar Lietuvoje esą šilta ir 
drabužiai nereikalingi, dėlto 
jie gali Brooklyno sandėlyje 
pagulėt iki patogesniam lai
kui, būtent iki rudeniui, o tuo
met, gali būt, kad Lietuva 
jau turės savo laivus ir galės 
pati tuos daiktus parsivežti, 
tuomet nereiktų už jų perve
žimą mokėt, o dabar “Liet.

SO. BOSTON, MASS.

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčiu Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už 
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa- 
kavimą, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa- 

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.................................................................

tai,

DARBININKAS
Prekybą TUmdrnvS” juk už 
dyką neveš. Tuos pinigus, 
kuriuos dabar už tą daiktą nu
vežimą į Lietuvą reiktų užmo
kėti “Liet Prekybos Bendro
vei,” tai dabar galima apvers
ti pasiuntimui į Lietuvą dakta
rų, nursių, gyduolių ir tt

Toliaus kun. Petraitis sakė, 
kad “Darbininkas” permažai 
garsina Amer. Liet Raudonąjį 
Kryžių.

Čia Gudas paaiškino, kad 
“Darbininke” apie Liet. Rau
donąjį Kryžių prie kiekvienos 
progos yra garsinama ir jo vei
kimas palei išgalės remiamas.

Aš prie to pridėjau, kad pa
lei LDS. Literatiškos Komisi
jos nutarimą visoki apgarsini
mai rašyti cirkuliarų formoje 
ir jau tilpusieji kituose laik
raščiuose neprivalo būt “Dar
bininke” talpinami, bet jei 
redakcija mato reikalą, gali 
pasinaudoti iš jų žiniomis ir 
ištraukomis dėlto ir Gudas 
taip elgdamasis neprasižengia 
bet išpildo sau uždėtas prieder
mes taip, kaip reikia.

Dalykams paaiškėjus visų 
maloniai išsiskirstyta ir taip 
manoma, kad delei viršminė
tų priežasčių daugiau nesusi- 
p ratinių nekils.

Vardan katalikiškos vieny
bės ir disciplinos palaikymo 
nuo šiandien nebus skelbiama, 
kad “Liet. Prekybos Bendro
vė” “Amerikos Liet. Raudo
nojo Kryžiaus” drabužius veš 
į Lietuvą, bet jeigu kas pri
siųstų, tai tokius drabužius į
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Lietuvą nuveš būdais, kuriais 
šiais laikais tas galima pada
ryti.

Aš ypatiškai esu persitikri
nęs, kad tų drabužių kimši- 
mas į sandėlius ir skiepuose 
laikymas ilgesnį laiką yra* ne 
tik ką negeras, bet blėdingas 
dalykas, dėlto, kad jie te
nai genda ir juose atsiranda į- 
vairių ligų perai, kurie paskui 
išbadėjusioje Lietuvoje gali 
prisidėt prie ligų išplatinimo. 
O antra vertus, tai Lietuvoje 
nėra taip karšta, kaip kad 
kai kurių manoma, kad gali
ma iki rudenio nuogiems apsi
eiti ir laukti iki kol Lietuvos 
valdžia įstengs laivą pasiųst 
ieškot į Ameriką sandėliuose 
supelėjusių skarmalų perga
benti.

Lietuvos darbo žmonės rei
kalauja pagelbos tuojaus ir 
Am. Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Centro Valdyba, bent mano 
nuomone, turėtų tuojaus iš
rasti būdus, jei ne per Lietu
vių Prekybos Bendrovę, tai 
per kur nors kitur tuos drabu
žius, kurie skyriuost bepely- 
ja, pasiųst pusnuogiems Lie
tuvos lietuviams.

Tas dvigubai duoda kas duo
da tuojaus. Nuogam marški
niai daugiau reiškia kaip mū
sų buržujui kelių šimtų dole- 
riij vertės kailiniai.

Jeigu kam šis mano rašinėlis 
kartais nepatiktų, tai atsi
prašau, aš nenorėjau nieko į- 
žeisti arba užgauti, bet netu
rėjau tiesos užtylėt tai, ką man 
mano sąžinė daryt spiria. Dėl
to kad aš matau kad iš to gali 
būti Lietuvos darbo žmonėms 
skriauda.

