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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.Iš DARBININKŲ JUDĖJMO ATSIŠAUKIMAS
KAUNO KRONIKABostono policmoi

Centralė

į Erūsų sieną.

LAIŠKAS IŠ KAUNO.

Šio mėnesio pabaigoje Aus- 
i ja turės pasirašyti po taikos

Paryžiuje maisto riaušės 
buvo taip didelės, jog dabar 
kariuomenė saugoja centra- 
linius ipaisto marketus.

buvo 
į uniją.

Los Angelese sustreikavo 
trytkarių darbininkai.

Pašto kelių atidarymas 
Lietuvon yra naujas žings
nis prie Lietuvos neprigul- 
mybės. " z

Berline moteris turėjo triuk
šmingą mitingą, kur reikalau
ta sugrąžinimo karės nelais- 
vių. Buvo paduota sumany
mas sudarinėti moterų burius 
ir eiti per rubežių ir parsivesti 
nelaisvius.

Suez kanale nuskendo Ita
lijos karinis laivas Basilicata 
ir užblokavo, kanalą.

Bostono pašto d 
pereitą nedėlią ture; 
kimą Faneuil salėj 
balsu pareikalavo p 
šono ir kongreso pa 
ant 68 nuoš.

New Yorko miestas užsi
sakė armijos maisto 400 va
gonų už $1.527.000. Maistas 
žmonėms bus pardavinėja
mas mokyklose.

Per Sekmines 1920 me
tais Ryme šv. Petro bazili
koje bus iškilminga kanoni
zacija Palaimintos Joanog 
iš Arkos. Francijoj miesto 
Rouen katedroj įtaisytas 
puikus varpas, sveriąs 20 to
nų; jis papuoštas vardu 
Joanos iš Arkos. Netrukus 
jis užskambįs apreikšdamas 
pasauliui taikos įvykinimą.

Alijantų Augščiausioji Ta
ryba, atsakydama j Rumunijos 
notą, apreiškė, jog neleis Ru
munijai apiplėšti Vengriją.

Rumunijos valdžia atsa
kydama į alijantų reikalavi
mą .pasitraukti iš Vengrijos 
sostinės prižada tą daryti.

Sveikiname seimų gerb 
delegates ir delegatus. 
Linkime kuogeriausių 

pasekmių.

Rugsėjo 28 d. Amerikos 
bravaminkai Atlantic City, 
N. J. turės suvažiavimą ir 
tarsis, kaip atšaukti prohi- 
bicijos įstatymą.

Amerika jau demobilizavo 
3.208.759 kareivių. Europoj 
dar yra 109.938 Amerikos ka
reivių.

Anglija padarė sutartį su 
Persiją. Sulyg sutarties An
glija paskolins Persijai pinigų, 
duos oficierius muštruoti jos 
armiją ir duos patarėjų ir spe
cialistų įvairiose šakose. Fran- 
cijos laikraščiai užsipuolė ant 
Anglijos,. priTodinėdama kad 
Anglija laužo Tautos Lygos 
konstituciją.

Amerikos valdžia sku
biai pasiuntė 45.000 šautu
vų ir daug kitokių karinių 
reikmenų Kolčakui, kurs 
tapo bolševikų supliektas.

New Yorkan iš Turkijos 
atvyko W. F. Green, Beni
to kolegijos profesorius. Jis 
sako, kad Turkijoj kilo 
smarkus judėjimas už pa
naikinimą haremų, velonų 
ir kelnių moterims. Agi
tuojama už modernišką mo
tėm; aprėdalą.

Iš Stockholmo praneša
ma, kad Maskvoj įvykęs 
maisto krizis. Sovietų val
džia ketinanti persikelti Tu- 
lon.

New Yorke sustreikavo 
strytkarių darbininkai.

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 19, 1919

Tokiu 
be

Pittsburge streikuoja stryt
karių darbininkai. /

Bridgeport, Ct. Bryant Ele- 
ctric kompanijos darbininkai 
sugrvžo darban. 15,000 darbi
ninkų streikavo tris savaites.

ROZALIMAS.
(Panevėžio apskr.)

Čia yra pradinė mokykla. 
Rusų laikais buvo dviklesė, 
dabar rudenį žada būt ke- 
turklesė. Čia labai būtų rei
kalingas gydytojas ir vais
tinė.

Artimiausias gydytojas už 
dešimt varstų, ir tas dėl 
tam tikrų aplinkybių dažnai 
atsisako važiuoti 
būdu daug žmonių žūva 
medicinos pagelbos.

Vokietijos valdžia atsisaki
nėja atšaukti savo kariumenę 
iš Latvijos. \

Vienas Amerikos kapitalis
tas siūlė Francijos valdžiai 
1.000.000.000 frankų už tabo
kos monopoliją Nors tas pa- 
siulijimas buvo ant 200.000.000 
frankų daugiau, negu valdžia 
dabar gauna, bet pasiūlijamas 
buvo atmestas.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

/ taip ir dabar

New Yorke sustreikavo 
12.000 maliorių, dekorato
rių ir popieriuotojų. Rei
kalauja 40 valandų darbo 
savaitės ir $1 valandoj.

Italijos kariuomenė, kuri 
buvo Archangelske su kitais 
alijantais, išvežta namo 
rugpj. 9 d.

Iš Varšavos pranešama, 
kad Lenin pradedąs netek
ti intekmės. Dabar įsigalįs 
Litvinov, buvęs bolševikų 
ambasadorius Anglijon. Be 
to komisarai elgiasi be atsi
žvelgimo į Centralę valdžią. 
Maskvoje teroras pasididi
no. Darbai veik sustojo, 
eina tik amunicijos dirbtu
vėse.

Kairysis Amerikos socijalis- 
tų spafnas šaukia Chicagoj 
suvažiavimą rugsėjo 1 d. 
“Kairieji” ketina pertraukti 
visokius ryšius su socijalistais 
ir įsteigti “Amerikos komu
nistų partiją”.

•SEIMAI ATSIDARĖ.
Panedėlio rytą po iškil

mingų bažnytinių pamaldų 
W orcesteryje, Mass. atsida
rė didžiųjų katalikiškų or
ganizacijų seimai. Suvažia
vo daug delegatų. Atvyko

Vokietijos nacijonalistai la
bai užsipuldinėja Erzbergą 
vice - premierą ir finansų mi- 
nisterį. Bet Erzberg paskel
bė, jog neatbos užsipuldinėji
mų ir liksis vietoj iki seimas 
juomi pasitikės.

sisijonierius Curtis.
Darbo Unija dabar veda kova, 
kad Curtis atšauktų, savo už
draudimą j

trbininkai 
) susirin- 
ir vienu 
ez. Wil- 
:elti algas

VIDIŠKIAI
(Ukmergės par.)

Miestelis visai apmiręs, 
turbūt dėka miestelio kle
bonui, kuris yra sulenkė
jęs, o net ir tikras lenkas, 
jokiais žmonių reikalais ne
sirūpina, kuom labai nepa
tenkinti žmonės.

RADVILIŠKIS.
Čia jau viskas eina prie 

tvarkos, tik lenkai nerimas- 
tauja ir bruzda. Milicija 
nežino ką su jais daryti, nes 
neturi tam tikrų instrukci
ją- 1

Į VISAS LIETUVIŲ 
GELBĖJIMO OR
GANIZACIJAS.

Pildomas abiejų Tarybų 
Komitetas savo posėdyje 
išklausęs pranešimo p. Tur- 
čynavičienės, Tautos Ko
misų onierkos Lietuvos Lab
darybės, nutarė priimti jos 
pląną suorganizuoti Pagel- 
binį (Auxiliary) Ameriko
nų Komitetą prie mūsų gel
bėjimo organizaciji; idant 
per jį sukelti nors po šimtą 
tūkstančių dolerhj kas mė
nuo Lietuvos labdarybės 
reikalams.

Suorganizavimui tokio 
Pagelbinio Amerikonų Ko
miteto yra reikalaujama, 
kad mes Lietuviai turėtume 
vieną bendrą Lietuvių Ko
mitetą atstovaujantį visas 
mūsų gelbėjimo organizaci
jas. Reikalingumą tokio 
Komiteto užgyrė Pildoma
sis Komitetas ir nutarė tam 
tikslui sušaukti bendrą kon
ferenciją visų mūsų organi
zacijų kurios turi sau už už
duoti gelbėti Lietuvos žmo
nes. "

Šiuomi yra visos mūsų 
gelbėjimo centralės organi
zacijos prašomos neišveng- 
tinai dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Yra pasiūloma, kad ši 
konferencija atsibūtų Rug
sėjo (Sept.) 1-mą, 1919, 
New Yorke. Patariama, 
kad kiekviena organizacija 
šioje konferencijoje turėtų 
po vieną balsą, tokiu būdu 
skaitlius atstovų gali būti 
siunčiamas pagal išgalę ir 
nuožiūrą organizacijų.

Jeigu jokių paremtų pa
siūlymų permainyti čion iš
dėstytas išlygas nebus pada
ryta iki Rugpjūčio 25, 1919, 
šios išlygos skaitysis priim
tomis.

Pildomasis Komitetas iš
rinko nuo savęs komisiją iš 
Kun. Petraičio, p. P. S. Vil- 
monto, p. Staknio ir Dr. Jo- 
nikaičio. Jų užduotis bus 
pagelbėti įvykinti šią kon
ferenciją ir paskui koope
ruot? su tuo Komitetu, ku
ris bus išrinktas šioje Kon
ferencijoje.

Tarybų 
Egzekutyvis 

Komitetas 
per M. J. Vinikas.

NEŠELPS DAUGIAU.
Belgija ir Francija negaus 

daugiau pašelpos iš Amerikos. 
Belgijos ir Francijos šelpimo 
ofisus ir sandelius Amerika 
turėjo Rotterdame. Dabar 
tie ofisai ir sandeliai uždaryti.

Per keturis ir pusę metų 
Belgija gavo iš Amerikos 3.00- 
0.000 tonų maisto dalykų ir 
virš 9.000 tonų Šiauri
nė Francija maisto gavo 1.000.- 
000 -tonų.

Norwoodietis Aleksandra 
Marcinkevičius rugpj, 11 d. 
gavo laišką iš Kauno, rašyta 
geguž. 15. Rašo drolis. Ra
šo: “Aš esu Lietuvos kariume- 
nėj. Tarnauju Kaune. Dabo
ju paimtus nelaisvėn bolševi
kus. Man einasi gerai. Gau
nam Amerikos duonos, kuri 
gardi, kaip pyragas. Tavo 
žmona sveika ir nori- žinoti

— Įsakius Kauno komen
dantui pašalinti visokius vo
kiškus ir rusiškus parašus 
krautuvių iškabose ir tt., 
šias dienas buvo matyti gat
vėse pildant komendanto į- 
sakvmą; vienur tuos para
šus užtepė dažais, kitur 
visą iškabą nulupo. Laukia
ma dabar lietuviškų parašų. 
Tik vargas, kad krautuv- 
ninkai nesirūpina dėti nau
jus parašus taisyklinga lie
tuvių kalba. Ir čia būtų ne 
pro šalį įsakius, kad nedar- 
kytų mūsų kalbos ir neer
zintų tokiu darkymu praei
vių.

Gen Deninkino armija iš 
bolševikų paėmė Karkovą Tai 
vienas didžiausių Ukrainos 
miestų. Bolševikų valdymo 
pėdsakai baisus. Nuo gyvų 
žmonių lupo skuras, į panages 
vinis kalė, vertė kišti į ver
danti vandenį rankas ir nuo 
taip nuplikintų rankų lupo 
skūrą. Nuo gyvų žmonių nu
lupti skurų šmotai yrą rodomi.

