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dančiais Lietuvos rubežių. Į 
pietus rubežius eina tik tru- 
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Krikščionys dArbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonią organizaciją 
Amerikoje — Lietuvią Darbi
ninku Sąjungą.
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Lietuvos su Rusija taikos 
išlygos;

LIETUVOS TAIKOS IŠLY- BOLŠEVIKAI VILNIUJE.
Londonas, liepos 16. — Bol- 

Įševikai užėmė Vilnią seredoj 
■ po pietą. Pasipriešinimo ne- 

London, liepos 14. — Bevie- buvo. Tokią žinią gavo Lon-

GOS.

liu telegrafu gautoji žinia iš 
Maskvos skelbia, kad liepos 12 
d. taikos sutartis tarp Rusijos 
ir Lietuvos buvo pasirašyta ir 
rubežiai nustatyti. Rubežius 
prasideda nuo susibėgimo u- 
pią Gorodijankos ir Bobro, 
eina į pietus nuo Gardino tarp 
Kuznicos ir Sokolkos, tęsiasi 
truputį į pietus nuo Lydos, pa
skui tarp Smoronios ir Vilei
kos. Vileika lieka Rusijai. Aš
mena lieka Lietuvai ir paskui 
rubežiaus linija eina tarp 
tarp Kreslavkos ir Pridmisk 
ant vakarinio Dauguvos kran
to. ,

Lietuvią nuosavybė, kuri 
buvo išgabenta Rusijon per 
karą, bus sugrąžinta Lietu
vai. Lietuva gauna teisę nu
sikirsti rusiško' miško nuo 300.- 
000 akrą, kurie randasi ar
čiausia Lietuvos rubežiaus. 
Galės kirstis per 20 metą. So
vietą vyriausybė išmoka Lie
tuvai auksiniais rubliais 3 - 
000.000.

PADEREWSKI NEKALBA.

Į Spą, kur eina alijantą ir 
vokiečią konferencija atvyko 
Lenkijos buvusis premieras 
Paderewski. Jis neprisileido 
ir nekalbėjo su laikraščią ko
respondentais.*

GAL SUSIREMS.

TURI NUSILENKTI.

Kopenhaga, liepos 14. — 
Kaip gandas eina, tai sulyg su- 

_ tarties tarp Rusijos ir Lietu
vos pastaroji suteikė teisę ru
sams užpulti lenkus okupuotoj 
Lietuvoj.

Kaip pranešama, tai lenki; 
padėtis Vilniuje be vilties. 
Lenkai neteko maisto ir yra 
didžiausiame nusiminime. Sa
koma, kad organizuojasi liuos- 
norią armija, kuri užims vie
tą regulerės lenką kariuome
nės, kuri turbūt apleis Vilnią 
rytoj (tai yra liepos 15). Y- 
ra spėjama, kad tas galės ves
ti prie susirėmimo su lietu
viais.

don' Times iš Kauno.
Toj pat telegramoj sakoma, 

kad Lietuvos ir Rusijos ka
riuomenės išvien laiko Land- 
varavą, 10 mylią nuo Vilniaus 
į vakarus. X ėda derybas ku
riems pavesti valdymą. — 
būt bolševikai paves 
vįams.

Varšava, liepos 14 
Associated Press). — Šiaurėje, 
kur bolševikai vartoja smar
kiąją kariuomenę prilaikomą 
šauniomis divizijomis kad per
silaužti per visą lenką frontą, 
bolševikai susisiekė su Lietu
vos kariuomene, bet mūšio ne
įvyko. Tokia žinia čia gauta 
militariuose rateliuose Varša- 
voj.

Sako, kad lietuviai (matyt 
turi būt “bolševikai”) sutiko 
užleisti užimti lietuvią kariuo
menei ūmu laiku, jei Vilnią 
bolševikai paimtą.

Vilnišas - puolimas bolševi
kams suteikia tiesioginę ko
munikaciją geležinkeliu su ry
tine Prūsija, prie ko lenkai 
stengiasi nedaleisti. Apie tūk
stantis visokios rūšies vagoną 
buvo pavartota gabenimui ci- 
vilią žmonią iš Vilniaus ir ge- 
ležinkelią stotys kimšte pri
kimštos žmonią norinčią išva
žiuoti. Aprobuojama, kad 60.- 
000 žmonią apleido Vilnią pa- 
sigaunant visokioj rūšies veži
mą.

Keliai į vakarus ir į pietą 
vakarus mylią myliomis nu
statyti vežimais pabėgėlią, o 
taip-gi yra tūkstančiai pėsčią 
pabėgėlią, nešiną ant kuprą 
savo gėrybią.

Pabėgėliai jau pradeda at
vykti Varšavon, kuri jau tris 
syk daugiau gyventoją turi, 
negu buvo prieš karą. Pabė
gėliai plusta iš Kievo, Minsko 
ir kitą vietą, kurias lenkai tu
rėjo apleisti. Prieš Minsko 
puolimą visi lenkai iš jo išsi
kraustė, liko jame tik rusai ir 
žydai.

(Kita telegramą iš Varšavos 
skelbė, kad Vilniui ginti susi
daręs moterą legijonas. Joms 
buvę pavesta 8 mylią frontas. 
Visos moterys buvę apsiavu- 
sios amerikoniškais batais ir 
valgydinamos Amerikos Y. W. 
C. A. Joms vadovauja mote
ris Goerce. Savo komandoj 
turi apie^l.000 moterą.)

IŠSIRAŠYK iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daug indo- 
mybių. Už 50c. (galima 
stampėmis) gausi 10 ekz., už

Alijantą ir vokiečią konfe
rencijoj miestelyje Spa vokie
čiai vis priverčiami nusileisti. 
Turėjo nusileisti nusiginklavi
mo klausime ir antru sykiu bu
vo priversti nusileisti anglią 
klausime. Alijantai išsireika
lavo, kad vokiečiai alijantams 
kas mėnuo pristatytą anglią 
po 2.000.000 toną.

James M. Keyes 
Advokatas

350 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvos Taikos Delegacija išvažiuojant Maskvon Kauno sto
toje gegužio 1 d. š. m. Ant paveikslo matosi du, amerikiečiu — 
Naruševičius ir Balutis. Delegacijos atstovai: Naruševičius, Kli
mas, kun. Vailokaitis, Bizauskas, Kairys, Rozenbaztmas ir Sie- 
maška. ■ Be jų dar delegacijos sąstatoj buvo apie 20 ypatų,. Tai 
toji delegacija pasekmingai išvedė taikos derybaš ir sutartis buvo 
pasirašyta abiejų pusių liepos 12 d.