Į mano žodžius atkreips do- 
mą ar ne, tai ne mano daly
kas, bet aš savo priedermę 
kaipo Amerikos Lietuviij Dar
bininkų Sąjungos Centro pir
mininkas išreiškiau ir taip ti
kiu, kad tokia nuomonė yra 
ir bemaž visų LDS. narių ir vi
sų lietuvių darbininkų.

F. Virak’s.

APIE DARBUS.
Pagal Suv. Valstijų Samdy

mo Biuro surinktas skaitlines, 
darbininkij perviršius ir trū
kumas 34 valstijose parodo, 
kad savaitę prieš 26 d. balan
džio penkiolikos valstijų 32 
miestuose buvo 82,600 darbi- 
ninkų perdaug, penkių valsti
jų šešiuose miestuose 2,450 dar- 
bininkų buvo permaža, o ketu
riolikoje valstijų, 20 miestų 
darbininkų buvo tiek, kiek rei
kėjo.

Sulyginant tuos skaitmenis 
su vienos pirmesnės savaitės, 
pasirodo', kad padėjimas šiek 
tiek pagerėjęs, tai išaiškinama 
tuo, kad Pietuose pradėjo ras
tis darbų ant ūkių.

Iš 58 miešti} pranešama, 28 
arba 48 nuoš. turi perdaug; še
ši arba 8.7 nuoš. permaža ir 20 
miestų arba 43.3 nuoš. tiek kiek 
reikia. Skaitmens yra parem
tos ant Samdymo Biurui 3,447 
didesnių firmų telegrafo prane
šimų.

Daugiausiai bedarbių buvo 
Youngstown, Ohio, 13,000, t. y. 
jų skaičius užaugo 1,000 per sa
vaitę, ir Louisville, Ky., kame 
lig šiol darbininkų trūkdavo, 
dabar pasirodo 1,500 perdaug. 
Svarbesnieji bedarbių sumažė
jimai buvo Meriden, Conn. 
1,000; New Haven, 2,000; 
Indianapolis, 1,000 ir Portland, 
Oregon, 1,200.

Naujoji Anglija. Išskyrus 
Connecticut valstiją, praėjusios 
savaitės pranešimai parodo, 
kad darbininkų trūkumas ir 
perviršis pagerėjo. Connec
ticut valstijoje bedarbių skai
čius aštuoniuose miestuose sie
kia 19,900 o vieną savaitę pir
miau, tuose pat miestuose buvo 
23,100. Tas sumažėjimas be
darbių yra daugiausiai Meri- 
dene ir New Havene, kuriuose 
sumažėjo po 3,000 bedarbių. 
Bedarbių raidas Bridgeporte, 
7,200; New Havene, 6,000; 
Meridene, 4,000; Norvich, 1,- 
000; Derby, 700; Stanford, 
400; ir New Londone, 300, in
dustrijos santikiai geri, išsky
rus New Haveną, kame prane
šama, jog dalykai nenusistovė
ję. Stafford Springs, Tarring- 
ton ir W. Willimantic darbi
ninkų tik tiek, kiek reikia. Iš

Pažiūrėk čia
TEGU TAS TAU BŪNA 
PAMOKA!

Guodiesi, kad pirmiau 
tą patį darbą atlikda- 
vai visai lengvai, o da
bar tas darbas tau labai 
sunkus, nes jautiesi nu
silpusiu. Klausi, kas do 
priežastis tos tavo ne
galės? Į tai atsakymas 
lengvas. Tavo nervai 
yra nusilpę. Ar yra tam 
vaistai? Taip yra, bet 
tik per nervų sustipri
nimą.

Silpni nervai sus
tiprinami su 
Partoglory.

Kodėl ir kokiu būdu? 
Kada nervai ir musku
lai nusenka, tai reikia 
pavartoti Partoglora, ir 
tokiu būdu sustiprinsi
me visą savo organiz
mą. Tą prirodo tūks
tančiai nuotikių. Ir tu 
nebūsi išėmimu. Bon- 
ka Partogloros už $1, o 
šešios už $5.