Į pietų vakarus nuo Petro
grado palei Lugas upę anti- 
boįševikiška Rusijos kariume- 
nė supliekė bolševikus. Ties 
Podsievy čielas bolševikų pul
kas perėjo estonų pusėn.

sinų. Vyrų būrys pradėjo 
juos vyti lauk.' Vokiečiai, 
traukdamies, šaudė į dabo
jusius juos žmones: vienas 
vaikinas buvo sužeistas į ko
ją. Pamatę kieme arklius, 
vokiečiai už arklių ir apmu- 
šo variusią savo gyvulius 
moterį. Vyrams pavyko gin
kluotąjį kareivį nuginkluo
ti, — tuomet kitu du negin
kluotu bėgo, bet raiti vy
rai suėmė ir anuos apmušę, 
milicijai ir lietuvių karei
viams padedant, nuvarė 
Šiaulių komendantūrom

Čia dar ne galas. Už dvie
jų dienų, auštant, atsibala- 
dojo į Šniuraičius arti 20 
vokiečių, apstojo, sodžių 
ir, pasiguldę ant stalo, kru
vinai plakė vyrus. Nuken
tėjo 25 vyrai. Jonas Mur
za labai sumuštas liepos 7 <L 
net šv. Sakramentais buvo 
aprūpintas. Kai vieni vo
kiečiai dalė kruviną opera
ciją ant nuogų vyri; nugarų, 
kiti uoliai varė savo numy
lėtąjį darbelį: plėšė pini
gus ir kas patiko.

Tos bylos ištirti iš Šiaulių 
buvo atvykęs vokiečių neva 
tardytojas. Rašęs-rašęs, pa
sakė: “jūs primušote vo
kiečius, o vokiečiai jus — 
dabar galas.”

Šios kruvinos baisenvbės e * • *
žymi kaltės dalis nors netie
sioginiai krinta ant tų Rad
viliškio degtindarių ir šin- 
korių, kur vokiečiai gauna 
“samokurkos” pirkties ar į- 
sigerti. :

Pirmoji Tfturų banda po Žem
dirbystės Departmento prie
žiūra buvo jau įsteigta 1916 
m. Wichitos Tautiškame Miš
ke. Toji banda susidėjo iš 15, 
buvo tai dovana New Yorko 
Zologiškos Draugijos. Ji 'da
bar priaugo daugiau kai 100 
gyvuolių, be jokio iš šalies pri
dėjimo. Dvi bandi buvo įs
teigtos pernai, viena Sullus 
Hill Park, North Dakota, kita 
Pisgah National Game Pre
serve, North Carolina. Kitos 
bandos prižiuromos Žembir- 
bystės Departmento randasi 
Montanoje, Nebraskoje, ir 
South Takotoje. Departmen- 
tas dabar rengiasi sudaryti 
mažiausiai 10 bandų, dėlto kad 
išsisaugoti nelaimės atsitikus 
kokiai limpamai ligai.

visi žymiausieji katalikų 
svietiškieji ir dvasiškieji 
veikėjai. Jo Malonybė vy
skupas Beaven pasveikino 
delegatus ir palinkėjo gerų 
pasekmių. t

Italijoj Genuos ir Neopo 
lįo uoste stovi 50 laivų dek 
to, kad jų jūreiviai sustrei 
kavo.

New Yorko pieno išvežioto- 
jai pareikalaus $50 savaitėje, 
6 valandų darbo dienoj, 2 nuoš. 

įkomišino, dvigubos mokesties 
nedėliomis ir pusantros mokes
ties už viršlaikį. Dabar jie 
gauna po $33 savaitėje.

GRĮŽTA.
Sanmel Gompers, Amerikos nutarę susiorganizm

Darbo Federacijos preziden- Tam pasipriešino policijos ko 
tas, grįžta namon iš Europos 
Jis dalyvavo Tarptautiniame 
darbininkų kongrese Amster- 
tame. •

MOTINĖLĖS SEIMAS.
Motinėlės seimas bus laiko- 

mas Worcester, Mass: su kito
mis organizacijomis, 19 d. 
Rugpjūčio, 1919. Aplikantai 
dėl stipendijų gali atsišaukti 

jį pirmsėdį arba raštininką.
Kun. J. J. Kaulakis. ..

Pirmsėdis.

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA
______ ____________ 1_________________

AMERIKOS TAURŲ SKAI
ČIUS DIDĖJA.

Šiaurės Amerikoje nuo seno
vės buvo labai daugel taurų, 
bet baltiemsiems žmonėms 
užėjus jos taip nemielaširdin- 
gai naikinta, kad jie beveik 
visai .baigė nykti. Paskuti
niais laikais Žemdirbistės De- 
partmentas pradėjo rūpintis, 
kad tie tikrieji Amerikos liju- 
mų gyvuliai neišnyktų. De- 
partmentas paėmė daugel gy- 
vuolii; į savo globą ir neseniai 
išleistatne įstatime leidžiama 
Žemdirbistės Sekretoriui duoti 
taurų miestams ir viešoms įs- 
teigoms, kurios juos norėtų 
auginti. Biliuje leidžiama gy- 
vuolius mainyti su kitais Ame
rikos taurų savininkais. ,

Iš viso yra Šiaurės Ameri
koj 7,000 taurų. Kanadoje 
yra truputi daugiau negu 3,500 
ir Suvienytose Valstijose apie 
3,000. Tai yra apie 7 kartus 
daugiau, negu 1889 m., kuomet 
Suvienytose Valstijose taurai 
buvo pirmą kartą skaitytą. 
Privačiai sąvininkai Suvieny
tose Valstijose turi apie 2000 
iš viso skaičiaus šioje šalyje. 
Iš viso yra 8 bandos, kurios 
priguli valdžiai, 6 iš jų yra 
Žemdirbystės Departmento 
priežiūroje. Didžiausia banda 
šioje šalyje priguli Vidaus De- 
partmentui ir randasi Yellows- 
totfe National Parke, joje yra 
apie 450 taurų. Smithsonian 
Institution dabar turi bandą 
iš 18, randasi Tautiškame Zo- 
logijos Parke, Washington D.

RADVILIŠKIS
(Šiaulių apskr.).

Liepos 2 d. š. m., į Šniū- 
raičių sodžių atėjo 3 girti 
vokiečių kareiviai ir pradė
jo priekabių ieškoti: reikia 
esą jiems arklh; neva į Šiau
lius, neva į Radviliškį. Ne
turint jiems milicijos paliu
dymo, ūkininkai atsisakė 
jiems arklių duot;. Vo
kiečiai ėmėsi savo darbo — 
plėšti: vienoje gryčioje iš 
skrynios ištraukė 200 auk- ar pats esi sveikas
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Raczkowski, atsaky- 
Dr. Bielskiui, rašo: 
tvirtinome ir tvirti- 
jog Lietuvių Dienos

iiia Am. 
ką iv. Juozapo Darbininkų

Jau senai lietuviams rei
kėjo pradėti propagandą 
tarpe sulenkėjusių lietuvių 
ir abelnai tarpe lenkų liau
dies. Tam reikėjo leisti tam 
tikrus trumpus keturių pus
lapių lapelius lenkiškoj kal
boj. Bent dabar tą reikia 
pradėti daryti čia Ameriko
je ir ant kiek galima Lenki
joje ar bent Lietuvoje len
kų užimtoje.

Kolčakas virsta 
Kerenskiu.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei- 

Lietuvių Bymo-Katali* 
8*

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thorsday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES - 
Tearly.................................... $3.06
Boston and suburbs ...............4.00
6 months..................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

Tautos Fondo sekreto
riaus atskaita rodo, kad per 
liepos mėnesį įplaukė $6.- 
222.71. Iš viso Tautos Fon
dan yra įplaukę $357.962.71. 
Kiek liberalų Neprigulmy- 
bės Fondas surinko per tą 
mėnesį dar jų nepaskelbta, 
bet per birželio mėn. jų 
Fondan įplaukė $693.79. 
Apskritai imant “klerika
lai” surenka per mėnesį 
tiek tūkstančių kiek “tauti
ninkai” šimtų. Na, o juk 
“klerikalai” yra apšaukti 
liberalų parsidavėliais Ry
mo Popiežiui, lenkams ir 
k. Ištikimais Lietuvai tesą 
tautininkai. Ar galima ras
ti keistesnį apsireiškimą, 
kaip tą, kad parsidavėliai 
dešimt sykių aukauja Lietu
vai daugiau, negu ištikimie
ji.

• __________

“Garsas” nesenai paskel
bė, kad Congressional Re- 
eord indėjo New Yorko sei
mo rezoliucijas, o Chieagos 
liberalų seimo ne. Tuomi 
užsigavo “Vien. Liet.” ir 
sako, kad žinanti, būk S. 
L. A. kuopų rezoliucijų esą 
tilpę tame laikraštyje; todėl 
girdi kuopos tiek pat nau
dos tepadarę, kiek “klerika
lų” seimas. Tą sakydama, 
“V. L.” nepasijuto, kaip 
savo seimui trenkė per gal
vą. Juk tai iš to išeina, kad 
liberalų seimas nei tiek ne
padarė Lietuvai naudos, 
kiek gali padaryti papras
tas kuopos susirinkimas.

<

Pan 
damas 
“Mes 
name,
pinigai yra panaudoti Lie
tuvos žmonių sušelpimui.” 
Mes norėtume, kad taip bū
tų, bet turint prieš akis Dr. 
Bielskio raportą ir pono 
Raczkowskio jam atsakymą, 
kįla abejonė. Dėl tų pinigų 
į laižybas neitume.

“Lietuva”, komentuodama 
apie Bielskio pranešimą, kad 
“Lietuvių Dienos” pinigai 
dar neišsiųsti, rašo: Jeigu p. 
Bielskio pasirodytų neteisin
gu, tai tuomet jis daugiau ne
turėtų vietoš tarpe veikėjų”. 
Kodėl neapversti antra meda
lio pusę! Kas reikės daryti su 
Račkovskiu, D 
tikro pinigai n

$1.000.00 ARBA GEDA LAIS-
* VAMANLAMS.