Anglijos parlamente And- 
rew Bonar Law savo vyriau
sybės vardu paskelbė, kad bus 
tęsiamos derybos su Rusija ir 
yra Rusijai pasiūlyta per
traukti karą su Lenkija su iš
lyga, kad lenką armija pasi
trauktą į tuos rubežius, ku
riuos jai paskyrė taikos kon
ferencija pernai, o Sovietą ar
mija turi laikytis nuo tos lini
jos 50 kilometrą atstu! Tuo 
tarpu kuogreičiausia būtą su
šaukta Londone konferencija, 
kurion būtą pakviesti atstovai 
nuo Rusijos, Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos ir Finlandijos. 
Iš rytinės Galicijos- ir-gi galė
siąs būti atstovas. Toje kon
ferencijoje galutina taika bū
tą įvykinta rytinėj Europoj.

.parodoma TJetuvos 
žemlapis. Yra e 
Š& p— 

a. Kol kas

[telegramose skelbiama, tai 
rubežius prasidedant nuo 
susiliejimo Bobro ir Gorodi- 

Kas vraramo ir joietosumv i<*- janos upių eina tarp tudvie- 
tik iš dama Sokolka. Nuo Sokol- jų stočių—Sokolkos ir Kuz- v • >•••

vos, tai rask Gardiną. Nuo 
Gardino žemyn eina juoda 
linija ir ant tos linijos tarp 
Gardino ir Bielostoko ran-

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K SV.

DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS”
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomia 
Matams 64.00
Bostone ir apylinkėj m. I&00 
Užrubežyj metams . 16.00 

“DARBININKAS, ” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass

Lietuvos laikraščiai pilni 
iridomhj naujieną. Lietuvos 
laikraščią galima gauti “Dar
bininke”. Pėtnyčioj, liepos 16 
d. atėjo Kauno “Darbininkas’ 
birželio 22'd., “Vienybė” lie
pos 22 d., Kaunč '“Laisvė” 
birželio 20, 23, 24'ir 27 dd. Ma
tote tie laikraščiai ėjo tik apie 
tris savaites. Gi “Laisvės” 
paskutinysis numeris nėjo nei 
triją savaičią. Naujienos yra 
šviežios.

Jei nori gauti laikraščią iš 
Lietuvos tuoj, kaip tik jie atei
na, tai atsiąsk sutikimą, kad 
apmokėsi už pasiąstus laikra
ščius. Tai gausi visą, kokie 
tik mums ateis ir gausi greit

Už dolarinę gausite 20 ekz., 
už 50c. gausite 10 ekz.

šuje, tai yra Lietuvai, Ly
dą. Po to vesk liniją augš- 
tyn tarp Ašmenos ir Vilei
kos ir iki Dauguvos. Tikres
nių žinių neturint galima 
spėti, kad rytiniame šone 
(pod^) rabe&is^
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HOMESTEAD, PA

MESKIT KEPURES Į 
PADANGES.

Ketverge dienos pasaulio 
laikraščiai paskelbė apie tai
kos sutarties tarp Lietuvos ir 
Rusijos pasirašymą. Patvirti
no tą, ką “Darbininkui” bu
vo kablegramavęs iš Kauno 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
eesterio lietuvių klebonas. Tai
ka Lietuvos su Rusija yra vie
na džiaugsmingiausių, kokios 
tik yra atėję iš Europos Lie
tuvos neprigulmybės reikaluo1- 
se per pastaruosius kelis me
tus. Džiūgaudami galime šauk
ti: Gyvuoja Lietuva!'

Ne be vaisių liko visos lie
tuvių tautos pastangos už ne
prigulmybę. Ne Jie vaisių 
mūsų amerikiečių aukos ir pa
stangos. Mes, kurie nuo pat 
karo pradžios veikėme dėl Lie
tuvos aukavome ir pagalios 
Lietuvos Paskolos bonus pir
kome galime džiaugtis ir di
džiuotis.

Ką turi jaustis tie, kurie ne
turi aukavimo paliudijimų, 
kurie neturi Paskolos bonų. 
Ateina tokių pasmerkimo ir 
pažeminimo laikas. Malonės 
laikas dar tebesitęsia, teingija 
Paskolos bonus.

ANOHBStl1KR, K* H.

Išpildėme.

Nors mūsų maža kolionija, bet
L. Paskolos reikale neėsame pasi
likę šuo kitų kolionijų. Lietuvos 
Misija nežinodama mūsų kolinijos 
skaitlingumo, paskyrė par didelę 
kvotą $12.000. Tai perdaug. Mes 
stengiamės kiek tiktai turime pa
jėgų. Aplankėme visus atkarto
dami ir sulyg pirmo Idepos sten
gėmės paskolą užbaigtu Bonų 
išpirkome už $6.500. Mes įsiti
kinę, kad nuo tokios kolionijos 
daugiaus negalima. Šioj kolioni- 
joj šeimynų turime 85, atskirų 21, 
vaikų 131, gyvanašlių 16. Bet iš- 
tų dar išskirti reikia internacio
nalistų 33, lenkbernių 29. Tu 
rime ir skaitome L. Paskola mūsų 
kolionijoj užbaigta ir kvota išlai
kyta. r! f

Stoties rašt. P. A- Andrejunas.

Kas neturės 
LIETUVOS BONO, 

tas turės 
GĖDOS ir BĖDOS.

LAWRENCE, MASS.
Išdirbinių paroda Vyčių Seime.
Jau buvo rašoma, kad išdirbi

nių komisija, dirba ir ragina dirbti 
kitus. Ant Seimo bus žymių de
legatų svečių. Todėl komisija 
geidžia suruošti išdirbinių parodą 
labai kultūringą.

Parodai tinka įvairių rūšių mez
giniai, nėriniai, išsiuvinėjimai, siu
viniai, piešiniai, audimai ir tt. 
Rankų dirbiniai iš medžio, dideli 
ir maži labai parodai tinka. Tin
ka ir gražios eilės ir prozos origi
nalai šmoteliai. Žodžiu tas yra 
Vyčių Seimo parodoje priimama, 
ką tik lietuvys ar lietuvaitė gali 
išgalvoti ir pagaminti.

