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PALEIDO AIDOBLISTŲ 
VADĄ.

CHICAGOJ SUSTOJO 
STRYTKARIAI.

SUGADINO TRIS ORLAI 
VIUS.

NORWOOD, MASS.
Šv. Cecilijos choras rengia 

balių ant Dean Halės Augusi 
2 d. 1919 m. Prasidės 6 P. M. 
Choras sudainuos daug gražių 
dainų po vadovyste p. V. Sta- 
sevičiaus. Bus perstatyta juo
kinga Čaplino rolė — Skrajo-

5. VII. 1919 ,m.
Šiaurės srities fronto padėtis 

nepakitėjo.
Zarasų krypties fronte mū

sų žvalgai keliuose punktuose 
išvijo priešininko sargybų.

Ištisų naktį raudonarmiečiai 
nervingai šaudė iš kulkosvai
džių ir armotų.

Karininkas Velykis. 
(Kauno “Lietuva”)

Kad Amerika atnaujys pla
čių pirklybų su Vokietija, tai 
tas aišku iš to, kad jau stei
giasi devynios linijos tarp New 
Yorko ir Hamburgo ir Breme
no. Šiuo tarpu jūreivių strei
kas trukdė greitų vystymusi 
pirklybos, bet dabar išgabeni
mai ir įgabenimai prasidės ant 
didelės skalės.

TVANAI ČEKO-CLOVAKI 
JOJ.

Wm. Haywood, kursz buvo 
uždarytas federaliame kalėji
me Leavenworts, Kan., tapo 
paleistas, kai užsidėjo $15.- 
000 kaucijos. Dar liko kalė
jime 74 jo draugai, kurie pe
reitų rugsėjo mėnesį buvo nu
teisti kalėjiman už kenkimų 
kariniams žygiams. Pasisa
kė, jog dabar važinėsiųs po 
Amerikų prakalbas sakyda
mas.

Italijos valdžia rengia pa
skelbimų apie panaikinimų už
draudimo įgabenti Austrijos 
ir Vokietijos tavorus. Kartu 
bus paskelbta atnaujinimas 
pirklybos su -tomis šalimis.

PAILGINO AUSTRIJAI 
LAIKĄ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Austrijai dar duota 7 die
nos apgalvoti taikos išlygas. 
Rugp. 6 bus paskutinė diena 
sutikti ar ne.

Mineola, N. Y. — Smarki 
audra siautė ir daug namų nu
vertė, daug medžių iš šaknų iš
rovė. Be to toji audra pada
rė blėdies orlaivių stotyje. 
Sugadino tris didelius orlai
vius.

rėjo žpmių nuostolių nukau
tais ir sužeistais. Mes paėmėm 
6 belaisvius. iKtuose šiaurės 
frontuose tebedarom budrių 
žvalgybų.

Pietų srities fronte ypatingi} 
įvykių nebuvo.
Nenuilstamai darbuojasi žval

gai.
Liepos 3-4 d. sugauta 10 be

laisvių.

Amsterdame, Holandijoj, 
prasidėjo tarptautinis unijų 
kongresas. Dalyvauja ir Vo
kietijos delegatai. Vokiečių 
darbininkų unijos buvo kriti
kuojamos už nesipriešinimų .sa
vo valdžiai laike karės. Vo
kietijos unijų federacijos pre
zidentas Legien aiškinosi, kad 
Vokietijos darbininkai viešai 
nesipriešino, neprotestavo 
prieš valdžių, o bandė turėti 
ant valdžios intekmę ir tokiu 
būdu nedaleisti prie skriaudi
mo užkariauti} žmonių.

Moravijoj ir Slovakijoj bu
vo dideli tvanai. Ištvinusios 
upės daug tiltų sunaikino ir 
sugadino. Traukiniai turėjo 
sustoti. Baisus lietus labai 
sugadino pasėlius. Nuostolių 
už $90.000.000 vien Čeko-Slo- 
vakijai, o Moravijai už du
syk tiek.

Bu Valdemaras sakė.
BRrar prieš karės pasibaigi- 

įną lapkričio mėn. Vokietija 
prižadėjo Vilnių lenkams, jei 
tik jie atsižadės Poznaniaus. 
Buvo perimta telegrama nuo 
Ludendorffo von Hindenbur- 
gui ir toj telegramoj skelbta, 
kad Vokietija nori veikti su 
Lenkija, kad pasmaugti Lie
tuvę.

Suv. Valstijų valstybinis de
partamentas paskelbė oficia
lias žinias apie Petrogrado sto
vį.- Skelbiama šitaip:

“Žinios, gautos valstybi
niame departamente iš Rusi
jos, rodo, kad Petrograde 
gyventojų dabar beliko apie 
800.000 ir tas skaičius greitai 
mažta dėl ligų, ištrėmimų ir 
galabijimų. Bolševikų val
džia savo užstovus gabena Ma
skvon ir juos uždarinėja į ka
lėjimus, kurių stovįs yra la
bai blogas. Didelė daugybė 
visokių reikmenų išgabenta iš 
Petrogrado į miestus palei 
Volgų ir kaip pranešama, tai 
didesnė tų reikmenų dalis ke
lyje žuvo arba buvo pavog
ta.”
KPetrograde gyventojų prie 
caro pagal vėliausių statistika 
buvo 2.318.645 žmonės.

Liepos 28 d. Chicagoj iški
lo labai smarkus susirėmimas 
baltųjų su juodaisiais. Kad už
bėgti didžiam kraujo pralieji
mui, tai majoras atsišaukė į 
gubernatorių, kad atsiųstų 
kareivių. Iki vidurnakčio tos 
dienos 14 buvo užmuštų, o 76 
sužeisti. Tarp užmuštųjų yra 
0 balti.

Susirėmimų pradžioj buvo 
tik mėtymasis plytgaliais, o 
paskui prasidėjo revolverių 
šūviai.

Visi miesto policmonai buvo 
pašaukti į riaušių vietas. Bu
vusieji kareiviai buvo priimti 
policijai talkon. Kai majoras 
atsišaukė į gubernatorių, tai 
buvo atsiųsta 3.500 milicijan- 
tų. Ant rytojaus karė tęsėsi 
ir užmuštų skaičius pasidvigu- 
bino, o sužeistų yra apie 500.

Šitos riaušės buvo vienos iš 
didžiausių, kadais buvusiu 
Ulinois valstijoj.

Prof. Valdemaras, užsienio 
reikalų Lietuvos ministeris, ir. 
galva Lietuvos taikos delega
cijos Paryžiuje paskelbė slap
tų sutartį tarp Lenkijos ir Le
nino. Valdemaras praneša ši
taip:

“Mes turime informacijų iš 
trijų šaltinių, kad tokia sutar
tis randasi. Apie tai, kaipo 
įvykusį faktų buvo skelbta Le
nino organe Izvestija ir viena
me Ukrainos laikraštyje. Mū
sų pačių valdžios galva taip
gi užsiminė apie tai laiške, 
siųstame Paryžiun.

“Sulyg gautų žinių pagal tų 
sutartį lenkai gaus rytinę Ga
liciją. dalis Volinijos, Chol
ino gub. ir kaikurius distrįktus 
Baltgudijs ir Lietuvos. Iš ki
tos pusės lenkai pasižada su
triuškinti Ukrainos respublikų 
ir atsisako vesti nuduotų karę 
prieš bolševikus už sutartos li
nijos. Mes žinome, kad len
kai turi diplomatiškų atstovų 
■fenekovskį / Maskvoje ir tarp

Bkvos ir Varšavos eina nuo- 
susinėsimai bevieliu

PREKIŲ IŽ CHINIJOS.

Į San Francisco atplaukė 
laivas China. Atvežė šilko, 
arbatos ir ryžių iš Chinijos. prie Welch Pond,

Daržas bus atdaras nuo 12 vai vidurdienyje; programa prasidės lygiai 1 vai. po pietų ir tęsis iki vė
lumos.

Programe dalyvaus visų kolonijų chorai, bėgikai, akrobatai, base-balninkai ir tt. •
Jau pasižadėjo dalyvauti šie chorai: Šv. Petro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Karbaus

ko, N. P. P. Švč. Bažnytinis choras po vadovyste p. A. Rakiečio, Šv. Cecilijos Bažnytinis Choras. Už
kviesti yra visos Naujosios Anglijos chorai ir esame beveik tikri, kad sutiks dalyvauti. Beto p. J. Ja
kubauskas, So. Bostonietis, smarkus atletas-akrobatas praneša, kad jis nuo savęs skiria $5.00 tam. 
kuris padarys kūno lankstyme taip, kaip jis. Tai-gi bus gera proga mūsų akrobatams parodyti savo 
gabumus. Mes užtikrinam, kad šis išvažiavimas bus daug gyvesnis, negu kiti jau buvusieji.

z GRIEŽĖ KAUNO ORKESTRĄ.
Visi svečiai turės progų paragauti skanių valgių ir gėrimėlių pagamitų Suvalkų, Vilniaus, Kau

no ir Gardino rėdybų šeimyninkių. Bbstono šeimyninkės pasiryžo subytyti visas. Jos rengia didžiau- 
sį stalų su skaniausiais valgiais ir gėrimais. z

Tai-gi širdingai kviečiame visus Amerikos lietuvių kolonijų lietuvius rengtis prie to milžiniško 
išvažiavimo.