Jau suviršum mėnesis laiko 
kaip “Darbininko” No. 77 iš
rodžiau laisvamanių vaidmai- 
nystes, privedžiau keletą iš 
daugybės šmeižtų, kurių tei
singumo prirodymui pasiūliau 
$1000.00, nurodžiau laisvama
nių tikslus, kad jiems nerūpi 
Lietuvos reikalai, o tik jų par
tijos reikalai ir tokio tikslo 
atsiekimui vartoja nedoriau
sias priemones. Laisvamaniai 
nutilo, reiškia prisipažino prie 
kaltės. Nebandė savo paleistų 
šmeižtų teisingumo prirodinė- 
ti, nes negalėjo. Ir kaip-gi 
gali žmogus šmeižtus, melus 
prirodyti kaipo teisingus atsi
tikimus ! Tai negalimas daly
kas. Užtai vienintelis išėjimas 
tylėti. Bet kam griebtis to
kių nepadorių priemonių? Tei
sybė, dėįei savo nepasisekimų 
ir nepadorumų laisvamaniai iš 
piktumo" galėjo suklysti, pa
leisti įvairiausius šmeižtus, 
vienok kuomet teisybė jiems 
buvo durta akysna reikėjo pra
regėti ir padarytą klaidą ati
taisyti, šmeižtus atšaukti. To 
ir-gi nepadarė. Vadinasi pas 
juos padorumo nėra. Jų tiks
las laisvamanybė, sutriuškinti 
katalikus, o to atsiekimui ga
lima vartoti kad ir nepado
riausias priemones by tik lais- 
vamanybei tiktų, kuomet-gi 
tame nežmoniškume kas nors 
pagauna tada geriausia tylėti, 
nes tylėjimu gal galima bus 
šiek tiek drėbto katalikams 
purvo prilaikyti. Man rodos 
dabar aišku kas tie laisvama
niai ir kokie jų tikslai. Kiek
vienas katalikas gali gerai su
prasti ko yra verti visi laisva
manių laikraščiai, tai šmeiž
tų sklypai. Pas juos teisybės 
nerasi. Stebėtina kad ir da
bar net gėdos neturi, kaip 
“Lietuva’ ’No. 180 prikiša 
“Draugui,” kad “jis ąmžinai 
peikia, vis.sako kad tautinin
kai šmeižia juos, parsekioja, 
bet dar iki šiolei nei sykį, nei 
pusę sykio neužcitavo kur 
šmeižtas, kame jis.” Nagi 
atsiversk “Darbininko” 77 ir 
79 numerius ten rasi užcituo- 
tus šmeižtus ir net $1000.00 
pasiūlyta tų šmeižtų teisingu
mo prirodymui. Tai tik ga
balėlis, o jų yra nesuskaito
mos daugybės. Arba lai lais
vamanių redaktoriai nuvažiuo
ja į tas kolionijas, iš kurių į- 
vairiausias korespondencijas 
gauna ir ant vietos įsitikrina, 
kad jų korespondencijos tai tik 
vienų melų viralas. “Lietu
vos” redaktorius lai pasiklau
sia kad ir “V. L.” redakto
riaus, o tas beabejonės bend
raminčiui atskleis šmeižtų e- 
ditorialus. Ar-gj dar negana! 
Reikia skaityti “Draugas” ir 
“Darbininkas,” jeigu ne vie
name tai kitame citatų rasi 
tiek ir tiek. Beabejonės re
daktoriai tą žino gerai, vienok 
gėdlyvai per akis lenda ir nu
duoda būk nieko nežiną. Tai 
lapiškas elgimasis. Užtenka 
mums tad toliaus atsižvelgti į 
laisvamanius, užtenka bendro 
su jais veikimo, nes jų tikslai 
ne Lietuvos reikalai, o tik lai
svamanybė ir kad išplėšti iš vi
sų katalikų, kas jiems bran
giausia, tikėjimą. Naudoja 
bjauriausius šmeižtus ir nie
kuomet jų neatitaiso. Kadan
gi jie per suviršum mėnesį lai
ko neatitaisė ir neprirodė ma
no privestų šmeižtų, tad da
bar, vieton jiems skiriamo 
$1000.00, siunčiu pilną gėdos 
kubilą, kuriame lai visi lais
vamaniai maudosi, nes gal 
nors tuomet šiek tiek gėdos at
siras pas juos, nustos mela
vę, šmeižę ir gal nors kada 
paliaus taip nepadorias prie
monės vartoję.

K. Vasys.
P. S. Pastebėjau kad p. T. 

Naruševičius reikalauja iš Dr. 
J. J. Bielskio kokių ten faktų. 
Aš sakyčiau kad pirmiaus lais
vamaniai tegul pasiteisina iš 
jiems daromų užmetimų, o tuo
met galima bus duoti jiems 
daugiau fakjtų, kad ir pačiam 
p. T. Naruševičiui. Bet jeigu 
jie neatsako, tad su jų reika
lavimais ir-gi nereikėtų skai
tytis. Katalikai ne laisvama-

ROCHESTER, N. Y.
Vietinis angliškas dienraštis 

indėjo pranešimą apie Roches- 
terio lietuvių teikiamą pagal
bą Lietuvos kariuomenei Pa
siųsta į Kauną $1.300 ir pasvei* 
kinimas prėz. Smetonai.

Panedėlio vakare, rugpj. 11 
d. bažnytinėj svetainėj turėjo 
susirinkimą visi vaikinai, tar
pa vusieji Suv. Valstijų armi
joj; pirmi žingsniai padaryti: 
išrinkta valdyba ir nutarta lai
kyti sekantį susirinkimą rugp. 
18 d., idant visus vyrus, tar
navusius Suv. Valst. kariuo
menėj suorganizuoti ir papra
šyti Amerikos valdžios sustab
dyti lenkus* * nuo užgrobimo 
Lietuvos ir podraug pripažini
mo Lietuvai savyvaldos. Vė
liaus tas bus paskelbta spaudo
je-

Nors ir ne SvAntva.lra.riR buvo, šiai “užleistos kolionijos. Gin
čytis neužsimoka. Žino apie 
tai visi Clevelando lietuviai. 
Kunigo neginsiu. Kunigų yra 
tokis likimas. Per ilgus dvyli- • 
ką metų kun. Juozas Halabur- 
da darbavosi dėl lietuvių Cle
velande. Padėjo savo spėkas, 
sveikatą. Ateiviai iš kitų mies
tų su pagelba Clevelando Ai
rio taip baisiai paniekino, kad 
nabagas buvo priverstas ap- * 
leisti katalikus neišduodamas 
jiems jokios finansinės atskai
tos. Paliko nupirktus lotus ir 
užmokėtus, ir kitas savastis 
siekiančias snviršum šimto 
tūkstančių , dolierių. Už tai 
jam su pagelba Airio užgrieb
ta jo paties sučėdyti pinigai 
apie $6,000.00. Airis išdavė 
prižadą, kad sugrąžįs, bet ka
da, niekas nežino. Gal po il
gam tąsynimui po teisinus 
dvasiškus ir pasąulinius. Bu
vo klebono reikalauta susirin
kimas ir dabar yra reikalauja
ma. Ponaičiai, koresponden
tai nędaleidžia. “Darbininke” 
buvo paskelbta šiokia tokia 
atskaita- Viskas yra tylima, 
kad nesuardyti pienų boso ai
rio, kuris jau nuo seniai taiso 
kilpas įsuairinti visas tautas 
po drauge ir lietuvius.

Antra apšmeišta ypata yra 
Apolinaris Bartosavičius, ir 

tai ne pirmą kartą. Laikraš
čių nekaltinkime, jie pasitiki 
korespondentams, o jei netei
sybė parašoma, tai kaltinkime 
korespondentus, o ne laikraš
čius. “Vilkais avies kailyje” 
pavadinti tie, kurie kreipiasi 
prie gerokai prabagotėjusio 
lietuvio Apolinario Bartoševi
čiaus, verčiau negu prie kokio 
žydelio. Kad jam duoda kelis 
centus uždirbti real- estate 
biznyje ir praeityje karčemoje 
yra išvadyti “eks-karčemnin
ko čebatlaižiais”. Argi mini
mas eks- karčemninkas turėti} 
būti biaurinamas užtai, kad jo 
vardas baigiasi senovišku pa
pročiu ant wicz? Arba kad jo 
kapitalas siekia kelių desetkų 
tūkstančių dolierių? Arba už
tai kad jis daro biznį ir su len
kais? Arba ant galo, kad jis 
savo pinigų turi įdėjęs į “Dir
vos bendrovę? Eks-karčemnin- 
kas “Dirvos neredeguoja. Lai
kraštis priklauso nuo skaity
tojų, šėrininkų ir šiaudinių ka
talikų, o ne nuo vieno eks-kar- 
čemninko. Už ką Bartasevi
čius yra pravardžiuojamas. Jis 
dėjo pamatus suorganizavime 
lietuvių Clevelande. Vienas iš 
pirmutinių rėmėjų Šv. Jurgio 
Dr-jos ir parapijos. Su jo pa
gelba tvarkėsi kitos draugijos. 
Clevelando lietuviai žino ge
rai, kad tik per pasidarbavima 
eks-karčemninko susitvarkė ir 
ir kitos visos įsteigos, kaip tai 
Clevelando skolinimo ir staty
mo bendrovė, Salės bendrovė 
ir t.t. ir t.t. Clevelando lietu
vių mokyklą gausiai rėmė. Ant 
Šv Jurgio katalikiškos bažny
čios, kaip rekordai parodo, 
eks-karčemninkas daugiau pi
nigų suaukavo už senoviškus 
ir dabartinius rėmėjus. Ant da
bartinės projektuojamos baž
nyčios irgi daugiausia pinigų 
suaukavo. Taipgi už tuos jo 
nuopelnus reikia jį nuolat 
šmeižti.

Kad eks-karčemninkas ne
pildo katalikiškų apeigų, tai 
jo dalykas. Bet jis niekados 
kitų nuo bažnyčios, nuo kata
likiškų draugijų, nuo katali
kiškos pažangos neatkalbinėjo. 
Priešingai ant visų prakalbų, 
ant lošimų, teatrų, ant koncer
tų žodžiu ant viso lietuvių ka
talikų judėjimo eks-karčem
ninkas ypatiškai lankėsi su sa
vo gausiomis aukomis. Vai
kus savo lietuvių bažnyčioj 
krikštijo, su jais kitaip nekal
ba kaip grynai lietuviškai. 
Kad jis užlaiko kelis bizniavus 
ofisus, kad jis duoda darbą 
keliems desetkams lietuviams, 
gerai apmoka ir pas jį lietuvis 
vis turi pirmutinę vietą, tai 
tie visi lietuviai turi būti eks- 
karčemninko * čebatlaižiais. 
Dergti jo vardą, jam mėginti 
gadinti biznį yra pildijimas 
morališkai žmogžudystės.

Nederkite pirmutinius veikė
jus. Jie jums dirvonus išarė, 
ifakSjo, — - ““
suvalyti

bet publikos prisirinko dau
giaus kaip kitais sykiais. Pa
sirodžius p. Račkui ant estra
dos, publika jį pasveikino 
trukšmingu delnų plojimu. 
Kalbėjo apie Lietuvos neprie
telius, nurodinėjo šunybės len
kų, rusų, vokiečių ir nedorų 
bolševikų. Paaiškino kiek ne
laimių. atnešė Lietuvai Kapsu
kas įsiverždamas su savo va
gių šaika. Toliaus kalbėto
jas paaiškino iš ko išsivystė ci
cilikai ir delko ir kas anais va
dovauja. Tai-gi pasirodė,, kad 
cicilikai išsivystė iš žydų, jų 
visi vadovai žydai ir jie vien 
tik ir užsilaiko dėl žydų biznio. 
Bolševikėliai buvo pradėję o- 
žio balsais bliauti ir trukšmą 
daryti. Tvarkos vedėjams pra
dėjus malšinti, jie dar labiau 
rėkė. Tai-gi kurie nesiliovė 
bliovę, reikėjo prašalinti iš 
svetainės. Kiti draugučiai 
pasiraitę rankoves, sugniaužę 
kumščius puolėsi neleisti rėks
nio laukan. Publika pama
čius, kad cįcilkėliai eina prie 
muštynių, atsistoję suriko iš
mesti tuos paršus laukan. Tai 
bolševikėliai nuleido nosis ir 
užėmė savo vietas, o rėksnys 
pasibruko po stalu ir pradėjo 
rėkti: “Mirsiu, o neisiu lau
kan.” Tuo sykiu kalbėtojas 
dar smarkiau paspirgino bolše- 
vikėlius,. kad tie pradėjo dary
tis tai balti, tai raudoni. Pra
leidus savaitę dėl atsigavimo 
pasikvietė Žiurinską, bet ant 
apgarsinimų jau neberašė, kad 
cicilikai rengė, nes žinojo, kad 
publika neis ant jų prakalbų. 
Bet vistiek sužinojo, kad bol
ševikai rengia ir nėjo nei vie
nas iš apšviestesnių, nes jau 
pažįsta kiek naudos atneša ci- 
cilikų prakalbos. Garbė susi- 
pratusiems, kad atskiriat ge
rą nuo blogo.

LEWISTON, ME.

Rugpj. 10 d. LDS. 37 kuopa 
urėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Daug buvo svarstyta 
mūsų organizacijos reikale. 
Pagaminta keletą įnešimų ant 
LDS. seimo. Delegate tapo 
išrinkta į seimą p-lė B. Ivaš- 
kiutė. Toliaus buvo svarsty
ta apie pakvietimą kalbėtojo 
dėl LDS. Nutarta pakviesti 
pasitaikius progai A Bačkų. 
Taip-gi L. R. K. Mot. Są-gos 
6 kuopa turėjo savo susirinki
mą ir išrinko delegate į seimą 
p-lę M. Dailydaitę.