Parodos bus įvairus departa
mentai, kaip tai: valigių, mezginių 
rašymų, staliorystės, kalvio, pieši
mų ir tt. Kas ką gali, kad kam 
pristoti parodai? Visi lietuviai 
Lawrence gyvenanti yra kviečia
mi parodoj visuo kuo prisidėti. Na
mų išdirbiniai parodoj priimami 
iš kitų miestų šita išliga, kad pa
tys darbo autoriai savo išdirbimą 
parodai atgabentu ir parsigabentu. 
Rengėjai bijo atsakomybės 
kaičių. Išdirbinius reikia 
šiomi antrašu: Miss Ana 
ravičiutė 94 Bradford St., 

Mass. Reikia

GARBĖ KOVOTOJAMS.
Veik galima sakyti, kad ik

šiol buvome tik Lietuvos ne- 
prigulmybės prieaušryje. Da
bar padarius taiką su Rusija 
teka Lietuvos neprigulmybės 
saulė ir tamsybės sutvėrimai 
lenkai tos skaisčios šviesos iš
sigandę bėga iš okupuotos Life- 

. tuvos.
Su malonumu atsižvelgiame 

dabar į netolimą praeitį, į vei
kėjus ir kovotojus už Lietuvos 
neprigulmybę. Lietuvos vei
kėjai nebuvo kokie patyrę, 

-dantis parėdę diplomatai. Bet 
jie su Salemono išmintimi iš
vedė Lietuvos reikalus. Ant 
kiek Lietuvos veikėjams ne
trūko išminties ant tiek netrū
ko Lietuvos jaunai armijai 
narsumo, kuomet reikėjo gin
tis nuo užpuolikų — bolševi
kų, bermontininkų.

Išmintingai Lietuva kentė 
lenkų okupaciją Vilniaus ir 
trečdalio Lietuvos. Neišmin
tinga būt buvę pradėti karą 
prieš lenkus. Pastaruoju me
tu jų tautinio ūpo pakilimas 
buvo didelis. Sunki kova būt 
buvus. Dabar lenkų ūpas nu
smukęs, o jų jėgos dar labiau 
nusmukę. Sulenkėjusieji Vil
niškiai lietuviai patyrė lenkų 
malones. Su ištiestomis ra>- 
komis pasitiks Lietuvos armi
ją ir Lietuvos administracijos 
įvedimą.

ir iš
siųsti 
Sida- 
Law- 

rece, Mass. Keikia juos pri
austi bent dvi sąvaiti pirm Seimo 
(32 Aug.)

Išdirbinius gali kas nori paau
koti Vyčių naudai, arba Šv. Pran
ciškaus naujos bažnyčios b'azarui, 
arba Raudono Kryžiaus Dr-jai. 
Taip išdirbiniai reikia pažymėti. 
Taipgi reikia parašyti, kiek dirbė
jas mano jo išdirbinis yra vertas, 
kad klerkas kartais per pigiai ne- 
išaikvotu. O pirkti išdirbinius 
tai galės kas tik' norės. Kas tik 
panorės atminties iš Vyčių 8-to 
Seimo, Lawrence, Mass. .

Presos Komisija.

. PIKNIKAI.

17 b. š. m. Lawrance katalikų 
jaunimas turės šokius, kurie pra
sidės nuo 3 po piet. Vakare bus 
ten pat t.y. Šv. Pranciškaus parke 
judomieji paveikslai rodomi Ame
rikono. Įžanga abejoms pramo
gom tik 25 e.

Ant ryt, Nedėlioj bus didžiulis 
Apaštalystės Maldos Dr-jos išva
žiavimas. Seime bus klerikas P. 
Strakanskas, Damašas ir Juras. 
Prie jų bus ir dangiu moksleivių, 

r Reporteris.

Pirkite 
LIETUVOS BONUS 

dabar,. 
kad paskui 

neturStumėt ? 
GĖDOS ir BĖDOS.

S; į .'a;/'?' -c' ......... ..
nt/ " *.'•• •• "’

NEW HAVEN, CONN.

Dabartiniu laiku mūsų kolioni- 
joj smarkiai darbuojas L. R. K. K. 
Dr-ja. Kareiviams pakuoja bak- 
sukus. Surinko apie 55, taip
gi ir pinigus smarkiai renka, bet 
kaip atsitiko Waterbury, Conn. 
ilgas streikas, tai norėdami padė
ti laimėti streiką, prie progos da
rom kolektas ir streikieriama.

Mūsų L. D. S. 28 kp. turi išrin
kus komitetą kurie renka aukas 
po stubas ir taip prie kiekvienos 
progos.

Buvo piknikas šv. Kazimiero 
parapijos nuadai. tai gerb. kun. V. 
P. Karkauskas priminė apie trei- 
ką ir L. D. S. komitetas padarė 
kolektą. Suaukavo $22.60. Par 
stubas surinktų ir L D. S. 28 kp. 
nariai aukavo par susirinkimą tai 
viso $34.11.

f- TL— _

Šelpimo reikalais.
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 

Rėmėjų Skyrius mėnesinį susirim 
kimą leikė nedėlioj Birželio 27 d., 
1920m. Susirinkime pakeltas 
klausimas sumažinimas lėšų Cent
re, ir apsvarstyta pasklydusios ži
nios apie nedorą pasielgimą vedė
jų nekuriose globojimo ištaigo
se Lietuvoje su katalikais varg
šais ir našlaičiais. Tu dviejų 
klausimų reikalu L R. K. Rėmėjų 
skyrius vienbalsiai priėmė sekan
čias dvi rezoliucijas.

I I. Kadangi užlaikymas sekretori- 
jatų L. R. K. Rėmėjų Centro ir 
Tautos Fondo taippat ir Lietuvių 
Katalikų Federacijos sudaro ne
mažas lėšas;

Kadangi tie trys sekretorijatai 
rodos lengvai gaįptu būti suvesti 
vienan. Centran nepadarant skriau
dos toms trims organizacijoms.