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., 

New York, N. Y. Dept L 3.
(G. 122)

Portland, Me. pranešama per
viršis 800 vietoje 1000 už pir- 
mesniąją savaitę, tai yra svar- 
biausis bedarbės miestas toje 
valstijoje. Fall River, Mass., 
ligšiol būdavo bedarbių, dabar 
praneša, jog darbininkų per
maža. New Hampshire, Rho- 
de Island ir Vermont darbinin
kų kaip tik užtenka.

Centralės Valstijos. Trūks
tant tikrų skaitmenų iš New 
Yorko miesto, Buffalo, kame 
ligšiol būdavo nemažas skai
čius bedarbių, yra svarbiausis 
valstijos bedarbių centras, iš 
kurio pranešama 8,500 bedar
bių. Roch estery esama 3,500; 
Uticoje, 7,200 bedarbių. Bingh- 
amtone, Yonkers ir Glens 
Falls praneša, jog darbininkų 
tik užtenka, — industrijaliai 
santikiai geri, išskyrus Ro- 
chesterį, kame pranešama, jog 
esantįs intempti; o New Yorko 
miesto nenusistovėję.

Šiaurvakariai. Ulinois, Chi
cago, East St. Louis, Joilet ir 
Roekfordas praneša perviršių; 
Rock Island tik užtenkamai. 
Industrijos santikiai geri viso
je valstijoje, išskyrus Rhode 
Island, kame santikiai gana 
aštrūs. Nebraska, Wisconsin, 
Minnesota, North ir South Da- 
kota, pramonėje darbininkų už
tenka, trūksta ant ūkių.

Centro Vakarai. Youngstovn, 
Ohio, esama 13,000 bedarbių — 
industrijos santikiai nenusisto
vėję. Nėra pranešimų iš Cle
velando. Indiana, Indianapolis 
su 3000 bedarbių svarbiausia 
valstijos bedarbių vieta, in
dustrijos santikiai geri. Ken- 
tucky; Louisville bedarbių 1,- 
500 — industrijos santikiai aš
trūs, trūksta kiek darbininkų 
ant ūkių.

Pietai ir Pietryčiai. Darbi
ninkų industrijos dalyse kaip 
tik užtenka Marvlande, West 
Virginijoje, North Carolinoje, 
Georgijoje, Floridoje, Alaba- 
moje, Mississippi, Tennessee, 
Louisianoje, Missouri, Arkan- 
sas, Texas, Oklahoma, ir South 
Carolinoje, pradeda trukti dar
bininkų ant ūkių. Columbus, 
S. Carolina trūksta darbininkų 
1200, Charlestovne 500, tai di
džiausi s darbininkų trūkumas.

Pacifiko Pakrantėse. Sąly
gos pradeda čia gerėti. Iš 
Portlando (Oregon) praneša
ma, jog yra 1200, vietoje 2400 
bedarbių, kaip kad praėjusią 
savaitę buvo. San Francisco 
4000, vietoje 4500 praėjusią sa
vaitę. Iš Oaklando praneša
ma, jog tik užtenkamai darbi
ninkų, o Los Angelės 500 be
darbių pasidaugino ir dabar 
ten esama 7500. Iš Washing- 
tono pranešama, jog perdaug 
darbininkų industrijos darbuo
se, sąlygos nenusistovėjusios 
ir trūksta darbininkų ant ūkių 
ir giriose.
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Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį............ 50c.
” tris sykius.......... $1.00

ANT PARDAVIMO trijų šei
mynų namas su 14 kambarių ir ge
riausiais įtaisymais elektra ir ga
ru šildomas ir šaltas vanduo. Su 
maudynėmis. 9 vaisiniai medžiai 
ir garage dėl dviejų automobilių. 
Visai arti prie karo ir vienas tik 
fėras. Mokykla beveik ant vietos. 
Geriausia proga pirkti tiesiog nuo 
kontraktoriaus rankų, o visada 
uždirbsite pinigus. Namas randa
si 75 Holden St. Delei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

ANTANAS J. RUSECKAS, 
Knapp Avė., Worcester, Mass.