Atvažiavusieji turės progų pamatyti gyvų GAIDŽIŲ kovų už būvį.
VISI Į IŠVAŽIAVIMĄ. " ,

Liepos 29 d. 4 vai. iš ryto 
sustreikavo visi strytkarių 
darbininkai. Unijos ir kom
panijų viršininkai paskelbė, 
kad nesimato greito pasibaigi
mo. Kompanija siūlė 65c. va
landoj, 8 vai. darbo dienų ir 
pusantros mokesties už viršlai
kį. Darbininkai reikalauja 
85c. valandoj. Susirinkime, 
kur nubalsuota streikuoti, L. 
D. Bland, narys tarptautinio 
unijos komiteto pasakė:

“Atsiminkite, vyrai, mes 
čia nekariausime prieš stryt
karių kompanijas. Mes kariau
sime prieš Chicagos visuome
nę.”

“Pragaran su visuomene; te- 
estie prakeikta visuomenė!”, 
taip keletas sušuko. Bland nu
tilo ir pasitraukė. Sustreika
vo apie 15.000 darbininkų.

Amerikos sanitarinė ekspe
dicija Lenkijoj, Lietuvoj, Lat
vijoj susekė, jog tose šalyse 
šiltine sergančių yra apie 170.- 
000 žmonių. Paryžiuje tapo 
sutaisyta iš 500 amerikonų 
ekspertų ir išvažiavo į baisių 
ligų apimtas šalis. Pulk. Gil- 
christ yra ekspedicijos perdėti- 
niu. Toji ekspedicija dabar 
jau pyška per Vokietijų trau
kiniais ir automobiliais. Vais
tų ir visokių kitokių reikme
nų priliuoduota 800 vagonų ir 
dunda per Vokietijų. Vokieti
ja ir-gi prisideda. Davė kiek 
tik galėjo vaistų, naikinančių 
utėles. 10.000 plaukų kirpimo 
mašinėlių vežamasi, kad ap
kirpti apžėlėlius, kad paleng
vinti utėlių naikinimų, kurios 
išnešioja baisias ligas.

Worgester, Mass. Graton & 
Knight Mng. Co. bando sulau
žyti streikų. Streikuoja 1500 
darbininkų. Liepos 29 d. kom
panija paskelbė atidaranti dir
btuvę. 40 streikininkų sugrį
žo darban. • Dirbtuvę saugo
jo TŲpolicmonų? “r’ų dienų še
ši buvo suareštuoti. Tarpe 
apkaltintų yra Stanly Vitoski, 
Thomas Kovai, John Mou- 
koskus, ' Josepli Shalanies, 
Andrew Katzavich.

Nedelioje, Rugpiučio 10 d., 1919
Šv. Pranciškaus Parapijos Darže

4. Vin. 1919.
Šiaurės fronte Subatų-Jalov- 

kos geležinkelio kryptini prie
šininkas keletu kartų žymio
mis pajėgomis mėgino veržtis 
priekin, bet kiekvienų karta 
mūsų pryšakinių dalių pastan
gomis priversta® buvo pasi
traukti į savo pozicijas.

Liepos 3 d. šiaurės pusės ge
ležinkelio kryptim vėl raudon
armiečiai 2 kuopų pajėgomis, 
padedant šarvuotajam trauki
niui, su 2 armotom puolė mū
sų žvalgų linijų.

Spaudžiami daug gausesnio 
priešininko vorų, mūsų žval
gai pasitarukė savo užtvarų 
linijon. Tačiau vakarop at
sarginės mūsų rinktinės perė
jo priešpuoliman ir nustūmė 
raudonuosius į senųsias pozici
jas.
Tose kovose priešininkas tu-

atsti810^H/



DARBININKAS

S*-

Kas girdėti lietuvių kolonijose. |Žinant, kad Paryžiuje yra 
tokių lietuvių, kurie siuntė 
Kolčakui pasveikinimus, tai 
nedyvai, kad tie vyrai pasa
koja, kad lietuviai “išreiškė 
norų” būti po Rusija, kuomet 
joj įsisteigs ex-caro šalininkų 
valdžia.

pa-

Km ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergaia ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
fcą iv. Juozapo Darbininkų 
Jug*.

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joeeph’s Lithuanian B.-C. Asso- 
dationof Labor.

SUBSCRIPT1ON KATES- 
Tearly......................................$3.00
Boston and suburbs ............. 4.00
8 months ................................... 1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

KAIP SUPRATO ŽINIĄ.
Bostono Transcript editoria- 

le atsiliepė į žinutę, skelbiau- - 
čių apie nustatymų rubežiaus 
tarp Lenkijos iir Lietuvos. Ra
šo šitaip:

“Taikos konferencija, ma
tyt, prašalino keblumų Lietu
vių situacijoj, suteikiant len
kams Suvalkus, bet sulaikant 
juos prie linijos, einančios nuo 
Suvalkų šiaurės rytų link Bal- 
tiko pakrančio. Tas labai arti 
atsako etnografinei linijai, nes 
ntors yrą daug lietuvių į vaka
rus ir pietus nuo Suvalkų, bet 
gyventojai yrą susimaišę ir to
ji linija atiduoda Lietuviams 
Vilnių pilnai.’

Stokuojant pilnesnių žinių 
sunku suprasti, kaip ištikro 
dalykai stovi. Ar čia laiki
nas ar pastovus rubežiaus nu
statymas ir kokiomis vietomis 
rubežius tiesiamas.

Minėtas laikraštis Transcript 
prielankauja lenkams. Svar
bu, kad jis Vilnių pripažįsta 
Lietuviams.

TALENTŲ FONDAS.
Talentingi žmonės yra di

džiausiu tautos turtu, jų vei
kalai yra tautos brangenybė. 
Tauta be apšviestūnijos, be 
mokytų žmonių jokiu būdu da
bar negali išsilaikyti, tokia 
tauta kitiems vergaus. Todėl 
tauta turi branginti savo talen
tus ir suteikti išauklėjimo pro
gą priaugantiems talentams. 
Besikuriančiai Lietuvos vals
tijai kruvinai reikia visokiose 
srityse mokytų vyrų ir mote
rų. O dabar jaunuomenės auk
lėjimas Lietuvoje negalimas. 
Augštesuiojo mokslo reikia 
ieškoti užsieniuose. Tam rei
kia lėšų, o Lietuvoje jų nesi
randa. Lietuvos valdžia bu
vo beskiržanti /20-čiai gabių 
jaunikaičių pa', amų eiti aug- 
štus mokslus užsieniuose. Bet 
tarp kandidatų besą didžiuma 
katalikai-ateil minkai. Tai da
bartinė Lietuvos valdžia pasi
rodė kuo esanti — atsisakė pa
ramą teikti minėtiems jauni
kaičiams dėlto, kad jie kata
likai !

Amerikos lietuviai katalikai 
privalo neduoti gaišti Lietu
vos talentams, o privalo tuoj 
stoti jiems talkon, kaip tai 
pereitame “Darb.” numeryje 
K. Vasys išrodinėjo. Visų ka
talikiškųjų organizacijų sei
mai šiemet privalo nutarti, 
kaip nors prisidėti prie Talen
tų Fondo parėmimo.

Pereitame numeryje K. Va
sys užsiminė, kad Tautos Fon
das paskirtų kokį $25.000 pa
rėmimui moksleivių. Tie, ku
rie gausiausias aukas dėjo 
Tautos Fondui ir tie, kurie jam 
daugiausia darbavosi, nesi
priešintų skyrimui tokios su
mos moksleivių šelpimui. Juk 
garsioji Lietuvos nukentėju- 
siems dėl karės dr-ja rūpinosi 
ne vien maitinimu ir rėdy
mu pavargėlių, o taip-gi rū
pinosi kultūriniais, apšvietos 
ir dvasios nukentėjusių žmo
nių reikale .s. Panašiai galė-l
tų veikti ir Tautos Fondas. Iš’ 
jo jau šiek tiek kliuvo mokslei
viams. Galime, vienok su
rinkti pašelpų moksleiviams ir 
kitokiais būdais. į
steigtas Talentų Fondas, ar- tikslų. Tinkamas pasirinki- 
ba Talentų Šelpimo Skyrius raas mokyklos daug vargo ir 
prie kito fondo. Kuriems tas turto sutaupo. Gi mūsų moks- 
reikalas bus arčiausia prie šir* leiviai ir taip vargingi, netur- 
dies, tie labiausia tam dar- tingi. Atsižvelgimas į jų ge- 
buosis. O tokių veikėjų atsi- jr0Vę, ag patarčiau tiems, kurie Į 
ras kiekvienoj didesnėj kolo- norį paSįrįnkti dvasiškų luo- 
ni-l?L . . . mų, o neturi pinigiško ištek-

B«jokio ’psLsmkBnmo A- H tai gali kreipties į Rev. 
menkos lietu™ katalikai ga- M g We]sh 0. p. 557 Mt Ver.

ROCHESTER, N. Y.
Naujas užmanymas.