Tai-gi man yra labai malonu 
pranešti visuomenei, kad mūsų 
katalik. organizacijos smar
kiai veikia, nors ir maža ko
lonija, bet siunčia į seimą dvi 
delegates.

Po piet apie trečią valandą 
atvyko automobilius su šalta- 
kose ir saldainiais. Viskas bu
vo dalinama vaikučiams bei 
mergaitėms veltui

Po tam dar buvo lenktynės 
ir įvairos žaismės iki vėlybam 
vakarui.

Apie aštuntą valandą grįžo 
namon. Kaip atvažiuodami, 
taip ir grįždami dainavo Lie
tuvos himną ir kitas lietuviš
kas dainas ir anglų kalboje 
riksmus. “Ra-ra we are Lith- 
uanians” ir tt. Ausys net lin
ko kare būnant ir jų klausan
tis. Visiems vaikams neapsa
komai patiko tas išvažiavimas. 
Klausė kada vėl išvažiavimą 
turėsime.

Kaip išvažiavimu taip ir šal- 
takoše ir saldainiais pasirūpi
no gerb. kun. P. Juškaitis. Ne
greit pamirš vaikai šį išvažia
vimą.

Piknike dalyvavo mokslei
vis V. Damašas, varg. J. Ra- 
kietis ir apie 20 -motinų. Visi 
gėrėjosi vieta ir tvarka.

1 Jurgiuks.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpj. 10 d. L. Vyčių 10 kp. 

turėjo pikniką Palmer, N. J. 
Žmonių buvo didelis būrys ir 
viskas kuogeriausia nusisekė. 
Buvo daug visokių žaislų ir ki
tokių pamarginimų. Vėliau bu
vo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. Valančiūnas vietinis vy
čių kuopos dvas. vadovas, 
kun. P. Cesna, Dr. P. Mont
vila ir adv. Šlikas. Toliau se
kė dainos, kurios buvo puikiai 
sudainuotos. Šeimininkės, ku
rios pagamino valgius ir gėri
mus buvo p-lė K. Butkaite, U. 
Valickaitė, J. Brodžiukė, J. 
Ringaila. Garbė rengėjams. 
Daugiau tokių išvažiavimų.

Korespondentas.

HARTFORD, CONN.
Tautos Fondo 33 sk. darbuo

jas ir kviečia visus prigulėti, 
mokant nors po 25c. į mėnesį. 
Turėjo mėnesinį susirinkimą 
rugpj. 12. Prisirašė šie nau
ji nariai: Emilija Bakštiniu- 
tė po 25c., P. Žėkas po 25c., 
Antanas Dūdis po 50c., užsi
mokėjo $5.00, J. K. Povilaus- 
kas po 25c., M. Skendeliutė pa
aukavo WSS. $5.00 vertės.

Nutarta atsišaukti į visas 
vietines dr-jas laiškais, kvie
čiant kad draugijos paagituotų 
savo narius prigulėti prie T. F. 
skyriaus.

Biskį vėliaus nutarta suren
gti fėrai Tautos Fondo naudai.

Tautos Fondo seiman įgalio
ti dalyvauti K. Kručkas ir M. 
Pateckaitė.

P. Gebąs, K. Tamošiūnas ir 
P. Kamantauskas įgalioti pri
rašinėti narius prie T. F. sky
riaus prie kiekvienos progos.

T. F. Sk. rašt. A. J. P.

CAMBRIDGE, MASS.
Piknikas.

Rugpj. 11, Cambridge’io Ma
rijos Vaikelių ir visų lankan
čių lietuvišką mokyklą mer
gaičių bei vaikelių atsibuvo iš
važiavimas. Vieta buvo nu
skirta Waverly Oaks, Belmont 
Mas.

Apie 9:30 vai. ryte visi vai
keliai, skaitliuje apie 150 su 
virš susirinko į pobažnytinę 
svetainę. Iš ten ėjo į “spe- 
cial carą”, kurs tiesiai vežė į 
paskirtą vietą.

Už valandos, vaikai pasiju
to esą puikiame darže. ’ Iš 
džiaugsmo nežinojo nei kur 
bėgti. Vieni bėgo į vieną pu
sę, antri į kitą. Apsižiūrėję 
apielinkę, tuojau ėmėsi už žai
slų. Įvairios žaismės atsirado. 
Didesnieji pradėjo žaisti ame
rikonišką “baseball.’. Kiek 
vėliaus, jie žaidė su svetimtau
čiais, kuriuos supliekė.

Linksma buvo žiūrėti į di
džiulį ratą susidedantį iš vai
kučių ir mergaičių, žaidžiančių 
aguonėlę ir kitas žaismes. O 
apie lenktynes, imtynes, tai 
nėr ką nei minėti, jos buvo la
bai įvairios.

Sušilę vaikeliai bei mergelės 
bėgo į vandenį maudytis. O 
kas apsakys tą linksmumą, ko- 

■ėjo po tyrą šviežią

GRAND RAPIDS, MICH.
Šiais metais Vyčių 43 kp. pa

rengė keletą vakarų ir atvai
dino “Pabaigtuves,” “Mirgą’ 
ir k. Vieno vakaro pelnas pa
skirtas ir pasiųstas “Vyčio” 
spaustuvės naudai. Užstojus 
vasarai parengė du pikniku; 
nuo vieno visą pelną paskyrė 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
naudai — $62.50. Liepos 24 
d. parengė prakalbas. Kalbė
jo vietiniai moksleiviai, Gerb. 
kl. J. Lipkus kalbėjo apie lie
tuvių kolegiją. Tam tikslui 
buvo renkamos aukos. Antras 
kalbėjo moksl. Pijus Lekešis a- 
pie Vyčių organizaciją ir jos 
naudingumą.

Rugpj. 3 d. turėjo šeimyniš
ką išvažiavimą. Visi vyčiai iš
klausę šv. mišių susėdo į troką 
ir linksmai dainuodami lietu
viškas daineles nuvažiavo į pa
rengtą puikią vietą prie ežero 
(Green Lake), linksmąi žaidė. 
Sulaukę savp dvas. vadovą 
kun, A. Deksnį, kl. J. Lipkų ir 
p. A. Mandeiką, mūsų vytės 
pataisė skanius pietus. Pasi
stiprinę iki soties žaidė lietu
viškus žaislus ir dainavo tau
tiškas daineles. Pagalios mū
sų didžiai mylimas dvas. vad. 
kun. A. Deksnis pasakė trum
pą prakalbėlę. . Svarbiausia 
dalis jo kalbos buvo šie žo
džiai: “Nors nekurtos draugi
jos yra priešingos vyčiams ir 
kaikurie nesusipratę pavieniai 
asmenys kreivomis akimis žiū
ri į jus, tečiau jūs dėlto ne
nusiminkite; aš nors jau ne
jaunas, bet siela mano jauna 
visada, prie jūsų, aš visuomet 
iš visų jėgų stosiu už jus.” 
Baigiant savo kalbą prisiminė 
apie Lietuvą ir ragino pagal 
išgalę sušelpti Visi tam no
riai pritarė. Aukavo šios y- 
patos:

Po $1.00: Kun. A. Deksnis, 
M. Vaičiūnienė, J. Caičiūnas, 
J. Noreika, J. Rimkus, J. Ba- 
nis, A. Blaškys, A. Mondei- 
ka.

Po 50c.: I. Adomaitis, A 
Kemera, O. Sležaite, P. Kam- 
sickas, D. Barštis, J. Barštis 
ir A. Jaruševičius.

Smulkių aukų 75c.
Viso $12.25.
Aukos perduota T. F. 41 sk. 

ižd. J. Barščiai.
Grand Rapidso vyčiai laiko

si savo obalsio: “Vyčiai, gy
venam tautai ir bažnyčiai.”

Vietos šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras, kur daugu
ma yra vyčiai, rengė panašų 
ir toje pačioje vietoje išvažia
vimą liepos 31 d.

Augščiau minėtame vyčių 
išvažiavime dalyvavo užkvies
ti gerb. svečiai pp. Jonas Bar
štis ir D. Barštis su šeimyno
mis. Tai yra vyčių uolūs rė
mėjai, rengiant vyčiams pikni
kus, paprašius noriai suteikia 
veltui arklius ir vežimus. Vy
čiai viešai taria širc“

BROOKLYN, N. Y.
Kaip matosi, tai liberalai 

nori daryti biznį iš katalikiškų 
chorų. Šiaip jie katalikus juo
dina, dergia kaip įmanydami 
ir katalikiškas organizacijas 
teršia, o savo bizniui nori iš
naudoti ir kreipiasi prie kata
likiškų chorų, kad jiems pa
dėtų kartu dalyvauti.

Čia L. V. 49 kp. (base ball’- 
ininkai) gerai gyvuoja. Jau 
sukirto keturis kliubus, išlai- 
mėdami keletą dolerių.

Skrajūnas.

CAMBRIDGE, MASS.
Šioje kolonijoe L. Raudono

jo Kryžiaus rėmėjai šauniai 
veikia ir auga kaip ant mielių. 
Štai panedėlio vakare 4 d. rug
pjūčio turėjo savo susirinki
mą. Narių atsilankė didelis 
būrelis. Visi užsilaikė rimtai 
ir svarstė reikalus L. Raudono
jo Kryžiaus. Tarpe kitų rei
kalų buvo kalbėta apie galuti
ną prisrengimą prie fėrų, ku
rie seniau buvo nutarti sureng
ti dėl naudos L. Raudonojo 
Kryžiaus. Štai tam darbui 
tapo išrinkti ir ingalioti uolūs 
ir darbštūs nariai, kurie vaik
ščios po stubas, rinkdami au
kas. Sekančios ypatos išrink
ta: M. Zaveckienė, M. Sun- 
dukienė, L. Kriaučiunaitė, A. 
Tamulynienė, K. Narmantu- 
kė, P. Jablonskis; iš vyrų: C. 
Kavolius, P. Rudaitis, A. Za- 
veckas, J. Razanauckas, A. 
Vaisiauskas. Pasižadėjo dar
buotis ir paaukavo aukso šmo
tą Kavolienė, Zaveckienė ir 
Rudaitienė. Pasižadėjo paau
kuoti žymią auką savo ranki} 
darbo. Tai-gi visiems tiems, 
kurie prisidėjo ar tai darbu ar 
tai aukomis ir dar prisidės, 
tariame nuoširdų ačiū vardu 
visų narių šio skyriaus ir Lie
tuvoj esančių brolių ir sesučių. 
Brangūs broliai lietuviai ir lie
tuvaitės, prisidėkime visi prie 
to bendro darbo, šelpimo varg
stančių Lietuvoje, badą ir šal
tį kenčiančių. Kada aplankys 
kolektorius jūsų namą, aukuo
kite ką išgalėdami, nes dabar 
labai gera proga, kada rengia
mės prie to milžiniško darbo. 
Štai neužilgo žada laivas plau
kti į Lietuvą, tai mūsų prieder
mė pasistengti sugaminti mai
sto ir drapanų ir pasiųsti dėl 
savo tėvelių, brolių ir sesučių. 
Čia turiu priminti, kad dau
giausiai L. R. Kryžiaus sk. re
mia Nekalto P. P. Švč. dr-ja. 
Pora mėnesių atgal minėta dr- 
ja paaukavo $25.00 ir 50 narių 
prisirašė. Dabar-gi štai pe
reitos seredos vakare, laikyta
me susirinkime ir vėl prisidėjo. 
Buvo rinkliava ir iš kasos pa- 
aukupta apie $20.00. Ši Cr-ja 
prisideda prie kiekvieno gero 
darbo.