Kadangi tokiu sujungi dviem 
trečdaliais sumažėtu užlaikymo lė
šos ir padidėtu suma šelpti Kul
tūrines ir labdaringas įstaigas 
Lietuvoje;

Todėl L. R. K. R. skyrius Homt- 
stead, Pa., šiuomi labai pageidau
ja, kad L. R. K. R. Valdyba kreip
tųsi į viršminėtas organizacijas 
perstatant joms naudingumą su
vienijimo ir kviesti jas pavesti sa
vo reikalų vedimą vienam sekre
toriui.

II. Kadangi iš įvairių šaltinių 
pasklydo žinios Katalikų laikraš
čių atkartotos, kad Lietuvoje ne
kuriu gailestingumo įstaigų ve
dėjai nežmoniškai pasielgia su 
Katalikais vargšais ir ypač vai
kais našlaičiais, drausdami jiems 
pildyti Tikėjimo priedermes;

Kadangi mes Katalikai L. R. K. 
Rėmėjų skyrius Hamestead, Pa., 
nariai aukojame pavargėliams ir 
našlaičiams Lietuvoje, kad praša
linti netik jų kūno, bet ir dvasios 
skurdą;

Todėl šiuomi kreipiamės į L. R. 
K. R. Valdybą, kad įsakytų savo 
atstovui Lietuvoje Gerb. D-rui A. 
K. Rutkauskui, kad’ jis neskirtu 
piniginės pašalpos tokioms ištai
gia su Katalikais vargšais ir 
užtikrinimą, kad panašus atsitiki
mai jų vedamoje įstaigoje neatsi- 
jartos. •
Katalikų vaikais našlaičiais. Pir
miaus turi išreikalauti prideramą 
panašus atsitikimai jų vedamoje 
įstaigoje neatsikartos.

Patartina Gerb. D-rui Rutkaus
kui, kad aplinkybėms leidžiant 

jis stengtųsi taip skriaudžiamus 
vargšus ir našlaičius perkelti įstai- 
gosna, kurios moka ir rūpinasi 
pagerbti vargšų ir našlaičių įsi
tikinimus.

Patartina Gerb. D-rui Rutkaus- 
rai, kad jis šelpimo reikalais ieš

kotų patarimo Lietuvos Katalikų 
Centre ir jo patarimais vaduotasi. 

Petronėlė Medonienė Rašt. 
A. Tumasonis Pirm.

L0WELL, MASS.

Liepos 11 d. tapo surengtas Kon
certas Šv. Juozapo Choro. Kon
certas buvo Lawrence Šv. Pran
ciškaus parapijos parko salėj. 
Puikiai pavyko, žmonių prisirin
ko pilnas daržas, taip kad rengė
jai pritrūko valgių ir gėrimų. 
Minios žmonių pradėjo rinktis a- 
pie 9-tą vai. iš ryto ir rinkos net 
iki 4-tai vai. po pietų. Koncer
tas prasidėjo povakaryj ant Šv. 
Pranciškaus salės-gonkų, prieš pat 
didelį pušyną. Koncertą atidarė 
Šv. Juozapo Choras vedamas R. 
Ainoriaus. Antrą dalį koncerto 
išpildė Šv. Cicilijos Choras iš 
Lawrence. Mass. Savo programą 
atliko puikiai diriguojant p. M. 
PauliukaičiuL 0 trečią dalį tai- 
yra paskutinę dalį koncerto atliko 
N. P. P. šv. Choras iŠ Cambridge, 
Mass., vedamas p. Rakiečio. Šią 
dalį koncerto galima sakyti, kad 
atliko gražiausiai, nes toks malo
nus ir jauslus atsimušantis aidas 
į didelį pušyną, tai žmonės žavėte Į 
žavėjo.

Į Pasibaigus Koncertui, prasidėjo 
žaislai ant pievos ir kitokie įvai
rumai. ' j „i

i

WORCESTIR, MA8S 
Pramoga.

Liepos 11 d. buvo Tautos Fondo 
skyriaus ■ gta f

žmonių buvo privažiavę gana 
daug. Par pasidarbavimą valdy
bos buvo užkviestas ir graino be- 
nas Ameriean Steel Wire Co; 
Band. Ta ja muzika labai buvo 
visi užganėdinti Potam prasidė
jo įvairus žaislai.
dovavo p. Stankus. Lietuvys fo
tografas J. Černius nufotografa
vo, pirmiaus viešai visą publiką, 
o paskui T. F. skyriaus Valdybą.

Visiems dalyvavusiems geguži
nėje T. F. sky. yra dėkingas.

Šiemet T. F. sky. labai darbuo
jasi Žinoma nereikia nei stebė
tis, nes turi veiklią valdybą. Rei
kėtų didesniam Worcesterio lie
tuvių. skaičiui prigulėti prie T. F. 
sky. ir padėti darbuotie dėl Tėvy
nės
r

labo.

darbą Lietuvos Laisvės Paskolai, 
dėl to,tai išrinko komiisją iš se
kančių asmenų: kun. V. Vilkutai- 
tis, pp.‘ M. Šimonis, V. Runta, J. 
jonuška, kurie, kad užprotestuo
tų prieš D-rą Šemoliūną, reika- 

Žaisluose va- laujant, kad jis atšauktu viršuj

Koresp.

pamiriėtą Šmeižtą, užgaunantį ka
talikų visuomenę.

Gegužės 28 d. išrinktoji komi
sija susirinko “Dirvos” redakci
joje ir užprotestavo prieš D-rą 
Šemoliuną, kurs pasižadėjo at
šaukti minėtą straipsnį-šmeižtą. 
Laukta keturias saavites. Ir štai 
atšaukimas D-ro Šemoliuno, L. L. 
P. stoties pirmininko, pasorodė 
“Dirvos” 26 numery, iš birželio 
25 d. 1920 m. Jis sakosi, kad jo 
išreiškimai buvo “figuriški” ir 
sekančiai reiškia: .“Jeigu į Sei
mą pateks kunigų pusė, tai Lie
tuvos visuomenė dar yra po įtek
me bemoksliško fanatizmo (?), 
prietarų, etc. Nes ir dabar iš Lie-

CHICAGO, ILL.
(North gide)

Liepos 7 d. L. Vyčių 5-ta kp. Į tUVOs ateiną žinios liudija, kaip 
laikė munesinį susirinkimą, para- Į ragino po peklos baus

me balsuoti už jų kandidatus. 
Tai yra prietarų palaikymas-bal- 
savimas ne už ką nori, bet už ką 
tave su velnių pagelba priverčia 
balsuoti. Už tuos prietarus nėra 
bloga pati Lietuvos liaudis, ką aš 

Į žemiau ano straipsnio ir pasa
kiau, užsimindamas, jog kada 
Lietuvos žmonės apsišvies, tada 
tiktai kunigus ir jų artimiausius 
bendrus iš valdžios išstums ir pa
sakys, kad kunigams yra vieta 
tiktai prie altoriaus bažnyčioje, 
o ne politikoje”. Kunigai nega

ili du darbu dirbti, nes “Dievo 
malda bus paversta politikos tik
slams (T), o kad bažnyčia ims 

į griūti, tai politika bus skuboma 
paremti bažnyčią ir ne bus gero 
nei bažnyčiai, nei valstybei”.