Per prakalbas nedėldienio 
vakare liepos 27 d. surinkta 
1000 dol. kaipo auka Lietuvos 
valdžiai parėmimui Lietuvos 

‘kariuomenės kovoje už mūsų 
tautos laisvę. Kalbėtojais bu
vo: kun. J. Kasakaitis, J. Kie
kis ir S. Klimaitis, kareivis — 
visi vietiniai. Aukų rinkimas 
tęsis per šių savaitę ir ateinan
čio nedėldienio vakare bus už
baiga su prakalbomis.

Kun. J. Kasakaitis.

KUNIGŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS.

Šiais metais Kunigų Sąjun
gos Seimas įvyks drauge su 
Federacijos kongresu 18-22 

1919 AVorcester,

PITTSBURSGH, PA.
Triukšmingas ukrainiečių pa- 
rodavimas ir protestai prieš 

Lenkijos premjerų bruta- 
liškumą.

Nedėlioję, liepos 20 diehą, 
antrų valandų po pietų, su- 
viršum 5,000 ukrainiečių, kiek
vienas laikus rankoje Ameri
kos arba Ukraįnijos vėliavėlę, 
pasirėdęs tautiškais rūbais, 
nešdami plevėsuojančias abie
jų šalių vėliavas, benams grie
žiant ir miesto raitais sargybi
niais vedini-, iškilųiiai paroda
vo miesto gatvėmis, pro
testuodami prieš Lenkijos 
premjerų žiaurumų ir brutališ- 
kumą, kokį kad kenčia jų žmo
nės Ukrainoje ir rytinėje Ga
licijoje. •

Tas viešasis parodavimas tę
sėsi virš dviejų valandų. Pa
galiau s suėjus į didelį, erdvų 
Lyceum Teatro vidų, kuriame 
negalėjo visi sutilpti, pradėta 
surengtas jų programas, kurs

na daug. Taip kad jau bus 
pakuojami į tam tikras skry
nias ir siunčiami į Brooklyn 
R. K. centrų, iš kur turės būti 
kuogreičiausia pasiųsti Lietu
von."

R. K. narių turi 313. Jie už
simokėjo po $1.00. Už $168.83 
yra nupirkta audeklų. Iš tų 
siuvama drabužiai. Į centrų 
pasiųsta $50.00. Ižde lieka 
$174.97.

Nutarta turėti tag day 30 
rugpj. Rengia prakalbas ir 
koncertų 31 liepos. Ketver
ge kalbės kun. J. Petraitis R. 
K. Centro pirm, ir antras kal
bės vietinis kl. gerb. kun. J. J. 
Jakaitis.

Jaruševičius, M. Kuprionis, 
S. Jusevičius, L. Jučius, K. 
Pajuodis, J. Remeikis, J. 
Remeikis, J. Lengvis, P. Streč- 
kis, M. Benaitė, M. Bukaus
kas, Semaičiutė, A. Burbsi
te, A Kukienienė, P. Jakš
tienė, A. Vaitkevičius, A 
Bruožis, K. Matijošius, F. 
Blandikas, A Lelinga, V. Ži
levičius, V. Stonys, J. Dam- 
kus, J. Butkus, V. Petrulevi- 
čius, A. Brazis, P. D., J. 
Tankus, A. Dargis, J. Vait
kus, D. Januševičius, J. Jo- 
cis, P. Jocienė, S. Jokubaus- 
kas, F. Tamkevičius, A Bar- 
kaitė, J. Kairis, E. Mockai- 

I te, V. Stankus, M. Slačkaitė, 
M. Žižas.

Cirulietis.

S. B.

AKRON, OHIO.

“Darbininkas” organu.

Šios koolnijos lietuviai kata
likai progresuoja. Štai perei
tame šv. Stanislovo dr-jos su- 

Į sirinkime nutarta paimti laik- 
“ Darbininkų” už orga-

I rugpjūčio, 
Mas.

Permainoms bevykstant pa
saulyje aplamai gi Lietuvoj y- 
patingai kaip lygiai ir Ameri
kos lietuvių reikalai iškelia 
daug ir svarbių klausimų ir 

! problemų, kuriuos reikės ap- 
svarstyti-išrišti.

Dėl tos tai priežasties šiam minuoja visoje Ukrainijoje. 
seimui bus skirta daug darbo Daugybė Ukrainijos kariau 
nuveikti. Užtad labai-labai y- ninku kariavo po Amerikos 
ra pageidaujama, kad kuni- j vėliava anoje jūrių pusėje už 

1 {_ 

kiek galima daugiausia.
Kun. Jonas Ambotas,

Jonas Vildžiūnas.
Po $5.00; Julijonas Aviža, 

A M. Urbonas, K. Janaitis,
I. Bernatavičius.

Po $4.00: J. Šulcas, A Rai
nis, K. Šniceris.

Po $3.00: P. Vildžiūnas, J. 
Pasausis, P. MArcinkevičia, A 
Aviža, J. Bobinas, A Juodis 
ir P. Ramanauskas $2.50.

Po $2.00: M. K. Marcinkevi- 
čia, A Budvydas, P. Aviža, 
K. Kabikas, A Šaltis, J. Le- 
vonavičia, J. Rusas, A Dzi- 
kas, J. Imbažas, J. Sungaila, 
A. Jakaitis, A. Plančiunas ir 
P. Bernatavičius $1.50.

Po $1.00: A. Preikšą, J. Mus- 
taitis, S. Račkauskas, A. Ber- 
nataviče, O. Danilevičienė, K. 
Juodenis, St. Matulaitis, J. 
Levonaviče, A.A Ramanaus
kas, J. Mikneviče, St. Vai
čiūnas, M. Navikas, Ant. Ki- 
linskis, VI. Grigaitis, A. Prėk- 
ša, A. Mustaitis, J. Petraitis, 
P. Lipinskas, P. Pocius, J. 
Dzikas, K. Rimkus, P. Petrai
tis, J. Gaceviče, A. Sabeckas,
J. Jankauskas.

Po 50c.: J. Milkevičius, V. 
Grigaliūnas.

Po 25c.: A. Urbonas, J. Mi- 
ropolskis.

Sykiu viso aukavo $189.50.
M. K. Marcinkevičia.

vištai, kaip skaitymo taip ir 
rašto; pašvenčiama dalis lai
ko ir tikėjimo pamokinimui ir 
tūlų prirengimui prie pirmos 
išpažinties ir komunijos.

Mokina moksleivis iš La Sal- 
lette kolegijos Hartford, Conn. 
Jonas Vaitekūnas, gabus ir 
^pasišventęs vaikinas.

Vaikų užsirašė virš 160, prie ' 
gerų aplinkybių būtų lengvai 
sutraukta į 300 vaikų. Kadan
gi mokinimui vieta šv. Jurgio 
dr-jos svetainėje neikvaliai pa
togi, buvo kreiptasi į miesto 
mokyklų bordų. Ten ne
gavus, nueita pas airių kun. 
Cody. Antrų dienų kun. pasa
kė, būk tai tik vien lietuvių 
kalbos temokysiu, o tikėjimo 
ne, tai užteksiu ir savo svetai
nėje.

Mokytojas p. Vaitekūnas 
džiaugiasi, kad esą labai gabių 
vaikučių ir greit persiima lie
tuviškai skaityt ir tikisi gerų 
pasekmių.

Užlaikymui mokytojaus rū
pinasi vien Centras, rinkdamas 
aukas kaip nuo dr-jų, taip ir 
nuo pavienių žmonių.

Šv. Juozapo dr-ja jau paau
kojo 10 dol., šv. Rožančiaus 
dr-ja 30 dol., šv. Uršulės dr-ja 
20 dol. ir ant LDS. paskutinio 
susirinkimo iš kasos paskyrė 
10 dol. su vario aukomis suda
rė apie 30 dol. Ant Tautos 
Fondo sk. mitingo taip-gi su
aukota 7 dol. Nuo pavienių 
jau buvo pasižadėjusių ir su
aukota j 20 dol.

CHTCAGO, ill.
Chicagos Apskričio Vyčių 

veikimas.

Chicagos Vyčių apskritis vis 
progresuoja pirmyn — tas ma
tytis iš jų dabartinių darbelių 
ir nutarimų.

L. Vyčiij Ch. Aps. atlaikė 
bendrą kuopi} delegatų susirin
kimą 14-tos kuopos svetainė
je. Delegatų susirinko 56.

Pirm. Ig. K. Sakalauskas 
atidarė susirinkimą.

Toliaus sekė raportai. Iš ei
lės pirmas buvo Vyčių Apskr. 
piknikas. Iš visų atžvilgių nu
sisekė. Gryno pelno liko $147.- 
25.

Raportas nuo tradicijinio iš
važiavimo buvo priimtas.

Kadangi šis susirinkimas bu
vo pusmetinis, tuomet visa 
valdyba išdavė veikimo rapor
tus. Raportai užganėdino de
legatus. Todėl jie padėkojo 
gausiu delnų plojimu.