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

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepherds Loan 

Dunceei, Scotland.

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., Bos 6, 

Bloomfield, Conn.

Paieškau brolio Petro Verbilo, 
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 Waddells 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 savo giminaičio Pra
no Adomaičio, kuris pirmiaus gy
veno po šiuo adresu: 512 — 8-th. 
Avė., Seattle, Wash. Paeina iš 
Kauno, Šiaulių, Pašventinio par., 
Laitešinių kaimo. Jis yra pabė
gėlis nuo karės Rusijoje.

K. Adomaitis,
460 Park Avė., Bridgeport, Conn. 
Tel. Cambridge 296—I.

Paieškau pusseserės Zuzanos 
Bakaniutės ir Marijonos Jomau- 
čiukės ir pusbrolio Antano Joman
to Kauno gub. ir pav., Raudonės 
valšč., Skirsnemunės par., Nau- 
kaimio kaimo. Meldžiu atsišauk
ti, nes turiu svarbų reikalą šiuo 
adresu:

Pranas Bereckas,
1385 E. 26-th St., Cleveland, Ohio.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

PaieSkau 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.

Juona Jankauskas,
62 Hudson St., Loveli, Mass.

Paieškau Antano Pajechalo, se
niau gyvendavo Ansonia, Conn. 
Turiu reikalą.

Zofija Piaseddenė,
48 New Orbiston, Bellshill, 

Lanarkshire, Scotland.
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DARBININKAS

ŠVIEČIA TAMSOJE.

Pono

'i

t

Lietuviams

J. G.

WILLIAM WOLKOWSKI

Z

Keras.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Siųskite anksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

CAMBRIDGE BOTTUNG 00. 
Savininkai 

J. PUZINAS 
------Ir-----  

J. MAMNOWSKAS 
Išdirbėjai geriausio toniko.

Rengėjai pikniką, balių, viešą 
arba privatišką pramogą, norin
tieji gauti gerą saldžią gėrimą, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
31 Fifth St., E. Cambridge, Mass.

Vietinės žinios.

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

Galima sasiialitti ir UttavitaM 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9 '

536 Broadway, So. Boeton.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Nuo likit po plot. Nuo 7 Iki S vakaro 
mw BOADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 

TSimS.B.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vą ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai. Dr. Ignotas Stankus 

1210 S. BroriSL,PHrieI'hu, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandų;
Nua 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M
NeduKunia iki 4 pupttto. «

l 
1 

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, JI padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėte* 
tčsYSc. ir $1.00. Pinigus galima siąst 
popierinį dolerį arba stampomls.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.
eCMCCMeM^NMMMMM 

I Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) ;

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

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

Siųskite auksines, popierines- 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PEIK DORCHS8TKB 8T.

V •lando* NsdWosn!s
nuo 9 vaL ryta ano 10 vai, ry ta
Iki 8 vai. vakare. Iki 4 ra L vakaru.

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo
terims' vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

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

Teatro. BOSTON, MASS.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1285—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistai paslaptingu Ug*. 
tmlau medicinos mokslą Berilno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

2 vai. po pietų.
KITAS OFISAS:

428 Centre Street, 
Jamaica Plain, Mass.

LIETUVIŠKAS NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS

IR APDRAUDOS OFISAS

Vinco Vilkausko
Parduodu stubas, farmas ir lotus Worcester’yj ir apie- 

linkėj. Apdraudžiu nuo ugnies namus, rakandus (furniture) 
automobilius ir kitokią nuosavybę. Taip-gi pomirtinę susižei- 
dime ir ligoje apsaugą. Norėdami pirkti stubą ar farmą ar
ba apdrausti gyvastį, sveikatą, namus, rakandus ar kitokius 
daiktus, meldžiu kreiptis sekančiu adresu:

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE

Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnią, Suvalkus, Mariampolę, afl 
Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius irs§
Grodną. Es

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

ON; PIRKITE ŠERUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR® 

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

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate. ros
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS ||

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

JUS GALITE SULAIKYTI H

PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga sulaiką pliukn įlinki

ma. praialina pleiskanų, niežėjimą 
odos Kalvos, augina plaukus priduoda 
ma jėou reikalinga maistą.