Vietos katalikiškų draugysčių 
Centro Sąryšis, laikydaams bir
želio 30 d. 1920 m. paprastą sa
vo susirinkimą ir išrinktąjai ko
misijai paaiškinus apie savo už
duoties pastangų atlikimą, bet iš 
“Dirvos” 26 numerio perskaity
to straipsnio aiškiai matosi, kad 
D-ras Šemoliunas neištesėjo duo-

pijos svetainėj. Apkalbėta apie 
pikniką, kuris įvyks šio mėnesio 
pabaigoj.

Mikas.

LAWRENCE, MASS.

11 d. š. m. Lowellio parapija 
laikė išvažiavimą Lawrenco para
pijos parke. Išvažiavimas buvo 
puikus. Apart Lowellio parapi
jom} ir choro dalyvavo Cambrid
ge’io choras ir svečių ir Lawren- 
ce’o choras ir svečių. Cambrid
ge’io choras pasižymėjo atidai- 
nuodamas daug gražių dainų 
tinkamai. Kalbėjo Česnulis ir 
kun. Juškaitis. Programo vedė
jas buvo p. Ainoris. Išvažiavime 
žmonių buvo apie 800. Visi bu
vo pilni santaikos ir linksmybės. 
Buvo ir orkestrą.

Reporteris. 
Pakvailo.

Lawrenciečiai šneka kad vie
tos nezaležninkai suvisai pakvai
lo. Kada eina karė tarpe lietu
vių ir lenkų, jie artimiausia su 
lenkais 'bičiuliuojasi. Užrašė sa
vo kirkužę lenkų nealežninkui 
Odorui. Mat šis pažadėjęs pada
ryti vyskupą ir dėl lietuvių neza- 
ležninkų. Nealežninkų bambizė- 
liai laukia Hoduro malonės kada 
juos katrą pasiųs į Lietuvą neza- 
ležninkų vyskupu.

Prie tos kvailybės jie prie sa
vęs slepia kokį ten nezaležninkų 
kunigužį, kuris yra lenkams pra
sikaltęs. Šitą Kaukų nezaležnin- 
ką jie vadina profesoriumi ir 
monsignoriu. Todelei žmonės ir 
sako kad nezaležninkai visiškai Į 
pakvailo. Vienas iš buvusių ne- ...
zaležninkų šulų ant susirinkimo kūnais norėta vėl atstatyti Europos 
rėkė sakydamas: “Ar mes pasiu- tautų SUgy venimą — tai garsioji taikos šu
tome kad mes taip ilgai penime tartis Versailles rūmuose nukalta... Tik, 
tuos nezaležnus kunigus? Meskim bala ten žino, kodėl jos lig šiol niekas tin- 
juos ir eikim prie katalikų at- hęamaį negali suprasti, kitaip sakant, tau-

IfatattagM Poterio. P” sugyvenimo sumegsti! Turbūt patys mes- 
  gamieji ryšiai perdaug silpni, netamprūs, 

arba tiesiog — netikri-dirbtini “erzatz’ai”, 
’ 0HI°- kurių visose šalyse karo metu buvo daug

Protestas prieš D-ro šemoliuną. prasiplatinę, ypač Vokietijoje. Pastaro- 
Clevelando Katalikiškų Dr-jų sįus pramonė gamindavo pvz. iš dilgių rais- 

kylam, gegužės 26 i 1920 m, C1US “ P«U famsynuose
buvo perskaitytas ir svarstytas bujojančill vat^, iš popieros virves, 
straipsnis D-ro Jono šemeliūno, staltieses, net rūbus ir daug-daug kitų 
Lietuvos Laisvės Paskolos toties Įers’atz ’daiktų... Pradėjus, man priseina 
pirmininko, kurs apšmeižia ka- paminėti vieną prietikį, kurs pasak vokie- 
talikų visuomenę ir užgama kiek- Berlyne pasikartodavęs gana tankiai. 
X b™ K1 “ sarkastiškai atpasakotas, liet labai

tilpęs “Dirvos” 21 num. iš gegu-1Salimas Pjovas. Taip, pvzd., vienas nu- 
žės 21 d. 1920 m. Prie progos smukusių karo metu vokiečių, nenorėdamas 
pateikiame to straipsnio dalį: prašyti kitų pagalbos, pragyvenimo lėšoms 

Etikrųjų, sunku dabar pasaky- išsekus, sumanęs galą sau pasidaryti. Kad 
ilgai nevarginus išbadėjusio kūno, sumanęs 
nusinuodyti, bet.., gerai valandai praslin
kus po nuodų priėmimo, jokio rezultato ne
sulaukęs. Manydamas geriausia padarysiąs 
pasikardamas, nusipirkęs virvagalį, užsi- 
Įnėręs ant kaklo, gerokai užveržęs kilpinę, 
truktelėjęs ir... kelius gerokai susikūlęs, 
nes virvė patrukusi, prisėję žemėn nupul
ti. Mostelėjęs ranką, trigubai nusikeikęs, 
kad nepavyko nusižudyti, jis sumanęs ge
rokai bent pavalgyti už likusius kelius ska
tikus, “pasimažinęs”, kaip sako priežodis, 
“iŠ drabužių”.. Cia-tai ir pasirodęs tik- 

’riausis prajovas: valgio būta netikro, bet 
erzeatz-dirbtino, todėl nelaimingasis vokie- 
tukąą gri 
4iu!..

to savo žodžio ir dar, kaipo L. L. 
P. Stoties pirmininkas, viešai už
gaulioja ir įžeidžia katalikų vi
suomenę ir išniekina tikėjimą, dėl 
to tai vietos katalikiškų draugys
čių Centro Sąryšio atstovai išne
ša viešą protestą prieš D-rą Šemo- 
liūną ir “Dirvos” redakciją, pa- 
reikšdami, kad —

1) D-ras Šemoliunas, neatsi
žvelgiant į jo pažiūras, bet, kai
po į L. L. P. Stoties pirmininką, 
turėtų jis vienyti vietos lietuvius 
ir skatinti prie L. L. P. bonų pir
kimo, o neskaidyti jų vienybės.