Iš finansinio raporto maty
tis, kad apskritys gan gražiai 
stovi. Pusės metų veikimas at-

susidėjo iš įvairių entuziastiš- Gaštį 
kų prakalbų, patrijotiškų dai- 
nų ir protesto rezoliucijų, ku- šioje draugijoje priguli visi 
rios buvo pasiųstos preziden susipratę lietuviai katalikai ir 
tui Woodrow AVilson’ui ir Tai- ^0 ką reiškia katalikiška 
kos Konferencijos įgaliotii- spauda. Garbė už tai šv. Sta
niams. Tose rezoliucijose jie nislovo dr-jai. 
protestavo prieš neteisėtų Len- Liepos 4 d. buvo apvaikščio
ki} įsiveržimą į rytinę Galici- jimas. Dalvvavo šv. Stanis- 
ją, Cholmą, Volyniją ir kitas lovo dr_ja? L, yyčilJ 97 kp.? L. 
provincijas; jie taip-gi reika
lavo, kad Lenkijos legionie
riai veikiai išsinešdintų iš tų 
visų teritorijų, kuriose ukrai
niečių gyventojų yra dauguma 
ir-gi, kad pasitrauktų ir Ru
munų armijos iš Ukrainą Bu
kovinos.

Kalbėtojų diduma tai buvę 
jų kunigai. Taip-gi kalbėjo ir 
miesto galvos sekretorus M. 
H. Gottschall. Bet visų svar
biausių prakalbą anglų kalbo
je pasakė Walter Kovai, kurs 
tiesiog kaltino Ignų Paderews- 
kį už visas šelmystes ir skriau
das, padarytas ukrainiečiams. ..
“Septynioliktame šimtmetyje, deda visas pastangas. Atsišau- tikri kursai ir mokytojas, ku- 
užreiškė Kovai, “Lenkijos *ka- kia į vyčius, kad tik jiems pa- ris mokys narius šio skyriaus. 
T-Alifn -žndp mūsn TTkramHns kenktu. Bet ill pastangos ei- ----- :

D. S. 64 kp. ir parapija. Lie
tuviai puikiai pasirodė, gavo 
delnų plojimų ir amerikoniška 
spauda gražiai juos paminėjo.

Nedėlioję, 13 d. liepos šv. 
Stanislovo dr-ja parengė pikni
ką ant L. S. B-vės lotų. Lie
tuvių buvo gražus būrelis. Tą |nešė $550.85. 
pačių dieną lietuviški bolševi-l Talentų iždas gan gražiai 
kai turėjo piknikų pas kaca- veikia. jau keliolika lanko 
pus AVooster Aye. žydelius. | dailės mokyklas, iš kurių mes

Lietuvos Vyčių 9 7kp. auga. į ateityje matysime gabius vy- 
Kiekviename susirinkime pri- rus bei merginas, 
sirašo po kalius naujus narius. Susitvėrė L. Vyčių Ch. Aps. 
Vyčių ūpas pakilęs ir galima Dramatiškas ratelis, kuris bus 
tikėtis iš jų kų nors naujo. spėka prie didesnio veikimo

Akrono lietuviški bolševikai dailės srityje. Mat bus tam

v •

raliai žudė mūsų Ukraįnijos Į kenktų. Bet jų pastangos ei- 
prabočus, nūn-gi mūsų tėvai 
yra žudomi Lenkijos premje
rų, Paderevvskio legionierių, 
kuriems vadovauja generolas

I Haller. Areštai, baudimai, 
persekiojimai, žudynės predo-

gų-delegatų šiame seime būtų lygybę, liuosybę ir visų tautų 
sauapsisprendimų. Likusieji gi 

[mūsų, kaipo piliečiai ir imi-

STUDENTAMS MOKYKLA
Atėjo moksleiviams atosto- 

igų laikas. Per mėnesį, kitų 
pasilsės. Gi anksti rudenyje. 
vėl reikės ieškoti augštesnio 

Lai esti į- mokslo, idant atsiekti savo

lėtų teikti paramą keletui de- 
sėtkų gabių jaunikaičių, besi
mokinančių Šveicarijos ir ki
tų valstybių universitetuose.

KAS TĄ JAM SAKE.

GRAND RAPIDS, MICH.

24 d. liepos Vyčių kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo kl. 
J. Lipkus ir P. Lekešis. Pas- 
tarasai nuodugniai išgvildeno 
Vyčių reikšmę ir svarbų, o pir- 
masai pakalbėjo apie Ameri
kos Lietuvių Kolegiją. Pra
kalbų protarpiais varg. A. 
Mondeika gražiai paskambino 
pianu, o vietinis parapijos 
choras dailiai padainavoxkele
tą dainelių.

Po pirmos prakalbos surink
ta 10 dol. 10c. Kolegijai au
kų.

A. Dzingelis, S. Šlikiute, A. 
Balsyčiutė, J. Adomaitis auka
vo po 1 dol.

S. Bartuškevičius — 70c. P. 
Kamsickas, P. Lukša, R. A- 
kamavičienė, P. Butkus, A. 
Jaruševičius, A. Baronaitis, J. 
Banis — po 50c. O. Kizlaitie- 
nė, K. Draugelienė, R. Ciup- 
lienė, K. Rimkus, A. Keme- 
ra, J. Matulionis po 25c.

Atėmus nuo šių aukų 2 dol. 
25c. už plakatus, Kolegijos 
fondam liko 7 dol. 85c.

Už aukas aukuotojams šir
dingai ačiū! Ačiū pridera ir 
Vyčių kuopai, kuri daleido 
rinkti aukas tam naudingam 
tikslui.

Yra vilties, jog vietinė Vy
čių kuopa užims svarbių rolę 
veikime katalikiškoje-tautiško- 
je dirvoje mūsų tarpe. Nes 
ir kuopos nariai yra darbštūs 
ir jiems vadovauja gabus pirm. 
L. Abromaitis. Jis, nors čia 
gimęs, yra geras lietuvis, at
sakančiai numanus mūsų tau
tos reikalus ir jaunimo užduo
tį.

Mūs klebonas įvedė naują 
madų: pirmiaus laikydavo po
liciją bažnyčioje, tas atsibodo, 
dabar 16 d. liepos laike para
pijos mitingo ir pastatė du po- 
licmonu. Dabar jau be poli
cijos neduoda nei prakalbų laL 
kvti; taip 19 d. liep. kalbėjo 
p. A. Račkus ir buvo prisaky
ta iš nuovados, 
licmonas.

Mat seniaus, 
buvo grinoriai, _________
15-kų metų nesusiprate^

c. .
dabar tai bepigu!

Mitingas buvo po vadov^^B 7 
vien tautininkų. Pirmininką-^ 
vo p. J. Kralikauskas, rašti
ninkavo katalikas ex-vvtis, 
tautininkas, artistas, beparty- 
vis p. J. Nevulis. P as M. 
Truska davė sumanymą, kad 
reikia daugiaus tų neįleisti į 
mitingus, kuriems ši parapijos 
tvarka nepatinka, p. V. Puo
džiūnas norėjo ką tokio kalbė
ti, net susigraudino, bet pa- 
rapijonai tiek aplodismentų 
pradėjo siųsti, kad jokiu bū
du negalėjo prabilti.

Trustisai išdavė atskaitų už 
6 mėnesius ir pasisakė: “Mes 
Jai visko aiškiai negalėjom 
perprasti, nes vietomis angliš
kai, vietomis lietuviškai už
rašyta, kas anuos begali su
vokti; bet mes ant visko gero 
sutikome.”

Įeigos kopuikiausios; beveik 
kas mėnuo įėjo bažnyčioje virš 
300 dol., o Velykų kolekta 
$600; po stubas surinkta virš 
$1000 ir iš kitų šaltinių bus į 
1000 dol. Bet sykiu sutrau
kus pasidaro $12,269.18. Išėjo 
11^06.33. Pasilieka $362.33. 
Tai-gi p. Kralikauskas labai 
džiaugės, kad dėl keletos truk- 
šmadarių nieko parapija nenu
stojusi, bet ypatingai ineigos 
gerai pašokę; tiesa, šįmet kaip 
trustisai sako, prie kortelių 
mažiau inėję ant $2000, bet 
kitos ineigos keleriopai atlygi
nę.

Klebonas sakė: Dabar su 
trustisais galiu išvien darbuo
tis ir viskas eis kopuikiausiai,

: nes 
pertek

tai jie manę lauk išva
rydavo iš ofiso.” (Ant galeri
jos balsas: ■ Meluoji! i 
prirodyk, kad taip buvo

Balansas jau menkas

kad butų po-

kaip kunį 
tai per sm

Kadangi “Keistutis,” kuris 
buvo taip pasekmingai suloš
tas pereitų pavasarį patiko 
žmonėms, tai sumanyta jį ant
rą kartą lošti.

Išleidimui Tarybos narių 
gerb. Mastausko ir Česnulio 
sumanyta surengti šeimyniškų 
vakarėlį. Vakarėlis gražiai 
nusisekė, nes buvo įspūdingas. 
Svečių buvo apie 100.