Dermafuga p adarys kad Ju»fl plau
kai bus tankus ivetaua ir skaistus.
* Oda Jnsū galvoje bus tyra, pleis
kanos Unyks snt visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paS- 
ta suvis dykai iibandymui sampala.

Prisinskite 10c. įtampomis peniun 
timo lėžu, gausi ilbandymai dežiute 
Dermafuros ir brožiura.

ARGU. SPECIALTIES CO.

DELEGATŲ PRAKALBOS.
Pereitą subatą So. Bostono 

teismo salėje buvo prakalbos, 
surengtos Tautos Fondo 11 
skyriaus. Kalbėjo nesenai su- 
grįžusieji š Paryžiaus Ameri
kos lietuvių delegatai adv. 
Mastauskas ir Česnulis. Pra
kalbas vedė p. A. F. Kneižis, 
nes skyriaus pirm. p. M. Ve- 
nis, dirbdamas banke, nega
lėjo išlikti iš darbo.
Venio pasidarbavimu buvo 
gauta minėta puiki salė. Žmo
nių buvo pusėtinai prisirinkę. 
Pirmiausia kalbėjo p. Česnulis, 
aiškindamas Lietuvos dalykų 
stovį ir nurodydamas, kas rei
kia dabar Amerikos lietuviams 
daryti. Po to nurodė kaip be 
pamato yra Amerikos laisva
manių užsipuolimai ant bran
gaus veikėjo adv. Mastausko. 
Yra šnektų, būk p. Česnulis 
šmeižiąs savo prakalbose Lie
tuvos valdžią. Čionai nieko 
panašaus nebuvo, nei mažiau
sio užmetimo Lietuvos valdžiai 
nedarė. Jei ką jam užmesti, 
tai galima pasakyti, kad lyg 
perdaug pasakojo apie laisva
manių šmeižti} bepamatingu- 
mą. Po to kalbėjo gerb. kun. 
Urbonavičius apie Tautos Fon
do nuopelnus. Galop kalbėjo 
adv. Mastauskas. Kaipo ži
novas diplomatijos ir žinąs da
lykų stovį iš pirmutinių šalti
nių ir giliai nuvokiąs politiš
kus žygius, pasakė indomių ir 
svarbių dalykų, tokių, kokių 
šiaip laikraščiuose neužtinki. 
Kalbėjo taip sakant darbinin
kiškai, labai suprantamai. Au
kų surinkta $214 su centais.

Rep.

L. D. S. 1 KP. SUSIRINKI
MAS.

Birželio 15 d. tuojaus po pa
maldų įvyko LDS. 1 kp. susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
nemažas būrelis narių. Apkal
bėta plačiai būsiantis Apskri
čio išvažiavimas rugpjūčio mė
nesyje ir įgaliota valdyba su
rengti įvairų programą. Iš
rinkta 9 atstovai į LDS. Nau
josios Anglijos Apskričio Su
sivažiavimą birželio 22 d. Na- 
shua, N. H. So. Bostono va
sarinės vaikų mokyklos komi
sija išdavė raportą ir paaiškė
jo, kad vasarinė mokykla tuoj 
prasidės neatsižiūrint į viso
kius laisvamanių trukdymus. 
Tam tikslui paskirta iš kasos 

$25.00. Beto nutarta tuoj ru
denyje rengti vakarus kuopos 
naudai. Prie dabar esančios 
Teatrališkos Komisijos išrink
ta p-lė M. Žukauskaitė. Šiame 
susirinkime prisirašė du nauji 
nariai: p-lė Z. Žukauskaitė ir 
P. Akunevičius.

JAUNIME, ŽAISK.
Dabar laikas linksmintis ty

rame ore. Utarninke, birže
lio 17 d. L. Vyčių 17 kp. ren
gia milžinišką išvažiavimą dėl 
So. Bostono ir apielinkės jau
nimo. Išvažiavimas bus Rugby 
Park, Mattapan, Mass. Įžan
ga visiems dykai. Kelrodis: 
Važiuokite Elevater iki Forest 
Hill, nuo Forest Hill paimkite 
karą Milton-Mattapan. Kur 
išlipti klauskite konduktoriaus 
Reachman Road.