2) D-ras Šemoliūnas, kaipo L. 
L. P. Stoties pirmininkas, turėtų 
žinoti, kad vietos lietuviai kata
likai daugiausia remia L. L. Pa
skolą ir daugiausia yra išpirkę L 
L. Paskolos bonų;

3) D-ras Šemoliunas turėtų ži
noti, kad vietos lietuviai didžiu
ma yra katalikai ir jų tikėjimas 
ir dvasiškija yra dėl jų brangiau
sias dalykas, o ne “bemoksliškas 
fanatizmas”;

4) D-ras Šemoliunas turėtų ži
noti, kad vietos Lietuviai katali
kai gerai supranta ir žino, kad 
Lietuvos kunigija daugiausia yra 
prisidėjus prie lietuvystės užlai
kymo, apšvietos skleidimo bei 
platinimo ir Lietuvos laisvės bei 
neprigulmybės išlaimėjimo;

5) D-ras Šemoliunas turėtų ži
noti, kad masoniškais savo strai
psniais labai įžeidė katalikų vi
suomenę, o “Dirvos” redakcija 
užsitarnauja viešo papeikimo už 
talpinimą, panašių juodašimtiškų 
šmeižtų.

Dėl to tai Clevelando Katali
kiškų Draugysčių Centro Sąry
šio atstovai viešai reikalauja 
kad —

1) D-ras Šemoliunas, kaipo L. 
L. P. Stoties pirmininkas, viešai 
atšauktų visus tuos šmeižtus, ku
riais yra įžeidęs lietuvių katali
kų visuomenę;

2) D-ras Šemoliunas, kaipo L. 
L. P. stoties pirmininkas, jeigu 
jis yra “gentelmanas”, turi atsi
prašyti vietos katalikus, uoliau
sius rėmėjus ir darbuotojus L. L.

Paskolai, už švenčiausių jų jaus
mų įžeidimą;

3) D-ras Šemoliunas, kaipo L. 
L. P. Stoties pirmininku turi BU
VO kerštą ir pagiežą ant katali
kų dvasiškuos ir tikėjimo mesti į 
šalį dėl Lietuvos labo ir gerovės, 
kad L. L. P. bonų pardavimas pa- 
sekmingiau vyktų;

4) D-ras Šemoliūnas, kaipo L. 
L. P. Stoties pirmininkas, turi 
būti bešališkas ir privalo gerbti 
kiekvieno įsitikinimus ir pasiry
žimus Lietuvos laisvės rėmimo 
darbuotei;'

5) “Dirvos” redakcija turi, 
jeigu jai rūpi Lietuvos labas ir 
gerovė, eiti išvien su didžiuma, 
daugiau nebeužgauliojant katali
kų visuomenės ir dvasiškijds 
šmeižiančiais Don-Kišoto straips
niais, paliauti platinus bolševiz
mo dvasią, o kiek išgalint prisi
dėti prie sutartino veikimo, ska
tinant ir raginant, kad vietos lie
tuviai kuodaugausia išpirktų Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų.

Pasitikima, kad Clevelando Ka
talikiškų Draugysčių Centro Są
ryšio įgaliotinių, kurie atstovau
ja Clevelando Katalikų visuome
nę, reikaalvimai dėl tikėjimiškų 
įsitikinimų ir dvasiškijos bus pa
gerbti, o tuomet sutartinos dar
buotės Lietuvos Laisvės Paskolos 
rėmimo darbas bus ne tik pasek
mingas, bet ir vaisingas. Tad-gi 
pirmyn į Laisvės ir Laimės, Ly
gybės ir Brolybės gyvenimą!

Clevelando Katalikiškų Drau
gysčių Centro Sąryšio Atstovų 
Valdyba:

P. Muliolis, Pirmininkas.
J. Kuzas, Vice-Pirm.
F. Barauskas, Rašt.
K. Žilinskas, Prot. Rašt.

BRIGHTON, MASS.

Vienybės dr-ja turėjo menei 
sinį susirinkimą, kur buvo prisiųs
tas atsišaukimas Waterbury’o 
streikierių. Vienbalsiai priimta 
ir iš kasos paaukota $50.00.

Pinigus pasiuntė B. Ajauskas. 
. Kasierius.

DU KELIU
(Neva Feljetonėlis)

“Išraukime veikiai iš žemės usnis, 
Ir varpučius smelkime kietus!” 
Sukurkim krūtinėse mokslo ugnis, 
O darbu pradžiuginsim svietą... Ib.

Kada pažvelgi akimirksniu praeitin, 
rodos, ^apčiuopi po ranka didžiausį pluoštą 
punktų, paskirstymų, pastabų, paaiškini-

<<•

ti, kas Lietuvą valdys: žmonės 
ar kunigai. Dabar jau eina Lie
tuvos Steigiamasis Seimas. Lie
tuvos Seimas ne tik parodys, kas 
turi valdyti Lietuvą, bet ir’tuo 
pačiu sykiu matysis aiškiai Lie
tuvos žmonių susipratimas bei 
apšvieta. Jeigu į seimą papultų 
dauguma atstovų iš kunigijos ša
lininkų, tat aiškiai žinosime, ko
kia liga Lietuvos liaudis serga”. 
Ir po to atsiliepia į nesusipratu
sius “Dirvos” skaitytojus, kad 
atsimintų, jog dabar ne XVI am
žius, bet XX amžius! Tad-gi, 
felyn su kunigais, žalyn su tikė
jimu, kurį kunigai išsvajojo. O 
to straipsnio viršuje-telpa apgar
sinimas, kad geg. 28 dieną kalbės
P - - r O VM

oiamiausis Lietuvos vyras. Susi- į 
rinkusieji draugysčių atstovai I 
permatė, kaip L. L. P. stoties! 
pirmininko straipsnis yra kenks-Į 
miafts, ns tik ,ką užgauna^'

K

t pasijutęs kitos pasaulės pilie-

0

nuošaliai taikos sutartį ir tą me- 
norėta sulipyti pertraukiA.

dabarties momentą, kuriuo mums ar gerai 
ar blogai, bet vis-tik gyventi reikia. Ka
dangi, kaip sako patarlė, “savo marškiniai 
kožnam brangesni,” todėl plačiai ir nekal
bėsime apie Europos suirutes, streikus, 
maištus, revoHucijas, bet valandėlei pary
mosime Lietuvos melsvojoj padangėje, ar
ba šiaip-jau kurioje lietuvių kolonijoje už 
Atlantiko.