Chicagos vyčiai yra gan gra- 
Dubrojus. pažengę atletikos skyriu

je. Nekalbant apie kitus 
CHICAGO, ILL. sportus. 14-ta kuopa prašė

bile kuopų eiti į “Tourna- 
21 d. liepos Dievo Apveiz- ment,” tik “Tennis” sporte, 

dos Par. Šv. 18 g. ir Lnion $_ta kuopa ir-gi neatsilikusi 
avė buvo iškilmingos prakal- nuo i4.tos kuopos toje srityje, 
bos. Pirma kalbėjo gerb. sve- bet galutinis susirinkimo žodis 
tys p. Česnulis. Toliaus kai- neištartas dar. 
bėjo gerb. svetys adv. Mastau- 

|skas. Publikos buvo pilna 
, žinoma buvo viso-

na vėjais. Taipo-gi vaikšti
nėja jie po stubas' ir atkalbinė
ja žmones nuo parapijos. Bro
liai katalikai žinokime, kad jie 
yra vilkai avies kailyje.

Čia darbai eina gerai. Atva
žiavusieji iš kitų kolonijų 
kviečiami pristoti L. Vvčių 97 
kp., SLRKA. 178 kp., LOS. 64 
kp. ir šv. Stanislovo draugi
jom

• v
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Sųjungos pirm- grantai Suv. Valstijose buvo
me ištikimi šiai valdžiai ir vis- j 
kų darėme, kad prigelbėjus 
išlaimėti karę. Dėl tos tai 

| priežasties, visi ukrainiečiai, 
gyvenantieji Suvienytose Vals
tijose turi teisę šaukti ir rei
kalauti liuosybės, demokrati-

non Avė., Columbus, O.
Ten beturčiams prižada pa

gelbėti. Tie gal pradėti mo- 
kyties, kurie mažiausiai yra 
užbaigę aštuonių skyrių pradi
nę mokyklų. Lietuviams yra

jos ir sauapsisprendimo visųsvetainė 
tų teritorijų, kuriose ukrainie- kių minčių žmonių, 
čių dauguma gyvena.” ‘

Įvairių ukrainiškų delegaci
jų buvo sutraukę į Pittsburgų 
dalyvauti, kaipo tai iš Am- 
bridge, Butler, Carnegie, Do 
norą, Ford City, McKees- 
port, McKees Rocks. New 
Kensington, Woodlawn ir iš 
kitur. Taip-gi buvo ir iš Ohio 
valstijos reprezentantų. Ir, 

Į jie visi viešame parodavime 
ir mass-mitinge užreiškė, jog 
Lenkija darbuojasi įkūnyti se-

Pereitos savaitės savaitraš- gera proga. Reikėtų ja pasi- 
čio “The Outlook” numeryje Į naudoti. Atsišaukite, o gau

site visas informacijas. 
Tos mokyklos studentas,

' Leonardas Narušaitis.

yra straipsnis antgalviu “Let 
Russia in” —Palikite Rusi jų 
sau. Rašo Gregory Mason iŠ 
Paryžiaus. Straipsnyje pa
sakyta:

“Du milijonu latvių ir trys 
ar keturi milijonai lietuvių no
ri neprigulmybės iki nesusi
tvarkys stipri Rusija, bet jie 
išreiškė norų po to įvykimo pa
sitenkinti autonomija po Rusi
jos globa.”

Kas tam “ Outlook ’o” ko
respondentui sakė, kad lietu
viai pasi 
po Rusija,

ALBANY, N. Y. 
Visi ant pikniko.

•LDS. 67 kp. savo mėnesinia
me susirinkime nutarė sureng
ti puikų piknikų, kuris bus 3 
d. rugpj., nedėlioj, tuo jaus po 
pietų. Visi albaniečiai ir apie- 
linkės lietuviai kviečiam 
lankyti. Dėl platesnių 
kreipkitės pas 67 kp. raštinin- 

538—3-rd St., Albany. N.l

Moksleivis.
Kad greičiau galėtume pa

skatinti S. Valstijas pripažin
ti Lietuvą neprigulminga, tai 
prašyta idant pavieniai nariai 
pasiųstų laiškų savo distrikto 
kongresmonui prašydamas, i 
dant jis ineštų apie Lietuvos 
klausimų rezoliucijų arba jų 
paremtų, jei ji yra inešta. Šis 
sumanymas priimtas ir parem
tas.

BENBUSH, W. VA.
Šiame miestukyj gyvenimas 

yra gana įspūdingas. Uždar
bis geras, bet lietuviai šio mie
stuko nemoka suvartoti savo 
uždarbio. Niekas jiems taip 
nerūpi kaip tik svaigalai. Kad 
prisidėti prie tautos gelbėjimo, 
mūsų lietuviai sako neturį pi
nigų.

Laikraščių mažai skaito. 
Gerų katalikiškų laikraščių vi
sai mažai teskaitoma. Dabar 
gal būtų klausymas kas tuos 
šlamštus čia atnešė? Cicilikų 
kuopos nėra. Tų visų darbų 
varo pora- Raulų. Ar nebūtų 
laikas mums benbušiečiams iš
kloti iš savo namų visokius 
šlamštus ir jų vietoje parsi
traukti gerų katalikiškų laik- o su senaisiais negalėjau: 
raščių. kada norėjau knygas

Subruskite broliai, pažiurę- Į rinti, 
kime, kų daro plačioji Ameri
kos lietuvių visuomenė dėl 
Lietuvos.

Aukotojai: •
Vietinis klebonas kun. J. Al- 

bavičius $15.00, J. Lukoševi
čius $25.00, J. Augustinas ir 
Sešlakauskaitė po $10.00.

Po 5.00: Kaušteklis, S. Ši
mulis, J. Čepanonis, J. Jo
vaišas, A. Stankus, A Be
naitė, A. Stulginskas, A. Bui- 
kis, J. Jocis, P. Jocienė, J. 
Lipinas; B. Pankauskienė $4J TTAO1 , . . ..

|A. Benaitis $3.00. . 78 kP-_. .^rinkimas
Po $2.00: A-PikefeBė, J. į“.6 d' ™?PJueio, nedelioj, 

tuoj po sumai, paprastoje vie
toje.

Visi nariai ęrašomi atsilan
kyti, nes turime daug svarbių 
dalykų apkalbėjimui. Bus ren
kami delegatai į busimąjį L. D. 
S. seimą.

Eidami į susirinkimų pakal
binkite prisirašyti naujus na
rius.

novinį sapnų, kad, praryti Lie- Smuksta, A. Venslovas, F. La- 
tuvą, Baltgudiją ir Ukrainiją pinskas, J. Pekorius, K. Ste- 
ir dėl to tai triukšmingai už- pulionis, J. Daunoras, V. Jo- 
protestavo prieš Lenkijos žvė
riškumą, brutališkumų ir, kad 
paliautų niekšiškas siaubas ir 
tironijų. ‘

I

A. T.

Jaunutis.

PHILADELPHIA, PA.

WORCESTER, MASS.
x Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus vietinis skyrius gyvai 

d. liepos turėjo pik- 
edimino kalno. Pel- 
.36. Paskutiniame 
j paaiškėjo, kad y- 
drabužių 98. Ne- 
žiu yra surinkta

veikia. 13 
nikų ant G 
no liko $31 
susirinkime 
ra pasiūtų 
siotŲ u ra c”rradužu

KM H

delis, F. Žilinskas.
Po $1.00: S. Pivarinūaitė, A 

Strazdas, A. Maukus, J. Ku
dirka, J. Sliteris, O. Kruko- 
niutė, J. Grišius, K. Meškis, 
J. Gotautas, A Grišius, J. A. 

P.
P. 

įbuliau-
J. Kastenas, P. Močkus, 

J. Žubas, P. 
Bukauskas, J.

V., 
L. 
J. I 
■n I

Vaitkus, J. Puplauska; 
Vainora, P. Martinkus 
Petruškevičius, J. Gt 
skas.
A. Laugalytis,
Giedraitis, V.
Lyžius, A. Znbrickas, P. 

j Z. Stankus, J. Rajauskas, 
Norkevičius, i P. Petrutis, 

aga- Raudonis, JL Daunaitis,
1. “i4-4$^ kr--fe

Valdyba.

ALBANY, N. Y.
Tautos Fondo aukos gegužio 

mėn. 1919.
Šv. Jurgio dr-ji 
A Bajarskas' .

Po $6.00: K. Dabravalskis, 
P.'M. Bernadišius, J. Aviža ir

$5.00
11.00

NEWARK, N. J.
Nuo liepos 7 tos d. pastan- 

Igomis Centro Newarko Lietu
vių R. Katalikų čion prasidėjo 

I vasarinė vaikams mokykla, 
i kur yra mokinama vien lietu-

Patėmijęs. Į



DARBININKAS

NERADO SIELOS.

LIKO BE DARBO.NEDAUG BELIKO.

I

Didžiausias Lietuvių
šaltas.

v •

M

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramones B-vės

<

95 SPARE STR.,

i

I'

Cleveland, Ohio. — Ameri
can Steel and Wire kompani
jos 4.500 darbininkų liko be 
darbo. Tas atsitiko dėlto, kad 
250 inžinierių sustreikavo.

skaitytoju 
išsibaigusi, 
knygomis, 
paskelbsi-

B

Pirm. A. Mašiotas,
Kas. T. Špėlis,
Kas. glob.V. Dzikas ir 

/ A. Kučas.
Rašt. J. Gieraitis.

Įvairumai.