Kviečiame visus prisidėt prie 
palaikymo sekančių vakarų 31 
d. rugpj., 1 ir 7 rugsėjo. Va
karai bus puikūs ir įdomūs. 
Todėl visus kviečiame atsilan
kyti ir tuo būdu paremti L. R. 
Kryžių. Toliau buvo kalba
ma apie seimą L. R. Kryžiaus. 
Atstovais pateko ir ingalioti 
gerb. kun. P. Juškaitis, A 
Vaisiauskas ir Ona Paulaičiu- 
kė.

CLEVELAND, OHIO
Liepos 24 d. L. R. Kryžiaus- 

turėjo savo susirinkimą. Gerb. 
kun. V. Vilkūtaitis atidarė su
sirinkimą, paaiškindamas šios 
organizacijos svarbą ir naudą 
musų broliams Lietuvoje.

Susirinkiman atsilankė vi
sai mažas būrelis žmonių. Ma
tyt kad kol kas nevisi supran
ta šios organizacijos svarbą 
Tapo išrinkta valdyba, pirm. 
F. Dagilaitis, fin. raštininkas 
J. Januška, protokolų raštinin
kas J. Kuzas, ižd. kun. V. Vil- 
kutaitis, iždo glabėjai K. Ži
linskas ir A. Ivinska Taip-gi 
išrinkta komisija, kuri para
gins kitas draugijas prisidėti 
prie L. R. Kryžiaus.

Pasiteiravus su Good-Rich 
House savoninke, gautas pavė- 
linimas laikyti visokius susi
rinkimus ir vartoti reikalingus 
daiktus dykai. Prisirašykite 
visi prie L. R. K užsimokėda
mi $1.00 ant metų, o gal ne vie
ną savo brolį išgelbėsime nuo 
bado. L. R. K. susirinkimai 
yra laikomi pirmą ketvergą 
kiekvieną mėnesio, 7:30 va
kare.

CLEVELAND, OHIO.
“Darbininko” No. 85 vėl 

atkartojo šmeižianti korespon
dencija Buk Clevelande “nuo 
seniai užleista lietuvių kolioni- 
ja ,kaip materialiai, taip ir 
dvasiškai”. Ir vėl “eks-kar- 
čamninkas su savo platvyžė- 
mis lenkiškomis raidėmis pa
rašytu vardu ir visu savo biz
niu yra tol lietuvis, kol jis iš 
musų žmonių gali keletą centų 
iščiulpti”. Taip jau perdaug.

Tie du sakiniai matyt taiko
mi prie eks-klebono kun. Juo
zo Halaburdos, kitas prie Apo* 
linario Bartoševičiaus.

Kad Clevelando kolionija 
nebuvo užleista materialiai, 
tai liudija sučėdytas kapitalas 
parapijos suviršum $100.000.- 
00. Draugijų po kelis tūks
tančius dolerių. Įsteigimas 
lietuviškos skolinimo ir buda- 
vojimo bandrovės, Salės bend
rovės, Lietuvių Statymo ben
drovės. Negi viską suskaity- 
ąt Dvasiškai lietuvių mokyk
la, vakarinė mokykla, visos 

kad ir 
ku- 
de-

O. P. P.
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Baltimorietis.

PHILADELPHIA, PANEW
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Lietuvos himnų.
Prieš išsiskirstimą tapo dar 

išrinkta kolektoriai pereiti po

tuom ta^pu tikri tėvynainiai, 
atsiekę savo prakilnų sumany- 

Svarbus sumanymas atsiektas. ?* ^esmingai užtraukė 
Arti 1400 dol. surinkta 

Lietuvos Kariumenei.

Liepos 21 d. keli vietos vei- stubas ir buvo •nutaria šį au- 
kėjai susirinko pobažnytinėje kų rinkimą užbaigti su prakal- 
8Vetainėje sutvarkyti išleidasįbomis ateinančiame sekmadie- 

nyje, , Rugpiučio 3 d. Šiame 
susirinkime taip-gi tie patys 
kalbėtojai “garbino” lenkų 
darbus Lietuvoje. Aukų ko
lektoriai parnešė ir svetainėje 
surinkta tą vakarą suviršum 
300 doL Taip kad viso pasida 
rė arti 1400 dol.

Rugpiučio 9 d. kun. Kasa
kaitis ir T. Paluikis pasiuntė 
tuos pinigus kabeliu Lietuvos 
valdžiai, prezidento Smetonos 
vardu su pažimėjimu, kad jie 
būt suvartoti kariumenės rei
kalams. Drauge buvo pasius
tas ir gražus pasveikinimas 
pačiam Prezidentui. Lietuvo
je gaus 8600 rublių. Pasidė- 
kojant kun. Kasakaičiui šis su
manymas, lenkų imperialistų 
norai pavergti Lietuvą ir Lie
tuvos kariumenės kova su jais, 
buvo plačiai aprašyta vietos 
anglų spaudoje.

Taip Rocliesteriečiai Įkūnijo 
tą savo kiltų sumanymą. Ne- 
pirmutinis tai jų ir nepaskuti
nis toks gražus darbas musų 
tėvynės Lietuvos labui: Lai tą 
jų sumanymą paseka visos ko- 
lionijos, tik tąsyk Lietuvos ka
riumenė galės atsispirti musų 
tautos laisvės priešams ir mu
su laimėjimas bus užtikrintas. 

Korespondentas.

iš buvusios lietuvių — ukrai- i 
niečių parodos. Tarpe kitų da- ; 
lykų kum J. Kasakaitis paaiš- ] 
kino, kad dar nėra pasiųstas < 
pasveikinimas, kuris buvo nu- ] 
tarta siųsti Lietuvos preziden- : 
tui A. Smetonai, nes tas kai- ; 
nuos Į 30 dol. Tuomet p. J. 
Rickis paaiškino, kad nebus 
mums nei Lietuvai naudos iš
mesti tiek pinigų pasveikini
mui; vietoj to sako p. Rickis, 
sudėkime kokį 1000 dol. ir pa
siųskime drauge su pasveiki
nimu Lietuvos valdžiai Lietu
vos kariumenės parėmimui,ku
ri šiandieną kovoja su musų 
tautos laisvės priešais. . Visi 
susirinkusieji tą sumanymą 
parėmė kartij rankij plojimu. 
Negana to, jie tuoj -pradėjo ir 
nešti aukas ant stolo. Tąsyk 
ten buvo susirinkę devyni 
žmonės ir jie sumetė auką 100 
•dol. Padrąsinti tuom pirmu 
pasisekimu, susirinkusieji nu
tarė šaukti viešą susirinkimą 
tuoj ateinančiame sekmadie
nyje, t. y. Liepos 27 d. Išlei
džiame atsišaukimus, jog ne
paprastas reikalas kviečia vi
sus lietuvius susirinkti. Atė
jus to sekmadienio vakarui,, 
žmonės -žingeidaudąmi, koks 
tas napaprastas reikalas, pra
deda rinkti į pobažnytinę 
svetainę. Prisirinko apie 300 
žmonią, nes tą dieną buvo-la
bai karšta. Vakaro vedėjas 
V. Butrimas atidaro susirinki
mą ir paaiškiną jo tikslą. Žmo
nės išgirdę, kad jų ta mažą 
saujalė vienu vakaru turi su
dėti 1000 dol. lyg nusiminė,lyg 
suabejojo, visų veidai surimtė
jo, tyla užviešpatavo svetainė
je. Nieko nelaukiant vietos 
garsiausi kalbėtojai kun. J. 
Kasakauskas, J. Rickis ir S. 
Klimaitis pradėjo1 kaitinti sa
vo karštomis kalbomis klausy
tojų širdis. Jie vaizdžiai nu
piešė ką šiandieną priešai ga
mina Liatuvai, ypač užgrobi- 
kai — lenkai veržiasi Lietuvon 
su tikslu jai uždėti vergijos 
pančius, ją pavergti; kad išga
nymas Lietuvos yra tai Lietu
vos kariumenė, tik per tą Lie
tuvą įžengs .į laisvę, kaipo Ne
priklausoma Respublika. Pa- 
lengvo nusiminimas pradėjo 
nykti iš svetainės; sužibėjo 
viltis, kad tas sumanymas bus 
atsiektas. Galima buvo pa- 
tėmvti, kad klausytojai prita
ria tam sumanymui, tik juos 
dar kankina mintis, kiek čia 
aukoti?

Tą mintį nušviečia kun. Ka
sakaitis, paaiškindamas, kad 
100 dol. jau surinkta; reikia 
dar tik 90 žmonių po 10 dol. 
ir musų tikslas atsiektas. Ir 
pasirodo pirmutiniai tie, ku
rie nesibijojo aukauti savo gy
vasties tautų paliuosavimui, 
tai Lietuvos žiedas, tai musų 
sugrižusieji kareiviai; jie ne
ša vienas po kitam dešimtines 
ir kloja ant stalo. Bravo jiems 
už tai, nes jie patys vargdami 
karės laukuose, dabar gariau- 
siai supranta ir savo brolių 
vargą kovojančių už Lietuvos 
laisvę. Matydami tokį pavyz
dį vedusieji ir gi neatsilieka. 
Vienas iš jų Pr. Gribauskas lai
kydamas dešimtinę rankoje 
garsiai atsiliepia: “Kovoje už 
Lietuvos laisvę ir mes vedu
sieji neatsilikime, sekime jau
nųjų pavyzdį”. Žmonių ūpas 
pakilo, karštis didinasi, de
šimtinės plaukia, keli karš
tesni neužsiganėdina dešimti
nėmis, aukoja dvidešimt pen
kines ir net vienas penkdešim- 
tinę. Nekurios senos, netur
tingos moterėlės iškrapšto gi
liai užslėptų sulaužytų dolie- 
rinę ir jų aukauja Keli lietu
viški bolševikai sėdėdami pa
kampėse tik pečiais patrauko, 
"tai iropiškai pasišiepia, tai kų 
tokio suniurna, matydami ko
kias “klerikalai” aukas deda 

■“brolių” bolševikučių. ir jų 
draugų lenkučių mušti. Neil
gai truko ir 1000 dol guli ant 
stalo. Išgirdę tai musą bolševi
kai visiškai nusigando, kepu- kų Šv. 
res užsimovę spruko pro duris,'

DARBININKAS
tai ceremonijai giesmes. Tegul I bažnyčia ant palaiminimo Šv. Į sakė trumpų prakalbėlę 
toji iškilmė! pasiliks mintyse 
kaip tų kūdikėlių, taip lygiai 
ir suaugusių žmonių.

. A. T. G.
Sugryžo iš Francijos Juozas 

Adoinavičia, kuris buvo netoli 
dviejų metų Francijoje ir bu
vo keturiuose frontuose ir li
ko nesužeistas. Dabar mislija 
apsigyventi pas brolį A. Ado- 
mavičia, 244 E. St., So Boston, 
Mass.

DETROIT, MICH.
Rugp. 10 d. lietuvių jaunimo 

dr-ja surengė šeiminiškų išva
žiavimą ant Palmer Park. Die
na buvo graži už tąi ir jaunimo 
susirinko didelis būrys, visi 
linksminos ir žaidė. Laike 
užkandžių pasakyta keletas 
prakalbėlių.

Kalbėjo J. Medinis, F. Stan
kus ir S. Atkačiunas. Visi 
kalbėjo apie jaunimą ir jų do
rą gyvenimą. Nepamiršta nei 
musą broliai anoj pusėj okea
no, prisiminta apie jų vargus 
ir surinkta keli doleriai. Au- 
buvo sekantieji: J. Medinis 
$3.00, po $2.00 A. Stankus ir 
A. Butrimas, po $1.00 S. Jo- 
duoklis , J. Stankus, J. Bartin- 
kus, J. Slaunckas, V. Paduls- 
kis, S. Atkačiunas, P. Žukaus
kas, O. Denis; po 50c. O. Kai- 
riutė, V. Saveikienė, S. Norkū
nai ir J. Vameckas. Smulkių 
auką surinkta $1.35e. Viso 
$18.35, kurie tapo pasiųsti T. 
Fondo centran.