Kad ir pas mus, lietuvius, šiandie dar 
geros sutartinės negirdime, tai ir kalbėt nė
ra ko, bet, manyčiau, mums labai svarbu iš
eiti iš keblios padėties, priešingai-gi — pri- 
seitų ar priseis pergyventi baisių katastro
fų, kurios galutinai mūsų šalį sunaikintų.

Rimtai pažvelgus į savytarpes rejestis, 
mums tuč-tuojaus prisimeno nelaimingojo 
vokietuko galas, kitaip sakant, mes aiškiai 
turime pripažinti faktą, kad ir Lietuvoje 
esama daug “ersatz’ų”-dirbtinumų.

Kartą pamatę savo tarpe netikrus pa
darus, kad gyvenimo eiseną įstačius geran 
kėliau, mums svarbu rasti būdus, kuriais 
būtų galima išvengti visuotinos suirutės — 
katastrofos ne tiktai pergyvenamajam mo
mentui, bet visiems amžiams.

Aišku, kiekvienas su tuo sutiks, kad 
Lietuva jau pergyveno baisiausius svetimo 
jungo laikus, didžiausias pasaulinio karo 
baisenybes, tad reiktų imtis tik atstatymo 
darbuotės, nors, aplamai kalbant, ypač tarp 
Amerikos lietuvių, dar to aiškiai nesimato. 
Savaime kįla klausimas: kodel-gi taip?!

Tikėti jokiu būdu nesinorėtų, kad kas- 
nors Lietuvai ruoštų naują katastrofą, ne
kalbant jau apie svetimas Lietuvai valsty
bes, o tuo tarpu spaudą akimis permetus, 
kadir vienos tik dienos turinį tematytum, 
visai kitaip dalykai atrodo.

Suprantama, čia turiu omeny dvi, ki- 
ta-kitai priešingi, srovi: katalikų spaudą ir 
socialistų, vis-tiek kur ji nebūtų platinama 
ar Lietuvoje, ar Amerikoje.

Aišku vėl, kad tikinčiųjų grupė, turė
dama tvirtą 'pamatą, šv. Evangeliją, norė
tų ir savo krašte gyvenimą taip sutvarkyti, 
kad visiems būtų malonu džiaugtis lygybe, 
meile ir teisybe, kadangi prievarta pasiekti 
tikslo niekur nevalia, o gyvenime — tiesiog 
neša didesnę betvarkę ir baisų, amžių kerš
tą, žudantį be jokio skirto kaltą ir nekaltą ■ 
esimą. Socialistų-gi taktika, prisidengusi 

. jkaukuole “visiškos laisvės asmenės, sąžinės, 
.= t.:-du,■n
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IS LIETUVOS.

I GERBIAMĄJĄ "DARBININ
KO” REDAKCIJĄ.

"Kur vargsta lietuviai keliais”.

(Maironis—“Per Verksmus į 
Garbę)

Dovanokite, kad šiuom kartu 
užimu Redakciją privatėmis ži
niomis. Tečiau šiandieninėse Že- 
melės-Senutės aplinkybėse ir as
meniškos žinios turi kartuntai 
platesnę svarbą. Pertat paduo
du čionai keletą laišką, rašytą Ir
kutske 20 sausio š. m. o gautą Ro
moje 5 Birželio.

Suteikiamos laiškuose žinios y- 
ra svarbios Bėkią, Prapuolenią ir 
Valaičią šeimynoms Suvaiką gu
bernijoje, o Jočią ir Petraškevi- 
eią — Kauno gubernijoje.

Geresnio supratimo delei, turiu 
pridurti, kad mano brolis inžinie
rius Branys Prapuolenis su savo 
žmona Branislova Petraškevičai- 
te-Prapuoleniene nuo 1913 m. gy
vena Irkutske ir kad ašen nuo 
sausio 1917 m. nešini turėjęs jo- 

,kią iš tenai žinią. Veltui siun
čiau keletą laišką per Japoniją, 
veltui bandžiau gauti žinią per 
Japoną ir Rusą Ambasadas Ro
moje, veltui per Italijos Užsienią 
Susinėsimą Ministeriją — .ir tik 
netikėtai sutikęs Romoje p. Si- 
rotkiną inžinierią, ką gryžo pas 
savuosius į Siberiją įdaviau laiš
ką broliui

Kone porai metą perėjus ma
niau, kad iš to nieko neišėjo, juo 
labiau kad p. Sirotkinas, fabri- 
kos direktorius, ištrūkęs iš revo- 
liucionierią ranką, kur tai Rusi
joje, nūnai grįžo Omskan suras
ti savo šeimynos. Kelionę turėjo
ilgą. Jam prisiėjo važiuoti iš Kaip Jūs sveikatėlė? Tikiuos,

Romos į Pranciją, o iš tenai pa
siekti New-Yorką, San-Francisco, 
Japoniją ir Vladivostoką... Ir 
tik šiandien, netikėtai, gavęs laiš
ką iš brolio, marčios ir brolėną 
— tariu ačiū p. Sirotkinui, ką lai
mingai pasiekęs Irkutską nepa
miršo atlankyti manąją.

Šitie laiškai paleisti Vladivos
toke 23 kovos krepšiukyje "Rau
donojo Amerikos Kryžiaus”—su 
Anglą pastos marke.

1) Laiškas J. M. Marijonos Jo- 
čienės-Bėkiutės į mano seserį 
Barborą, esančią su manimi Ro- 
moję.

i
Tolimieji Rytai,

Vladivostokas, 23-11-1920

Miela Barborėle!

m.

Važiuojant į Vladivostoką, pa- 
keliuj Irkutske,.buvau užėjus pas 
Jūsą Brolį p. Bronislovą.