"f* '’Ą'

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrinin- 
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 šėrą ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir 
klauskite informacijų šiuo adresu:

Cieilikai susiripkę 
Šiaip pradėjo diskusuoti: 
Ar yr Dievas ar Jo nėra, 
įnešimą ėmė duoti.

Po tam leidžia tą per balsus 
Ir ant galo nubalsavo. 
Ir prieš Dievo neesimą 
Penkis balsus daugiau gavo. 

Girdit! — tarė pirmininkas: 
Regit tiesą mūs skelbimo. 
Juk prieš keturis devyni 
Nubalsavo neesimą.

Tūlas gydytojas kartą, 
Užsispyręs taip kalbėjo 
Apie sielos neesimą, 
Jis visiems apsakinėjo.

— Sykį piaustydams aš kūną, 
Visus kampus nagrinėjau.

. Bet-gi sielos jokiu būdu
Aš užčiuopti negalėjau.

Nepertoli nuo galvočiaus 
Mergelė stovėjo.
Ir nedrąsiai tyliu balsu
Kalbėti pradėjo:
Esi ponas toks mokytas, 
Tad gali supnfesti.
Nieks numirusiame kūne 
Negal sielos rasti.

SENUOLĖ.

Vakaras buvo tykus, 
Miglos kilnojosi ' ir palengva 
den ginėjo dargias dirbtuves, 
sodžius, laukus; vieškelis tik 
baltavo, lyg ilga žemės juos
ta dviejų jūros miglų tarpe. 
To vieškelio gale, viršūnėje, 
augštai, matėsi geležies lieji- 
nyčia. kurios viršuje miglose 
kas kart vis plačiaus plėtojosi 
raudonoji luna. Liejinyčios 
ugnis tų miglų tarpe priminė 
lyg kokį tai išsvajotą viduram
žių pasakų pragarą. '

Sustojau ir ilgai įsižiūrinė- 
jau į tą vaizdą. Miglos tirš
tį. Oras buvo drėgnas. Kai- 

slaptingai tūnojo juodoji 
yna, visai lyg kokioj’

jžiau. Mano ausis pa- 
ylis artimųjų dirbtu- 

vilpymas. Tai buvo šeš- 
os valandos apreiškimas.

etrukus pasirodė vieškelyje 
darbininkų minios, išblyšku
siais veidais, nešvariai apsi
vilkę. nešdami blokines ran
kose.

Neužilgo ir vėl tuščias liko 
vieškelis. Aš-gi toliaus trau
kiau. Tų miglų tarpe galėjai 
net pamiršti, kur beesąs. Ot, 
paprastai rodėsi, kad be galo 
traukia nelaimės, kurios su 
miglomis veja nuliūdimą ir 
silpnąjį ūžiantį vėjalį. Neby- 
lis-gi dundėjimas teikė mintin 
ką tokio nepagaunamo, o vis
gi suprantamo.

Tuo tarpu čia-gi už savęs da- 
girdau sunkų atsiduksėjimą, 
panašų į vaitojimą, kuriame 
galėjai atjausti vargą, rūpes
čius ir sunkią gyvenimo naštą.

Apsidairiau. Ten stovėjo, a-1 
biem rankom atsirėmusi laz- 
don. senyva moteriškė, beveik 
pusiau sulinkusi ir matyti bai
siai suvargusi. Jos lyg vaš
ko veidas rodėsi suraukytas 
tūkstančio raukšlėmis; akys, 
giliai indubusios ir aptrauktos, 
lyg apakusios; apvilkalas pra
stas, elgetiškas, visas dulkė
tas; lūpos-gi be pertraukio 
dirksniavo, drebėjo.

Apėmė mane koks' tai neap
sakomas pasigailėjimas, ma
tant tą senyvą moteriškę ir, 
pasigailėdamas, jos užklau
siau:

— O į kur-gi tai, močiute, 
skubiniesi taip vėlyvu vakaru? 
Ar-gi nesibijai, kad gali kas 
patrenkti arba suvažinėti?

Senyva moteriškė, visa dre
bėdama, atsikreipė į mano pu
sę ir, abiem rankom atsirė
musi lazdon, pakėlė dreban
čią galvą Sunki ai atsikvėpė 
ir pertrauktu balsu, palengvė
ti ištardama žodis į žodį, pra
tarė:

—- Kur-gi čia, ponuli, ran
dasi tas kelias į tą milžinišką 
liejinyčią kur geležį traukia 
tokiais balkiais, ot! — ir žen- j 
klu parodė išvaidintą balkių j 
didumą. Ir, kuomet su nusi-

stebėjimu į ją prisižiūrinėjau, 
neišgalėdamas iš sykio atsaky
ti, reikšmiai palingavo galvą ir 
sumostavo:

— Taip, taip, ponuli! To
kiais balkiais, ot, tokiais!

— O ko-gi ten norite, mo
čiute, surasti? — užklausiau.

Senyva moteriškė, kiek iš
galėdama, su sunkumu išsitie
sė ir, abiem rankom pasirė
musi lazdon, išsitarė:

— U-gi sūnaus ieškau, po
nuli, vienutėlio sūnaus. Jis 
vienas man tepaliko. Išėjo į 
pasaulį ieškoti darbo, nes y- 
ra sunku nūdien, ponuli, vai 
sunku, sunku! Traukė gele
žį, kaip ir kiti, iki negalė jį 
paguldė. Rašė, kad atvažiuo
ti, slaugoti; gailą vai gaila 
jaunam mirti. Trečią dieną jau 
einu. Taip-gi rašė laiške, kaip 
reikia kelio klausti. Bet kas 
ten tą viską atmins! O aš 
jau, ponuli, gerai nedamatau. 
Tad-gi einu ir kelio klausiu 
žmonių, kaip reikia eiti į tą 
milžinišką liejinyčią, kur ge
ležį traukia ilgais balkiais? 
Žmonės parodo ranka. Einu, 
kur nurodo. Tai-gi, ponuli, 
tai ten ?

— Ten! tariau, nurodyda
mas į liejinyčios pusę, kur pa
niurusiai gaisravo miglose.

— Taip; tokiais balkiais, 
— dabaigiau rimtai. — Jau ne
betoli.

— Diev’s teužmoka tau, po
nuli, — atsakė senuolė ir svy
ruodama stumėjosi.

Netrukus jos šešėlis miglo
je pradėjo temti ir nykti. It 
tik ties ta vieta, kur ją pra
radau iš akių, kas-kart vis la- 
biaus ir raudoniaus gaisravo 
geležies liejinyčią.

— Lyg pasakoje, — pama
niau sau. — Lyg pasakoje...

A. Matutis.

(žiūrint kiek sėjama) kaip avi
žos..

Pas amerikonus lijnai neap
dirbami taip kaip Lietuvoje. 
Daugiausiai jie augina linus 
dėl sėmenų, iš kurių vėliau 
daro sėmenų aliejų (pakastą) 
ir sėmenų atmatas Aliejus 
naudojamas įvairiems tiks
lams, ypač malevoms; gi at
matos parsiduoda kaipo paša
ras. Gi auginti linus dėl ver
pimo, siūlų, audeklų, ameri
konams nebuvo galvoje ir la
bai retas tą darydavo. Iš to 
paeidavo tas, kad kasmet, 
kaip minėto straipsnio auto
rius išrakuoja, amerikonai dū
mais paversdavo 73 milijonus 
dolerių! (nes linų kamienus jie 
degindavo). Todėl Žemdirbys
tės Departmentas pradėjo va
ryti agitaciją tarpe farmerių 
nedeginti kamienų bet daryti 
iš jų linus verpimo ir kitiems 
tikslams.

1918 metais S. Valstijose li
nais buvo užsėta 1,938,000 ak
rų. Derlius buvęs 14,657,000 
bušelių sėmenų. Aprokuoja- 
ma, kad akras žemės duodąs 
apie toną lininių šiaudų (ka
mienų). Šiauduose gi esą 40 
-nuošimtis žalių valaknų ir 50 
nuošimtis spalių.

Iš valaknų dalis netinka ver
pimui, bet užtai puikiai tinka 
išdirbimui gero popieriaus, ku
ris čia Amerikoje dabar gami
namas daugiausiai iš ryzų. Li
kusioji gi dalis valaknų gali 
būti suverpta ir iš gauti} au
deklų galima gaminti kanva- 
sus, karpetas, virves, ir tt. 
iki švelniausių audeklų.

Spalius gi galima išvirinti ir 
perdirbti į storą popierą. Jei 
ne, tai iš jų galima gaminti 
svarbiausias plaišymo medžia
gas per taip vadinamą “nitra- 
tion”-procesą.

Ir-ikišiol amerikonai degin
davo tą visą mater i olą bei 
veždavosi žalią medžiagą savo 
popierams, audeklams ir tt. 
daugiausiai iš svetur! Bet 
taip , ilgiau nebegali eiti ir da
bar amerikonai mano pradėti 
naudoties savo žalia medžiaga 
ir tuomi stoti tarpe kitų iš li
nų gaminančii} produktus ša
lių.