Svečias.

Streikas.

Rubber Slioe Co. darbininkai 
Rugpj. 31 d. išėjo streikam 
Streikas yra generališkas ir 
gerai vedamas. Pirma streiko 
į uniją prisirašė virš 3000 dar
bininkų, po vardu Boot and 
Slioe Workers. Išėjus strei- 
kan į savaitę laiko dar prisira
šė 2050 darbininkų.

Yra viltis, kad streikas greit 
pasibaigs nors dabar kompa
nija dar nieko nesutinka vien 
šaukia darbininkus darban. 
Žinoma atsiranda tokių, kurie 
eina dirbti. Kompanija įlei
dus juos užrakina duris, bet 
darbininkai padirbę kiek iš
lenda per langus, taip kad jo
kių būdu negali jįj užlaikyti 
dirbtuvėje, net ir valgyt jiems 
davė, bet darbininkai supratę, 
kad išlaimėti streikų reikia 
vienybės, poliko visko ir sto
jo etreikan su visais.

Darbininkai reikalauja pa
kėlimo algos 20 nuoš. Jei vi
si taip laikysis beabejonės 
streiką darbininkai greitai lei- 
mes.'

BALTIMORE, MD.
Kardinolo katedroje, Jonas 

Čižauskas jau čielas mėnuo 
kaip graina sumas ir mišparus 
nes Baltimorės kardinolo Gib- 
bonso katedros garsus mu
zikos profesorius kardinolo 
vargoninkas išvažiuodamas 
ant vakaeijų jį paliko savo 
vietoje.

Baltimorės lietuviams tos 
garbės net vokiečiai ir lenkai 
pavydi.

1-mos šventos Komunijos.. 
Iškilmė.

10 Rugpiučio musų bažnytė
lėj atsibuvo 1-mos Šventos Ko
munijos iškilmės. Šioje iškil
mėje dalyvavo 22 bernaičiai ir 
25 mergaitės. Iš vakaro t. y. 
subatoje, prirengtieji buvo iš
klausyti išpažinties ir įrašyti 
į draugpstę ražančiaus bei 
škaplieriaus Šv., o ant rytojaus 
laike pirmųjų Šv. mišių, buvo 
prileisti prie Šv. Komunijos. 
Drauge su vaikučiais priėmė 
Komunijų Šv. suviršum 150 
suaugusių žmonių. Tai buvo 
tėvai arba giminės vaikučių 
bei mergaičių. Pirm išdalini
mo Šv. Komunijos, vietinis 
klebonas kun. M. Durys, pasa
kė pirtaikytą tai iškilmei pa
mokslų, buvo žodžiai ne vie
nam iš suaugusių išspaudę a- 
šaras, o abudu chorai visą lai-

Sakramento. reikšdamas Vyčiams dėkingu-
Ištikrųjų musų miestą kata- mų už taip malonų jo varduvių 

likai gali pasidžiaugti turėda- paminėjimą, ir ragino Vyčius 
mi naujų gražią bažnyčia, di- varyti toliaus savo prakilnų 
delius vargonus ir naujus var-/ 
pus. Už trumpo laiko parapi
ja pradės statyti mokyklų.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras.

Rengiasi kas vakarų prie 
dainų, kurias išpildys ant mil
žiniško koncerto laike seimų.

“Juodoji Suėmyte”.
Blaivininkų kuopos artistai, 

kaip teko matyti, deda visas 
savo pastangas išmokti veika
lų atsakančiai, ir drauge paro
dyti svečiam, kad Worceste- 
ryje yra genj lošėjų. Blaivi
ninkų kuopai nemažai atseis 
šį veikalų pastatyti, kadangi 
reikėjo duoti padaryti tam tin
kamas scenas.

Raudonojo Kryžiaus skyrius.
i

Dabartiniame laike renka 
drapanas siuntimui į Lietuvą. 
Worcesterio lietuviai gražiai 
atsiliepia į šį reikalą, nes su
neštos drapanos rodo žmonių 
meilę savo vargstančiais bro
liams ir seserims Lietuvoje.

Vasarinė Mokykla.
Kaip kitais metais, taip ir 

šį metą atsidarė vasarinė mo
kyklą. Mokytauja klierikas 
J. Navickas iš lVashington, 
D. C., V. Dačys iš Montreal, 
Canada ir p-lė R. Oriniutė. 
Mokykla yra po priežiūra kle
bono kun. J. J. Jakaičio ir as- 
sistento kun. J. Čapliko. Pa
baigoje šio mėnesio, po seimą 
bus mokyklos vakarėlis, tą sy- 
kį tėvai ir gentys galės pama
tyti kakią naudą gali atnešti 
tokia mokyklą, nors ir per tą 
trumpą vasaros laiką.

Radzibarorius.

darbą.
Po to, nors trumpiai, bet 

aiškiai kalbėjo kun. Kulikaus
kas, kuris išreiškė savo įspū
džius, papasakojo apie reika
lingumą jaunuomenės susivie
nijimo, Jos užduotį, ir kokiu 
būdu atsiekus. Jam baigus 
kalbėti, choras sudainavo 
“Lietuvos Hymną”, ir visa 
piblika užganėdintą išsiskirs
tė. Iš žmonių kalbų, matyt, 
kad šis vakaras buvo vienu iš 
puikiausių Westfiellėj.

Labai ačiū kleb. Pranui M. 
Jurui, kuris tiek pasišventimo 
paaukojo mokindamas Vyčius 
sulošt tuos veikalėlius.
gi ačiū vargoninkui Juozui 
Brazaičiui, kuris taip puikiai 
chorą išlavino dainuoti. Ačiū 
taip-gį visiems svečiams, kurie 
buvo atsilankę. Daugiau to- 
kių vakarų Westfillės Vyčiai!

Rugp. 23 ir 24-tą Vyčiai ren
gia prakalbas, kurios bus Šv. 
P. ir P. par. svetainėje. ' ’

Ten buvus.

Taip-

NEW PHILADELPHIA, PA.

WORCESTER, MASS.
Šv. Onos Draugijos Piknikas-.

Atsibuvo nedėlioję Rugpiu
čio 10, 1919, salė Citv Farm. 
Žmonių atsilankė skaitlingas 
būrelis. Apie 5 vai. Šv. Kazi
miero Bažnytinis choras po va
dovyste vargoninko A. Vismi
no padainavo keletą dainelių, 
kurios išvažiavimą pamargino.

Varpų Pašventinimas.

Tą pačią dieną tiktai vaka
re 7:30 vai. Šv. Kazimiero Baž
nyčioje buvo iškilmingi miš
parai, kur dalyvavo daug ku
nigų. Celebrantas buvo kun. 
Ambotas iš Hartford, Conn., 
diakonas kun. J. Čaplikas, sub- 
diakonas kler. L. Kavaliaus
kas iš AVestfield, Mass., cere- 
monietis kler. J. Navickas iš 
AVashington, D. C., Acolitai 
kler. J. Simanavičius iš Brook
lyn, N. Y. ir kler F. W. Stra- 
kauskas iš Brighton, Mass.

Pamokslas.
Gražu pamokslą pasakė kun. 

A. Vasiliauskas iš Westfield, 
Mass. apie varpus, ką reiškia 
varpai katalikų bažnyčioje.

Procesija.
Procesijai prasidėjus pama

ži eiti per bažnyčia, žmonės 
sykiu pradėjo grūstis lauk iš 
bažnyčios kur ant lauko palei 
duris varpai buvo padėti.

Šventinimo apeigas atliko 
Pralotas J. Madden iš Hol- 
yoke, Mass., Srpingfieldo Vys
kupijos Vicar - Generolas, pri- 
gelbius kun. J. J. Jakaičiui 
kun. K. Vasiliauskui, Kun. A. 
Ambotui, kun. J. Čaplikui.

Varpai du, didesnis sveria 
2100, o mažesnis 1075 svarus, 
ant abiejų varpu buvo iškalta 
žodžiai, kad varpus įtaisė pa- 
rapijonįs. Didesnis varpas ap- 
krikštitas “Jėzus”, Mažesnis 
“Marija”, Ant kitos pusės 
abejų varpų yra Mairiorio ei
lės: Apsergėk Augščiausi tą 
mylimą šalį,

Kur musų sodybos, kur bo
čių kapai! 

Juk tėviškė Tavo malonė daug 
gali, 

Mes tavo per amžius vargingi 
vaikai, 

Neapleisk Augščiausi musų ir 
brangios tėvynės, 

Maloningas ir galingas per vi
sas gadynes”

“Marija! Marija,
Skaisčiausia lelija,
Dangaus karalienė šviesi — 
Užstok prieš Augščiausį 
Tu žmogų menkiausį, 
Nes viskų pas Dievų gali.”

Po pašventinimo, abu varpu 
paleido savo balsus, ir tas nau^j visas

■

WESTFILLE, ILL.
Nedėlioję, Rugp. 10 d., Šv. 

Petro ir Povilo par. svet., L. 
Vyčių 85 kp. surengė vakarą 
pagerbimui kun. Laurino S. 
Brigmano, nes tai buvo vardu
vių diena.

Programui prasidėjus, Vy
čių choras sudainavo Vyčių 
Hymną; po to Vyčių pirm. Jur
gis Karpavičia paaiškino va
karo tikslų ir nurodinėjo, kiek 
gerb. kleb. kum Brigmanas 
yra pasidarbavęs Westfillėj 
Už tai kaipo ženklą dėkingu
mo, Vyčiai suteikė jam puikią 
dovaną ir bukietą gėlių; cho
ras sudainavo ilgiausius me
tus, A. Jurgučiutė pasakė lin
kėjimą.

Toliaus, O. Jurgučiutė dai
navo solo “Molinėlis Puodas”, 
eilę “Lietuvio Kareivio Mir
tis” deklemavo Antanas Mik- 
lovas; paskui buvo perstatytas 
trijų aktų sceniškas vaizdelis 
“Viri Geri”. Lošė sekantieji: 
Ono Karpavičiūtė, Jonas Gri- 
maila, Paulina Šležaitė, Jonas 
Ragaišis, Marijona Lučkaitė, 
Juozas Brazaitis, Juozas Kar
pavičia, Franciška Masiulaitė, 
Juozas Vasiliauskas, Z. Sima- 
naitė, T. Karutis, Jurgis Jur
gutis, A. Brazaitienė, J. Ra
kauskas, ir O. Veiveraitė. Eilė 
“Kas pinigų turi” deklemavo 
S. Vasiliauskis, eilė “Kam”— 
Ona Karalaitė. Duetą “Skam
bančios Stygos” dainavo Ago
ta Jurgučiutė ir Ona Karpa
vičiūtė; solo “Meilė” puikiai 
sudainavo Ag. Jurgučiutė; 
monologų “Naujas kalbėto
jas” puikiai atliko Justina 
Karpavičiūtė; pastaroji taip-gi 
puikiai padeklemavo eilė “Ta
boka — velnio išradimas”; 
monologų “Negryną Sąžinė” 
atlošė Ona Karpavičiūtė; eilę, 
“Pasaulio Įvairumas” pasakė 
Z. Simonaitė. Toliaus sekė ko
medija “Tai Politika”, kuri 
labai prijuokino publikų. Ar
tistai roles atliko puikiai. Lo
šė sekantieji: Laminu — buvo 
Jurgis Karpavičia, Marė — 
A. Brazaitienė, Alena — A 
Jurgučiutė, eilė, “Laukiant 
Pargrįžtant” pasakė O. Veive
raitė. ,