Rengėja.

Birželio 15 d. buvo A. L. Pil
nųjų Blaiv. 49 kp. susirinki
mas. Be kitų svarbių nutari
mų, nutarta, rengti išvažiavi
mą. Kuopa fengiasi prie di
delio darbo ant rudens.

Ker.

Šiomis dienomis nuo studiją 
sugrįžo iš Chicagos Dr. F. Ma
tulaitis. Su reikalais kreipki
tės senuoju adresu šiomis va
landomis: nuo 1-3 po piet ir 
nuo 6-8 vakare.

Utaminko vakare buvo susi
rinkimas Lietuvos Dukterų 
Dr-jos po globa Motinos Švč. 
pobažnytinėj svetainėj. Skai
tytas laiškas nuo Saldž. Šir
dies V. Jėzaus dr-jos, kuriuomi 
užprašoma dalyvaut ant mišių,

kurios bus 22 d. birželio. Vien
balsiai nutarė dalyvauti. Mel
džiame visas nares būti prisi
rengusias dalyvaut Narių ne
mažai buvo susirinkę. Buvo 
renkamos aukos dėl Onos An
driukaitienės. Surinkta $4.55. 
Ta dr-ja seniai jai moka pašal
pą, nes ji yra seniausia narė.

Valdyba.

Šv. Kazimiero R. K. dr-ja 
laikė mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, 8 d. birželio. Nutarė 
laikyti nepaprastą balių, tai 
yra apvaikšciojimą 30-ties me
ti} sukakimą tai dr-jai. Dr-ja 
yra uždėta 4 d. liepos 1889 ir 
perorganizuota ir pertaisyta 
ant geresnių pamatų 7 d. rug
sėjo 1907. Tai-gi ta dr-ja lai
kys labai iškilmingą balių, su 
visokiais pamarginimais. Ba
lius bus panedėlyj, 1 d. rugsė
jo, 1919 (Labor Day) Darbi- 
ninki} dienoj, Berkly svetainėj, 
Boston, Mass. Svetainė yra 
puiki ir visiems žinoma. Tai-gi 
vietines ir aplinkinių dr-jas 
prašom nerengti nei jokit} pra
mogų minėtą dieną.

Su pagarba
Rengiantis Komitetas.

Žiemos sezonui pasibaigus, 
dabar galime pažvelgti ką mes 
tuomet dirbome. Iš savo vei
kimo galime pasidžiaugti. Kas 
nedėlios vakarą pobažnytinėje 
salėje vis buvo kokia nors pra
moga — vaidinimas, prakal
bos, koncertai. Turėdavome 
nemažai pelno ir didesnė pelno 
dalis eidavo į Tautos Fondą. 
Dabar kai pramogų laikas sa
lėse pasibaigė, tai mes, jauni
mas ir veiklesnieji asmenys, 
privalome vis atsiminti apie a- 
teinantį sezoną. Šiaip-gi iš 
darbų dabar turime labiausia 
rūpintis rėmimu Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus.

15 METŲ SUKAKTUVIŲ 
PRAKALBOS.

------Rengia-------
Saldž. Širdies V. Jėzaus Dr-ja 

------ Bus------
NEDĖLIOJĘ,

BIRŽELIO 22 DIENĄ 1919 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE

Fifth Str., So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymiausi kalbėtojai 
svečiai ir vietiniai. Tarpe jų 
yra šie: gerb. kunigai P. Juš
kaitis Cambridgiaus lietuvių 
klebonas, K. Urbanavyčius vie
tos klebonas ir p. M. Venys.

Jie kalbės apie draugijos ir 
kitus įvairius reikalus. Atei
kite visi. Tą dieną į draugi
ją bus priimama už pusę įsto
jimo.