Dabartinį pasaulio stovį li
nų pramonėje apibudina nese-

APIE LINUS.
“The Scientific American” 

liepos 12 d. patalpino gana žin- 
geidų straipsnį apie stovį linų 
pramonės Suv. Valstijose. Jis 
parodo, kaip amerikonai iki 
šiol neatsargiai ir negudriai el
gėsi su savo linų sandėliu. 
Lietuviams apsipažinimas su mai išduotas raportas Narni} ir 
tuo straipsniu taip-gi būtų ne-iUžrubežių Biuro, kurį cituo- 
prošalį, nes Lietuvoje linai ja “The Scientific American” 
užima bėveik tokią pat vietą rašė jas, būtent: •

Progress Shoe Corp.
Pirmiausia Lietuvių Avalų Išdirbyste 

Amerikoje ir ant viso žemės kamuolio.
Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress 

Shoe Corporacija norim atkreipti jūs atydą į tai, 
kad jūs mūsą prašymą ir atsišaukimą paremtumėt, 
taip kaip pridera geram lietuviui.

Progress Shoe Korp. yra susiorganizavusi vien 
tik iš Lietuvių darbininkų; kapitalo sudėjo $35.000. 
Avalų darbas jau yra varomas. Mūsų išdirbystės 
avalai (čeverykai) jau pasiekė nekurias Amerikos 
Lietuvių krautuves. Avalai yra išdirbami geriau
sios skūros, tuo tikslu, kad Lietuvis nusipirkęs lie
tuvių išdirbystės avalus turėtų užsiganėdinimą ir 
pasigėrėjimą jų tvirtumu ir gražiu darbu:

Todėl, mielas drauge lietuvi, kuomet tau rei
kia poros čeverykų, tai visuomet klausk Progress 
Shoe Company’s darbo čeverykų; pirkdamas visuo
met žiūrėk, kad ant čeverykų būtų stampa su žirg- 
vaikiu. Lietuviai, jūs būtinai reikalaukit iš krau
tu vninkų mūsų darbo avalus, o krautuvninkai vi
suomet jūsų reikalavimus išpildys.

Lietuviai krautuvninkai, kurie dar nedavę už
sakymų Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubin
ti su užsakmu, nes mes tikri esame, kad mūsų dar
bo avalais pilnai užganėdinsime jus, o jūs savo kos- 
tumerius.

Progress Shoe Corp. yra inkorporuota ant $100.- 
000. Šeras $100. Ypata gali pirkti ne daugiaus 
kaip 10 šėrų (už vieną $1,000 10 šėrų).

Drauge Lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie 
Progress Shoe Qorp., pirk šėrų, pakol dar parduo
dame, nes vėliaus negausite. Avalų išdirbystės 
biznio pasekmės geros. Pirkusiems šėrus lemia gerą 
ateitį. Tuojaus išpirk “Money Order” vardu P. K. 
WYCHUNAS, Kasininkas Progresą Shoe Co. Money 
Order ir laišką su jūsų pilnu adresu vardu ir pavar
de siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

Co.
BROCKTON, MASS.

“Pasaulio linų (valaknų) 
rinkoje Rusija užėmė beveik 
tokią pat vietą kaip S. Valst. 
medvilna (t y. pirm). Linų 
auginimas Šiaurės Francijoje 
bei Belgijoje taip-gi buvo žy
mus. Dabar-gi paprastas li
nų pagaminimas Europoje yra 
suardytas iš pamatų, ir atro
do, kad ateityje per gana ilgą 
laiką jausis gana gera linų (va
laknų) stoka. Anglijoje, Ai
rijoje, Kanadoje ir Japonijo
je linų auginimas padidėjo. S. 
Valstijose gi nebuvo didelio 
padidėjimo.”

Matydami tą viską nedy- 
vai, kad amerikonai bando iš
plėtoti linų auginimą dėl va
laknų, o ne vien dėl sėmenų. 
Nes tuomet jie užimtų žymią 
vietą pasaulio lininių padari
nių rinkoje.

Iš to yra ko pasimokinti ir 
lietuviams, nes Lietuva su 
Latvija yra kone derlingiausi 
linų auginimo kraštai Rusijo
je. Ponas Larin, vyriausias 
ūkio ekspertas prie Vyriausio 
Ūkio Sovieto Rusijoje, kal
bėdamas su švedų dienraščio 
“Politiken” korespondentu, tą 
pripažino sakydamas:

“Kaslink linų, tai mūsų 
sandėliai nuolatos didėją ypač 
po to, kaip užėmėme Pskovą 
Vitebską ir kitus linus augi
nančius kraštus. Pereitame 
gruodžio mėnesyje mes turėjo
me milijoną du šimtu tūkstan
čių pūdų linų. Gi vasario mė
nesyje jau buvo 2 mil. 400 tūk
stančių; vasario 22 d. — 3 mil. 
400 tūkst.; kovo 8 — 8 ir pu
sę milijonų pūdų. Rinkimas 
linų tebeina ir mažiausiai 2 mi
lijonai pūdų bus surinkta iki 
ateinančiam derliui.”

Tik, žinoma, jau nebe iš 
Lietuvos, kadangi gen. Žu
kausko kariuomenė apvalė 
kraštą nuo toki} “rinkėjų.”

Tai-gi ant linų vertėtų lietu
viams atkreipti didesnę domą 
negu ant automobilių ir kitų 
galų. Linai galės žymiai pa
gelbėti šaliai išsimokėti skolas 
ir pakilti gerbūvyje. Tikimės, 
kad mes nemindžįosime po ko
jų tokio turto kaip kad ameri
konai ikišiol darė.

Šarūnas.

HARTFORD, OOJTN.
Viešas šėrininkams prane

šimas.
Lietuvių kooperacijos pildo

moji taryba išdavė savo rapor
tą ant pusmetinio susirinkimo 
birželio 30 d. Pasirodė, kad 
kooperacija gerai stovi. Tai
gi nutarta mokėti 10 nuoš. 
kiekvienam, kuris yra užsira
šęs šėrų. Nuo 7 liepos divi
dendai pradėta mokėti visiems 
kurie turėjo šėrus nusipirkę 
prieš 1919 m. Iki šiol jau iš
rašyta 197 čekiai. Kitų na
rių neturime antrašų, tai ne
galėjome jiems pasiųstu Da
bar manome, kad visi šią ži
nutę perskaitę prisius savo ant
rašus rašydami Lietuvių Ko
operacija 34 Park St., Hart- 
ford, Ct. Mes tada prisiusi
me dividendus. Antras nuo
šimtis bus mokamas nuo sausio 
1920 m. Bus mokama ir tiems 
kurie pirks šėrus ir dabar.

Toliau pranešame, kad mū
sų kooperacija jau rengiasi pir
kti savo namus su svetaine ir 
kambariais gyventi. Tam tik
slui yra šaukiamas viešas susi
rinkimas su prakalbomis rugp. 
10 d. Ant tų prakalbi} bus 
parduodami šėrai ir bus lygus 
narys. Nuo sausio 1920 gaus 
dividendą Šėrai parduodami 
po $25.00. Apart to reikia 
vieną dolerį įstojimo mokėti. 
Kiekvienas gali pirkti 10 šėrų. 
Kapitalas siekia $25.000.00.

Mūsų kooperaciją užtikrina 
pildomosios tarybos nariai — 
A. J. Mašiotas, V. Dzikas, P. 
Gumbulevičius, N. Aukštakal
nis, J. Gieraitis, T. Špėlis, A. 
Kučas, A. Rainaitė, A. Ku
čas, N. Ramanauskas, J. Var- 
kala, I. Ivanauskas, J. Var- 
kala, P. Vardidas, P. Lukoševi
čius.4

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad 
“Šviesa,” mėnesinis blaivybės 
laikraštis sustojo ėjęs ir jau 
delei svarbių priežasčių neišeis 
daugiaus. Kurių 
prenumerata nėra 
mes atsilyginsime 
kurių visą surašą
me vėliaus. Pasirinkę knygų. 
Tai-gi reikalaujantiems grą
žinsime ir pinigais.
“Šviesos” Red.

Kun. P. Saurusaitis.

Jei vasaros karš-
tis atima tavo

apetitą II
PASIIMK VAKARE PORĄ PARTOLOS

SALDAINIŲ, kad sudrū- 
tinti ir išvalyti pilvą, vidu
rius ir kraują.

Viena dėžutė kainuoja $1.00; šešios 
dėžutės — $5.00 pas Pirmos Klesos Par- 
tos Pharmacv. *

APTEKA PARTOSA,
160 2nd Avė., Dep. L. 3 New York, N. Y. 

(177)

Italijoj anglių beliko tik 12- 
kai dienų. Tikisi per tą lai
ką gauti anglių iš Amerikos ir 
tokiu būdu sulaikyti uždarymą 
dirbtuvių.

(3

BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp. susirinkimas at
sibus 1 d. rugpj. pėtnvčios va
kare 7:30 lietuvių svetainėje. 
Visi nariai ir narės turite atsi
lankyti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų.

! 22 kp. valdyba. ____________
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IŠVAŽIAVIMAS!
Rugpiučio 15 d., 1919. 

LAKE SIDE, PA.
Vieta su mišku ir ežeru puiki! Diena labai tin

kama ! Dienos programa parengta nepaprastai įvai
ri ir turininga.