. Vyrų choras dainavo “Liūd
nas Balsas”, merginų choras 
— “Čiū, S ’. Paskui

10 Rugpiučio vietinis klebo
nas kun. M. Durickas užšaukė 
susirinkimus nekuriu katali
kiškų organizacijų, kaip tai: 
Tautos Fondo skyriaus ir su- 
siv. L. R. K. A. 51 kp. dėl ben
dra pasikalbėjimo apie Fede
racijos busimąjį kongresą ir 
apie prigulėjimą tą organizaci
jų prie prie Federacijos. Susi
rinkimą vedė pats klebonas 
kun. M. Durickas. Pirmiau
siai paaiškino reikšmę Federa
cijos ir kokią naudą atneša 
draugijoms, bei abelnai kata
likams, prigulintiems prie Fe- 
deracijos.Išklausę virš minėtus 
paaiškinimus T. F. skyriaus 
nariai išreiškė norą _ prigu
lėjimo prie Federacijos, o na
riai susiv. L. R. K. A. kp. sky
rėsi nuomonėmis, bet galutinai 
diduma balsų atrado reikalin
gumą prigulėti prie Federaci
jos. Kuomet viskas buvo už
baigta ir susirinkimas uždary
tas, pasiliko tūlas A. Kazlaus
kai (Brooklyno kontrakto- 
rius) ir prašė kad leista jam 
hutų pakalbėt apie Federaciją, 
bet gerb. dvas. vadovas prane
šė jam, kad susirinkimas yra 
užbaigtas ir jo paaiškinimai 
apie Federaciją neturi vietos. 
Tuomi kontraktorius neužsiga- 
nedina, pakėlė didžiausią 
triukšmą, kuris privedė prie 
to jog triukšmadarį prisėjo iš
prašyti iš svetainės. Kiek gir
dėti, tai Kazlauskas jaučia 
užgautu ir laksto pas narius 
susiv. reikalaudamas kad tas 
extra susirinkimas būtų pripa
žintas už neteisėtą. Ir tai dar
bas to, kuris vadinasi savę ka
taliku, o dvasiško vadovo pa
aiškinimų nepripažysta. Bet 
svarbiausias kontraktoriaus 
darbas, tai noras atsižimėjimo 
ir tapti vadovu katalikiškų or
ganizacijų. Tik laimė, kad 
trūksta vadelės iš rankų.

A. T. Gudaitis, 51 kp. narys.

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

BOSTON, MASS.' 
PIRMININKAS'— Jonas Adomavičius.

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

■ - 81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

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

209 East Cottage St, 
Dorehester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tulei kis, 
130 Bovven St, So. Boston, Mass. 

D. L K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

ŠVENTO JONOEVANGELISTO 
PAiALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas, 

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 

47 Vale St., So. Boston, Mass.
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas, 

181 D Str., So. Boston, Mass.
Susirinkimas bus 17 d. Rugpjū

čio Bažnytinėje Salėje 3:30 vai. 
po pietų.

DIDELIS IŠSIPLĖTOJIMAS 
" ODOS LIGŲ.

PIRMUTINIAME RIN
KIME KAREIVIŲ 174,- 
642 VAIKINAI BUVO 
NEPRIIMAMI VIEN 

DĖLTO, KAD TU
RĖJO ODŲ LI

GAS.

Pirmas rinkimas kareivių, 
buvo tik 10 dalis Amerit&s 

gyventojų. Tai-gi ir lengva 
suskaityti sergančius odos 
ligomis. Ypatingai vasaro
je odos ligos yra aiškiai ma
tomos. Vasaroj odos daug 
kejičia ir jų ligos labai aiš
kios!

Partocyl tai yra’ stipriau- 
sis ir geriausis gydymas taš
kų, raudonumo, niežėjimo, 
nubėrimo, pučkų, spaugelių, 
kąsymos pagimdo daug nau
jo kraujo. Dėžutė kainuoja 
$1.00 pas APTEKA PAR- 
TOSA, 160 2-nd Avė., New 
York.

“DARBININKO” BIZNIO ATSKAITA
“DARBININKO” BIZNIO INEIGOS IR IŠLAIDOS

NUO RUGPJ. 1 D. 1918 IKI RUGPJ. 1 D. 1919.
Balanee ant rugpj. 1 d- 1918 ...................................................................227.86
Už spaudos darbus, prenumeratas, knygas, pav. numerius 

ir kitos smulkios įeigos...................................................................26,439.98

Viso ineigij $26,667.84

EASTON, PA.

IŠLAIDOS.
Už popierą, knygų apdarymą, elektriką,algos ir tt.

Balanee ant rugpj. 1 d. 1910.

26,340.28

$327.56

NUO RUGPJŪČIO 1 D. IKI RUGPJŪČIO 1 D. 1919.
Redakcijoj ir Administracijoj rakandai ir pataisymai............ 895.00
Mašinos ir rakandai spaustuvėje .................................................... $7,488.25

Išviso.
Atmetus 10 nuoš. ..
Pridėjus 1917 iri 1918

$8,383.25

Susimažina ant

$838.32'
2219.56

3057.88

Lieka vertė.......................................... $5325.37
Nauja Intertvpe, popiera, rašomi ir religiški daiktai, kny
gos krautuvėje savo ir svetimos laidos, mums skolingi ver
tės ........................................................ 22,106.74
Balanee ant rugpj. 1 d. 1919 ..............  327.56

. Išviso mūsų turtas neša e $27,759.67

MES SKOLINGI ANT RUGPJŪČIO 1 D. 1919.
Už knygas, popierą, mašinas ir kitas reikmenis.......................$12,295.03
LDS. Centrui....................................................................................................... 155.90
Paskolų .................................................................................................................5,690.00
Prenumeratų pinigai ..................................................................................1,750.00

Išviso mes skolingi 
Visas turtas neša

$19,890.93
.27,759.67

Grynas pelnas užaugo......................
Trečiame LDS. Seime turėjome gryno pelno

Tai per metus paaugo turtas

.7,868.74
$1,705.83

...........................................$6,162.91
A F. KNEIŽIS,

“Darbininko” Administratorius.

VISI RENGRITĖS PRIE

“Oi, oi oi,

Rugpj. 10 d. pobažnytinėje 
svetainėje buvo sušauktas su
sirinkimas, kad atnaujinti L. 
D. S. kuopų, kuri jau buvo ap
leista.

• Susirinkimų atidarė p. K. 
Baltis. Paaiškinęs susirinki
mo tikslų perstatė kalbėtojų 
kun.' J. Kelmelį, kuris gražiai 
nupiešė L. D. S. vertę ir nau
dų prie jos prigulėti, ragino 
visus darbininkus- prisirašyti 
prie tos naudingos organizaci
jos.

Kalbos pasekmės buvo ge
ros. Kuopa tapo atnaujinta 
ir prisirašė daug narių. Val
dyba išrinkta sekančių narių: 

Pirm. K. Balsis, vice-pirm. 
A J. Vasiliauskas, protokolų 
rašt. J. Žertigulis, finansų rašt. 
J. Skirmantas, iždininkas P. 
Pečiura, iždo globėjai O. Di- 
bulskaitė ir A. Tamošiauskas.

Geru pasekmių naujai kuo- 
_ d r. < r ’
■J ’ M _________ H ,

L. D.
x. ANTRO

J

S. NAUJOSIOS ANGLIJOS IŠVAŽIAVIMO,
KURIS BUS

RUGPJOČIO 24 DIEN£, 1919 
ANT P-NO ČAPLIKO ŪKĖS

HUOSON, MASS.
PRADŽIA 1 V AL. PO PIETŲ.

IŠVAŽIAVIME DALYVAUS VISOS NAUJOS

ANGLIJOS CHORAI, SOLISTAI IR TT. DALY-

VAUS ŽYMIAUSI SVEČIAI. RE NOKITE S VISI,

O VISI.
J GA

pi ' « , -A*
.... v'
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VIETINĖJ IINinę šiausiais triukšmadariais, o vis ! 1 L I I H L u 4 > " ’ v Oi 1^ geriausi Jonelio draugai
7. Galutinai vietiniai kataįi- 

kai apsvarstę musų “didvy
rių” darbus susirinkime Lie
pos 27 dieną, kuriame dalyva
vo į 200 žmonių, vienbalsiai 
patvirtino “didelius” p. Jaru
ševičiaus darbus ir nutarė jį 
išmesti iš parapijos skaitliaųs. 
Tai ne aš vienas apie tuos dar
bus liudiju, visiems žmonėms 
įgriso. Lai Dievas jam užmo
ka arba dovanoja.

Kun. K. Vasiliauskas.

AČIŪ. '

Norwood’o, Mass. Lietu
viai atjausdami So. Bostono 
vasarinės mokyklos reika
lus, per p. Joną Urboną, So. 
Bostono atstovą paaukavo 
nemažą sumą pinigų. Baž
nyčioj kolektos buvo $18.67; 
šv. Jurgio Dr. aukavo $25 
ir šv. Kazimiero Dr. $13.25, 
viso $56.92. Už tokią gau
sią auką mokyklos reika
lams, vardu So. Bostono 
mokyklos komisijos, tariu 
Nonvoodiečiams nuoširdžiai 
ačiū.

Kun. K. Urbanavyčius. 
So. Bostono Lietuvių 

Klebonas.

SUTARĖ.
Rugpj. 12 d. p. Antanas Ra

dzevičius buvo atsilankęs pas 
p. M. Karbauską ir abu nuėjo 
pas gerb. kleboną kun. K. Ur
bonavičių pasitarti apie-patai
symą vargonų. Plačiau apkal
bėjus, sutarė pataisyti ir pa
didinti. Darbas bus pradėtas 
už mėnesio. Bus daug naujų 
dūdų. Bus beveik tris kartus 
didesni ne kaip dabar yra. Vi
sas įtaisymas ir darbas kai
nuos virš $4.000. Taip-gi tu
riu priminti, jog jau vargonų 
fondas yra atskirtas nuo baž
nytinio choro kasos ir kiekvie
nas centas duotas ant pataisy
mo vargonų, eis į tą fondą, o ne 
į bažnytinio choro kasą. Tai 
gerbiamieji remkite tą vargo
nų fondą kiekvienas kiek tik 
išgalėdami.

Radzevičius išvažiuodamas 
sutaisė dabartinius vargonus 
už dyką ir sakė, kad elektri- 
kinį motorą įtaisys kogreičiau- 
sia. Tas motoras bus geras ir 
dėl naujų vargonų. Dabar baž
nytinis choras rengiasi prie 
bažnytinio koncerto. Yra pra
šoma choro giesmininkų lanky
tis ant repeticijų, nes reikės 
rengti daug koncertų, kad iš
auginus vargonų fondą.
t Parapijonas.

Įmunity House at Ormsby 
Park yra suorganizuotas p- 
lės Lois Raukiu, Tarptauti
nio Instituto ir turi savo va- 
d p-Ię Hali Statė College.

Ateik kito ketvergo vaka
re pasižiūrėti ir pasiklausy
ti ką pasakys p-lė Hali. 
Apart mokslo, susipažinsi

Pittsburgh’o lietuvių mo
terių kliubas stengiasi išras
ti būdą pigesniam pragyve
nimui. Jos mokinasi kaip 
geriausia sudėti fruktus ir 
vaisius į butelius, (kenus) 
ir juos užlaikyti. Kliubas, 
kuris susirenka kiekvieno 
ketvergo vakare 7:30 Com-

TAUTŲ LYGA

Tikroji tautų lyga buvo su
formuota daug pirmiau, negu 
svietinė karė, dėl tų, kurie 
vartojo Trinerio Amerikonišką 
Eliksirą Karčiojo Vyno. Karš
ti padėkavonės laiškai rašyti 
27 kalbose, angliškai, čekiš
kai, slaviškai, lenkiškai, kro
atiškai, \ slovėniškai, serbiš
kai, lietuviškai, francūziškai, 
itališkai, ispaniškai, rusiškai, 
ukrainiškai etc. priparodo, kad 
užuojauta išreiškiama apie

1

RENGĖJAI.