Tą pačią dieną bus iškilmin
gos šv. mišios viršminėtos dr- 
jos 9 vai. ryte šv. Petro lietu
vių bažnyčioje. Toje iškilmė
je pasižadėjo dalyvauti dar dvi 
didelės lietuvių draugijos: Lie
tuvos Dukterų po globa Moti
nos Švč. ir šv. Kazimiero R. 
K. dr-ja.

Visi nariai tų draugijų kvie
čiami būtinai susirinkti 8:30 v. 
ryte į bažnytinę salę ir paskui 
visi incorpore eisime į bažny- 
cią.

Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Dr-jos Pirmininkas

A. Kmitas.

Zigmas Klapatauskas, 230 
Silver st, buvo apvogtas. Va
gys pavogė iš miegamojo kam
bario $50, auksinį laikrodėlį ir 
čevervkus. Bet buvo pagau
ti. Teismas buvo birželio 11 
d. »Vienas vagilių besąs lie
tuvis, o kitas svetimtautis. 
Klapatauskas susitaikė taip, 
kad pavogtieji daiktai būtų 
sugrąžinti, o vagiliai liktų ant 
probation.” Klapatauskas va
gilių netupdė kalėjiman dėlto, 
kad vieno vagilio motina ser
ga. Tai dėl jos nusileido.

Girdėjęs.

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:

Feliz A. Zaleckas,
244 Broadway, So. Boston.

SENSACIJA!
Saugi Plaukų kirpimui.

Kam mokėti po 35c. už nu- 
kirpimą plaukų, kuomet jūs 
patys galite apsikirpti plaukus 
namuose pigiai ir švariai. Ma
šina plaukams kirpti sustatyta 
stipriai ir dėl ilgo vartojimo.

Kaina $2.00. Įdėta į gražų 
bakselį $2.50.

Tobuli dovana dėl kiekvieno 
mylinčio. Adresuok:

General Repair Shop, 
2500 E. Somerset Str., 

Philadelphia, Pa.

Šis kryžius puikus ir stebė
tinos dailės darbas. Figūra 
Išganyto jaus yra nulieta iš ne
sudaužomos medžiagos, gražiai 
išdirbta, panaši į marmurą. 
Kryžius, prie kurio figūra pri
kalta yra padarytas iš dailiai 
išdirbto medžio, tamsiai juo
dos spalvos. Kryžius 15 colių 
augščio.

Stebėtinai ir slaptai padary
tos spalvos figūra, kuri sutrau
kia į savę saulės spindulius 
dienos laike, o nakties laike 
tuos pačius spindulius išduoda 
atgal aiškia šviesa. Iš pradžios 
mėlyna, bet vėliaus persimai
no palengva į skaisčią, kaip 

sniegas šviesą ir parodo stebėtinai aiškiai Kristų ant Kryžiaus. 
Juo tamsesnis kambarys tuo aiškiau bus matyti. Ir ta švie
sa neišsibaigia.

Mes tokių pat kryžių pasiuntėme kunigams, mokykloms ir 
vienuolynams ir visi nuoširdžiai juos giria ir pataria visiems 
ji igyti.

Jis tinkamiausias yra kiekvieno kataliko namuose. 
Tinkamesnės dovanos dėl gimimo dienos, Velykų, Kalėdų 

ai- kokių kitų švenčių vargiai surasi.
Kaina jų: $1.50, $2.00, $3.00 ir $4.00. Mes patys visas per

siuntimo lėšas apmokame.
Jei gavęs kryžių nebūsite užganėdinti ir jis nebus toks 

kaip mes čionai aprašome, pinigai jums bus sugrąžinti.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ranešimasWorcesterio

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.
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

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

pinigai už serus 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 serus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

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

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriką, 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 Šerai parsiduoda po $10. Šėrų 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.

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6

314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 
JAU SIUNCLAME-

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija,' 

nevirinimas pilvelio, nuslabngjlmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI- 
«ur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurlą rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po batelį Salutaras. 
Biteria, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dė- 
kavoju Salutaras mylistą geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų-' 
taras:

1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, Dl.

Ben Phona Dickinaan 3005 M

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą. BOX 37. PHIUADELPH! A PA.