— Atvyk į “Lietuvių Dieną” — pasigerėk gam
ta, pakvėpuok tyru oru, pasimatvk su žmonėmis, 
pasiklausyk geriausių chorų dainų, koncerto, pra
kalbų, matyk visą programo išpildymą.

— Ir tai viskas bus tiktai LAKE SIDE.
Valgių ir gėrymų lietuviškai pagamintų gausi 

ir-gi čionai, tik reikalauk jų lietuvių būdelėse 
LAKE SIDE.

Tik nepamiršk kad tiktai iš LAKE SIDE par
ko pelnas eis Lietuvos naudai.

Važiuokite visi į Lake Side ir prisikalbinkite sa
vo gimines ir kaimynus. — Kaip-gi tai atrodyti} di
džiausiame Lietuvių metiniame išvažiavime tupėti 
namieje.

Visi į “Lietuvių Dieną” Lake Side — Rugpjū
čio 15-tą dieną.

ĮŽANGA TIKTAI 10 CENTŲ Į PARKĄ.
Kviečia 5-OS L. D. KOMITETAS.

1) Šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir jšdirbystei Lietuvoj. 
Vvkdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių.

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminią dalies, tūrio, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimą etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui,

122 Bowen St, So. Boston, Masu. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

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

104 Market St, Brighton, Mass. z 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulelkls,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po Na 
193 Hanover St., Boston, Mass.

ĮJRSU
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Urioi Gyduolla nno Reumatizmo, palcnfri- 
na ikaozmus o indrų tina visą žmoftj ir susti
prina ngraiĮusias nervas. Kaina.. >3.KO 
Urna Kraujo Valytojas, naikina visokius of- 
perus ir nuodintus dalykus kraojnje. padaro 
kvarą ir stiprą kranją. Kaina... >3.00 

Urens Plauką Apsanfotojae. audrntina senus 
ir atautina nanjns plaukus. Kaina, >0.00 •
Urena Moatia nuo Egzema arba Odos, iita 
moetis yra gera džl visokią uodos lygą, nuo 
nudegimo, uodos išbarimo. sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir t.t. Kama >1.00
Urvus Milteliai nuo kvepijimo ir prakaitavi
mo koją, vienas baksukaa išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ---............................7Bc
Urens Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau- 
sois ir eeniansma komna. Kama y.. BOc 
Urnas Vidartą Svetnitojaa, ptgulkoe kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurine, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape- 
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina...- XX> 
Urvus Lalai nuo Dautą eksadlįinio. nuo už
degimo duotą smafaaą arba abelnai ekausaeo 
iioe gydaoUe sumažjs skausmą, nore dantis 
ir butu skyliti. Kaina BOc
Reikalaakiks musą Gyduolė, katuMogo. Rė
žydami adresuokite iitaip:

URSUS REMEDY CO„ 
?ML M>Sl. h#. I. fihinp, M.

REMEDY 
CO.,



Vietinės žinios

Turiu

SUSIDŪRĖ AUTOMOBILIAI

tuviai

Health

Jatul’s Capsulas 
Viduriu Gyduoles
Kaina 50 centų.

Paieškau Juozo Valaičio (Ve 
laičio?), seniau gyveno A. — 175 
E. — 115 Str., Kensington, Chi 
cage, UI., U. S. A. Atsišaukite.

Ofiso valandos
••11 RYTI

Dantis ištraukiami 
domi visai be skaufl 
geriausiais prietais® 

nauju išra imųj^ 
Visą darbą gvarantuoja;

p-le M. Brikaitė ir
Toliaus

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuviu apgyventoje vie
toje (netoli lietuvių bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metą ir la
bai pigiai parsiduoda.

L. G. Kaz——as,
6 John St., Waterbury, C|.

Paieškau sesers Onos Simonavi- 
eiutės Kauno gub., Šiaulių pav., 
Viekšnių miesto. Girdėjau, kad 
2 ar 3 metai atgal gyveno So. Bos
tone, o dabar nežinau kur. 
svarbų reikalą.

Alek. Simonavičius,
124 Bowen St., So. Boston,

(8-5)

PIRMO : KLESOS

DANTISTAS

Paieškau savo puseserės Uršu
lės Šileliutė ir P. Šilalės; abidvi 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Onuško valščiaus, Vaikan- 
tonių kaimo, Daugų parapijos. 
Meldžiu atsišaukti arba kitiems 
pranešti. Turiu svarbų reikalą.

Ona Kadzevičiutė,
842 Lincoln Avė., Rockford, III. 

(8-5)

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE
: PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON

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

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

234 Lafayette St, Kamp. 
Jeffenon at,

NEWARK. N. j.
9281

Nedėlioję, liepos 27 d. p. M. 
Valiuliui važiuojant per kryž
kelę Bedford ir Chauncy gat. 
Bostone su didžiausiu smarku
mu dūrė į priekį iš šono N. E. 
News Co. automobilius. P. 
M. Valiulis ir su juom dar sep
tynios ypatos buvo pavojuje, 
jeigu ne jo atsargumas.

Utarninke, liepos 29 d. su
silaikė ir New England News 
Co. užmokės p. M. Valiuliui 
$60.00.

Dr. Ignotas Stankus I
12101BmdSL,PHa«Aia,Pa.

Lietuvi* Daktara* ir Chirurgą*. 
OfUo Valanda*;

NueSritoilriSpopUta 
Vakarai*. Ketvarga aito t iki » P. M. 

MrfilaaJi iki 4 .M

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestas,Rata.

PRIE DORCHESTER ST.

Valaado. NvlMlonH
nuo 9 vaL ryta aao 18 vai. ry t*
Iki 8 vaL vakan. Iki 4 vaL vak ai.

SUSIRINKIMAS.
LDS. 1 kp. pusmetinis susi

rinkimas buvo Liepos 22 d. Na
rių. atsilankė skaitlingas bū
rys. Prie kuopos prisirašė šie 
nariai: P. Akunevičius, p-lė Z. 
Žukauskaitė ir V. Savickas. 
Nutarta dalyvauti N. A. Apsk. 
LDS. išvažiavime su progra
mų. Sutvarkymui visų daly
kų išrinkti šie: V. Valatka, V. 
Savickas, J. Petrauskas. Prog
ramą nutarta maž-daug tokį: 
vyrai trauks virvę su monte- 
liečiais, merginos su worces- 
terietėms, taip-gi prirengti vi
sokių kitų žaislą išrinkta ko
misija 
p-lė Z. Žukauskaitė, 
moterys prižadėjo parengti sta
lą su skaniais naminiais už
kandžiais ir gėrimėliais. Šį 
darbą apsiėmė atlikti p-ni A. 
Strakauskienė, p-lė K. Pet
rauskaitė, p-lė V. Varžins- 
kaitė, taip-gi nutarta pakvies
ti O. Adomavičienė ir Šijef- 
kienė. Iš viršminėtų galime 
pasitikėti pasekmingo darbo. 
Toliau buvo kalbėta apie A. L. 
F., nutarta siųsti delegatus. 
Išrinkta A. Navikas, O.“Jan- 
kienė ir A. Zalieckas. Daug 
mesimu nutarta įduoti delega
tams.

Rašt. Z. Klapatauskas.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų lipų. 
tmlau medicinos mokslą Berilio, 
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.

GERA KŪDIKIŲ KLINIKA.
Atsidarė North Brighton 

Community Center 31 Lincoln 
St., North Brighton, Mass., po 
vadovyste District Nureing 
Association). Vadovas yra Dr. 
Allen Cunningham. P-lė Mer- 
gaut Branmick yra prižiūrėto
ja ir plė Katherine Dovavon 
generalė nursė, Brighton’o 
Aliston Community 
Center.

Klinika yra veltui 
kūdikiams ir atdara 
ną seredą nuo 2 vaL po pietų 
iki 4:30. Jei tamstų kūdikis 
yra sveikas, atneškite kad 
daktaras nurodytą kaip visa
dos užlaikyti sveiku. Jei ser
ga, atneškite kad padėtų jį 
pagydyti.

Utarninkai Rugpj. Aug. 12 
ir Rūgs. 19 nuo 2 — 4:30 bus 
speciališkas rodymas kaip ga
minti valgius vaikams iki 2 
metų. Tas bus 31 Lincoln st, 
North Brighton, aMss.

Vėliau bus skiriamos dvi do
vanos —' viena sveikiausiam 
kūdikiui, antra tam,' kuris dau
giausia įgijo sveikatos po kli
nikos priežiūra.

DR. F. MATULAITIS 
O0«**M> G*4*viMfciM MBM
1-8 E. M. M P. M. PitakM artai— 

419 Boylatei St. Beatai, Msm.

Dr, PcmlJ. Jakina*h 
(Jakimavičius) 

Priamimo valaadoK
NoollklI—pM. Naellklltak—a 

«WROLDWArC«. ST 80. KOŠTOM.

p. M. Karbauskas pienuoja 
surengti bažnytinį koncertą 
rugsėjo mėnesio pabaigoj. Ta
me koncerte dalyvaus ir gar
sių solistų. Bostoniečiai susi-

Worcesterio lie-
z *