N. A. CHORAI IR LIETUVOS VYČIAI
Širdingai kviečiami atsilankyti ant išvažiavimo, 

Kuris Atsibus
BIENĄ RUGSĖJO-SEPTEMBER, 1919 

DARBO DIENOJE (LAĖOR DAY) 

ANT P-NO ŽARKAUSKO ŪKĖS.
Rehgia 

MONTELLO’S 
ŠV. ROKO PARAPIJOS CHORAS 

------ Ir------- 
LIETUVOS VYČIŲ 1-MA KUOPA. 
Visus 'kviečia

NEGERAI DARO.
Kai kurie Šv. Petro bažny

tinio choro giesmininkai pa
miršta, jog jie priklauso prie 
choro, Nuvažiavę ant piknikų, 
stoja į publiką ir klausosi ar
ba slankioja kur pakraščiais. 
Musų vadovas turėtų atkreip
ti ant to atydą ir prašalinti to
kiuos atsitikimus, nes tas da
ro nesmagumą visam chorui.

Choristas.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOSAGENTŪRA
, Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai 
kviečių visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikrį 
nu teisingą patarnavimų. Neužmirškite adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymoūr Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

vertę Trinerio Amerikoniško I 
Elikserio Karčiojo Vyno tarpe 
visų tautų, dėlto kad kiekvie
nas žino, kad Trinerio gyduo
lė yra didžiausia tvirtovė su- 
budavota priešais visokius pil
vo skaudėjimus ir visokias li
gas surištas su pilvo neramu
mu. Jūs galite gauti jį pas 
Jūsų aptiekorių, kuris turi ir 
visus kitus Trinerio vaistus 
ant rankų, ypatingai Lini- 
mentą, Trinerio Kosulio Nu
ramintojas, Trinerio Antiput- 
rin (labai geras gerklei ir bur
nai mazgot ir augštos rūšies 
panaikintojas skaudulių). Jūs 
negalit'rast nieko geresnio. — 
Joseph Triner Company, 1333- 
1343 So. Ashland Avė., Chica- 
go, m.

PARSIDUODĄ NAMAS Į 

Ant 3 šeimynų po 5 kambarius, 3 lo
tai žemės, didelis sodas ir 3 vištiny- 
čios. Namas dar nesenas ir labai pi
giai parsiduoda. Ant Tovm Plot 

Petras Wasles, 
ulUO Geddes Terr., VTaterbury, Conn.

Paieškau Magdės Matulevičiūtės, 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės, 
Suvalkų gub., Marijampolės apskr., 
Bugatovos par., Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDĖ SKURIUTĖ, 
1579 Main St, Ė. Hartford, Conn.

73
NATIONAL PRESS.,

Porter Avė., Montello, Mass.

*
PARSIDUOD A

i Rakandai, taip-gi yra daug maltų ir 
anglių, kurios parduodu sykiu su ra
kandais. Daiktai visi apinaujL Par
siduoda pigiai. •

Turi būti parduota greitai.
J. Pūras,

398 2nd St., S. Boston, Mass 
(Galima matyti vakarais nuo 7 ikid).

TEL BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofisoadyno. a*4o rteektaa Naaa
14P.M.MPM. Priausta Aktelva.

419 Boylstoa St, Basto*, Maaa.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

AP T IE K A
Sutaisau receptus su di

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS. 
ei. S. Boston 21014 ir 21013

Paieškoj imai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
11.00

REIKALINGAS 
BARZDA SKUTI S, 
Kuris galėtų dirbti vakarais ir suba- 
tomis po pietų. Mokestis gera. My
lintieji tų darbų malonėkite atsišaukti 
pas

P. Lapenas,
299 E St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO NAMAI 3 šeimy
nų su 11 kambarių, elektros šviesa, 20 
vaisinių medžių, 17,000 pėdų žemės. 
Parsiduoda už $4500.

FELIN BENKIS,
30 Randsome Rd., Mattapan, Mass.

20 MILIJONŲ DOLERIŲ ••
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PLIENO KORPORACIJA

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tikę dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

• “LAI GYVUOJA LIETUVA”
%

šį paveikslų turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite:

REIKALINGAS 
BARBERIS 

(Barzdaskutis)
Darbas ir užmokestis geras. Prašau 
atsišaukti tuojaus šiuo adresu:

J onas Apesega,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

Paieškau Dominiko čepalo, pirmiaus 
6 metai atgal gyveno Rockford, m 
Iš Lietuvos paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Paleivenės par. Jis pats 
ar kas kitas žinote apie ji praneškite 
šiuo adresu:

FRANK JANKAUSKAS, 
220 Athens St, So. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ
Prie dirbtuvės darbų. Pritiri- 
mo nereikalinga. - Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbą. 
Atsišaukite

American Can Co.
Off A St., So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Prl Malino valandos:
Nuo t Iki B popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*

509W KOXDWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
TeltOZ S. B.

1
padarys vaidų 
BALTĄ. Pra- 
nuo veido. Pa-

Kad būt gražiu
Vartok tų mostj, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus Ir spuogus
daro minkštų Ir baltų odų. Kaina dėfct- 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Oo., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct

Lietuvis Dantistas

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke
letą centų nusiperkant pokeli gyduolių.

Jatul’s Capsulax 
Vidurių Gyduolės
Kaina 50 centų.

DR. M. V. CASPEB 
f i (Dr. M. V. Kasparavičių) 

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

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

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

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulax, kurios yra_ ” *............ . ”7* >
ir -Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 

— - - - - - ( Vie-

pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 

Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo, 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES. ™ 
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Persalimo, GripoaS 

ir Influenzs. Kaina 50 centų.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad §5 

šios. Jos gydo šias ligas.- Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, Ęs 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite,' kad Ęs 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- m 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 53 
kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs gfi 
čia telpa:

P. A. JATUL, Aptiekorius, Ęs
(Išdirbėjus) Ę§

BOSTON, MASS.' P. O. BOX 2128,

i

!

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambrldge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GL£B0W.

Specialistas paslaptingų ligų.
" Ėmiau medicinos mokslų Berllno, 

884 Main St.,
Cambridge, Mass.

OFISO VALANDOS: Nuo 1 ĮM 2 
ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va

karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vaL po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS
§ Karė ir ugnis §
X Viską atėmė, sugadina ir sudegino gyvenimus jūsų giminių. s
A Jūsų pačios, vai kai,motinos, tėvai, broliai, seserys ir kiti artimi jūsų A 
U širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaikščioja nuogi, x 

basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo jūsų pagelbos.
A AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? U
M Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, Centralis Bendras Lietuvių Y 
A Bankas siunčia visiems gerai žinomų kaipo kovotoją už Lietuvos laisvę (I 
X advokatą p. F. J. Bagoėių į Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją deP 2 
X ištirimo komercijinių reikalų tuo pačiu laiku jis galės nuvežti įteikta-g A 
y dovanas, pinigus ir laiškus. ' X
•p Jeigu jus nežinote kur jūsų giminės, tai prisiųskite mums senąjį A 
H antrašų ir vieną (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasistengsime sujieš- y 
a koti jūsų gimines. Laikas mus nelaukia, siųskite pinigus, laiškus ant v 
A šio antrašo: Į)
X CENTRALIS BENDRAS LIETUVIU BANKAS, *

3

i

D antį b ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, au 

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 vai. vakare.

NsdUlomta 
nuo 10 vai. ry ta 
Iki 4vai. vakaru

JONUI JARUŠEVIČIUI 
PRIRODYMAI.

Nemąknn apie panašius da- ] 
lykns k:.’1 ėti viešai, bet kad ' 
p. Jaruševičius nžsispirę? gei
džia ir per laikraščius reika- į 
lauja jo “nuopelnų” prirody- ! 
mų turiu juos suteikti. Turiu 
pripažinti, kas Jonas Jaraševi- 
čius yra “katalikas”, nes kaip ! 
kada į mėnesį kartą ateina ba
žnyčion, gerą liežuvelį turi, | 
moka juo gražiai malti ir taip | 
puikiai - katalikiškai pakalba, | 
kad net žmogų užžavėja, tik i 
visa bėda kad žmogus ne į lie- i 
žuvį žiuri, o tik į štai į kokius i 
darbelius:

1. Moka“ gražiai ”apie klebo
nus pakalbėti, o ypatingai jų 
dorumą “fain” nusveria.

2 Kalbėjo ir prisidėjo prie 
Neprigulmybės Fondo suorga- 
nazavimo Springfielde, Mass. 
(žiur. “Am. Liet. No. 8).

3. Sutvėrė Westfielde lais
vamanišką draugiją, joje va- , 
dovauja ir jon katalikus trau
kia.

4. Rėmė ir ragino v prisidėti j
prie laisvamanių seimo Chica-j 
goje. •

5. Carų sostai griūva, tad 
dabar reikia tik kunigų “sos
tus” griauti, tai “veikėjo”! 
maloni mintis.

6. Per trejus metus puikiau
sia ramybė buvo Westfielde, 
su jo atvažiavimu pradėjo su-1 
irutės darytis ir šiandien bu- į 
vusiejie geri katalikai yra ar-

(V. S. Steel Corporation)

Paskyrė pabūdavo j imui didžiausių plieno dirbtuvių pasaulėj mieste 
Ojibway, kuris yra 5 mylios nuo miesto Detroit. Dirbtuvės jau būda
vo j amos. LIETUVIAI! Pirkit lotus mieste O j ibway, o atminsite mie
stą G AR Y, IND., kur žmonės pirko lotus po $300 ar $400, o pardavė 
po $4.000 ar $5.000. Dabar parduodam lotus po $400 ir aukščiau ir ant 
labai lengvių sąlygų: Užmokėk tik mažą dalį pirkdamas, o baigk mo
kėti po kelioliką dolerių į mėnesį. .

Kreipkitės informacijų į vieną iš didžiusių Read E stote C o. mieste 
Detroit. Šnekame lietuviškai. Laiškus rašykite ir-gi lietuviškai.

S. E. BRUCE KOEPFGEN CO.,
507 EQUITY BLDG. FOREIGN DEPT. PHONE MAIN 3175.

Cor. Grisuold & Larned Streets,

DĖT R 0 IT, M I C H.

MMM9

ar-

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. | '
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis .buvo. Dispepsija,' ' 

nevirlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstų, nervų ir abelnas spė-1 ' 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-Į [ 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

< Bet kada pareilcaalvau Salutaras vaistų, Bltterlo Kraujo valytojo, , 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- • 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti Kraujas] ] 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po nžmušl-i i 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras^ ] 
Biterla, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tarpi , 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmos Ir 1000 sykių dė- ' 
kavoju Salutaras myliotų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] ] 
žįstamiems su tokiais atitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų- >

1707 S. Halsted St. *Tel. Canalution, J. Baltrėnas. Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, I1L

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir Hetutrisaiai 

Ofiso valandos: — 
Ryt ns iki 9 vai.

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

A 32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS. ()

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 jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai. ' ■ Z .

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
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. M0R0NEY
Washington 8k, arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

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

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Br#a4 St., Pkihddpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nua 9 rito iki S popiete 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

NedeKeorfs iki 4 perriita. «

Bei! Phone DICkiMon 3095 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafnga sulaiką plunku tliaki- 

tna, tralai ina pleiskanų, niežėjimą 
odos galvos, augins plankua priduoda 
ma Jėsss reikalinga melsta. /

Dermafuga padarys kad Jusfl Plan
kai bus tankus ivelnu* Ir skaistus.
* Oda Jusfi galvoje bus tyra. pleis
kanos išnyks snt visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum psč- 
ta suvis dykai Hbandymul sam

Priaiuakite 10 c. stampomis * 
tlmo ližu, patui išbandymai < 
Dennafuroe ir brošiūra.

ARGU- SPKCIAL.TIES CO.
BOX 87. . PHILADELPHI A. PA