Jie man įdavė savo laiškus 
Jums, kuriuos,, progai atsitikus, 
siunčiu ir pridedu nuo savęs porą 
žodžią Aš jau treti metai kaip 
išėjau už vyro. Jis lietuvis, kau
nietis, Jocys. Gyvename neblo
gai • Buvom manę keliauti per 
Ameriką į Lietuvą, bet iš to nie
ko neišėjo, nes reikia turėti dau
gybę pinigą.

Mamytė, Barbutė ir Konstanti
nas, iš Amerikos sugrįžę, Oms
ke.

Mudu su vyru žadava važiuoti 
gelžkeliĄ į Lietuvą, apie 10 ge
gužės ketinava išvažiuoti iš Vla
divostoko, žinoma, pakely, Irkut
ske užeisiu pas Jūsą broliuką.

Nuo tėvelio (Edvardas Bėkis) 
jokią žinią negavome, nors laiš
ką rašėm gana daug.

kad Dievas duos sveikatą, gal ne
užilgo pasimatysime Lietuvoj.

Su Dievu, brangi Barborėle. 
r 

Bučiuoju Jus '
Marytė — € 

Edvardo Bėkio duktė.

S. Prašau perduoti širdin-P.
giausius linkėjimus kunigui Ka
zimierui.

n. Laiškas inžinieriaus Brazdo 
Prapuolenio.

Irkutske, 15-1-1920 m.

Brangus mano!
Mes pakol gyvi ir sveiki, kaip 

toliau bus nežinome. Aš jau du 
metai kaip neturiu nuo jūs žinių. 
Pereitą mėnesį gavau Jūsą laišką 
per p. Širotkiną iš Omsko. Mano 
laiškai jums nedaeina, mes užda
ryti kaip maiše. Noriu išvažiuo
ti laivu pas Jus ir į tėvynę, bet 
ant to reikia turėti: amerikoniški 
doleriai, jenos ar kiti svetimi pi
nigai.

.Mes daug baisenybią iškentė- 
jome, pasenova ir pražilova abu 
su žmona. Kas bus toliau. Die
vas žino.

Vaikai mūs sveiki — sūnus 4 
klesoje, duktė 2-oj.

Šį laišką rašau per Eduardo 
Bėkio dukterį—jauniausiąją. Jos 
vyras tarnauja Amerikos Raudo
nam Kryžiuje, jiedu abu su vy
ru važiuoja su amerikonais į Vla
divostoką, o iš ten gal dasiirs į 
tėvynę, taip-gi įduodu jiems šį 
laiškelį, ant greitosios^rašytą. Vi
si bučiuojame Jus ir linkėjame 
pasimatyti dar nors kartą šiame 
pasaulyje.

Brolis Branys su šeimyna.

Kaip spindulys saulės užžlbėjo 
mums netikėtai viltis, kad šis laiš
kas mažu tik pasieks Jus ir nors 
Juom susiramysime, kad dar esa
me sveiki ir gyvi Mes Jūsų laiš
ką, rašytą per p. Širotkiną gavo
me 1919. m., tuojaus prieš Kalė
das ir labai nudžiugome, o štai 
dabar mūsų tautiečiai pp. Jočiai 
važiuoja su Amerikos Raudonuo
ju Kryžium į Lietuvą per Rytus, 
tai meiliai prižadėjo mūs laiškus 
paleisti iš kur bus patogiau. Bū
tų daug apie ką parašyti ir Jūs 
apie daug-ką paklausti, bet ne
laimė. .. ne dėl dabartinių laiškų 
tas skirta.

Tai-gi priimkite nuog mūs ge
riausius ir širdingiausius linkėji
mus ir užtikrinimą, kad mes Jūs 
neužmirštame ir prašome Visaga
lio Dievo daleisti mums pasima
tyti dar šiame gyvenime.

Algirdukas ir Vandytė, ačiū 
Dievui dorus ir gero būdo vaiku
čiai, tik širdis mums skauda, kad I 
tokiose aplinkybėse atsakančio 
mokslo jųjų gabumui negalima 
duoti. Na, ką daryti, tegu bū
va ant visko Šventa Valia Dievo.

Su Dievu, brangus Dėduti ir 
Barborėle, likite sveiki. Bučiuoju 
Jus nuo visos širdies mylinti Jū
są

Marti Bronislova. 
16-1-1920 m.

Irkutskas. , Į
Antrašas mūsą tas pats: “Spa- 

so-Liuteranskaja 45-3.

ą ■ I . !■■■ II n L’ĮI . 1=

tautiečių* "Darbininko” skaity
tojų, nuoširdžiai prašau, kam 
prisieis susitikti ar susižinoti Lie
tuvoje ar svetur su šeimynomis 
Bėkių; Aošių, Petraškevičių, Pra
puolenių ir Valaičių — malonėti, 
kokiu nors būdu suteikti jiems 
šitų žinelių, kas link likimo jų gi
mimų, atsidūrusių tolimoj Sibe- 
rijoje ir jau nuo trijų metų ne
turinčių jokioL gando-gandelio iš 
savųjų.

Už tokį malonų patarnavimą ir 
nuo savęs ir vardan visų paminė
tųjų šituose laiškuose asmenų iš
anksto sakau “konoširdingiausią 
ačiū ir Dieve atpildyk” kiekvie
nam.

Toliau—nebeturint kitokio bū
do suteikti žinių savo broliui Ir- 
kutskan, šiuom pranešu per 
"Darbininko” skiltis, kad ašen 
su sesere Barbora dar Romoje, te- 
čiau lenkams apėmus šv. Stanis
lovo įstaigą, ir man likus be vie
tos, rengiuosi grįžti Lietuvon.

Kun. K. Prapuolenis.

Adresas į mane: “La Rappre- 
sentanza Lituana presso la Santa 
Sede (ai Mns. C. Prapuolenis) 
Roma — piazza Campitelli 9.

*) Petraškevičiai.
**) Prapuleniai.
***) Valaitytė iš Kybartą.
*♦**) Prieš porą metą, 

bolševikams užėjus rašė 
Smolensko, kur darbavosi 
Kryžiaus ligonbutyje.

dar prieš 
i mane iš 
Raudonojo

*) Kun. Prapuolenis.

IV Laiškas: Vand.es Prapuole- 
niutės.

16-1-1920, Irkutskas.

m Laiškas — Branislovos Pet- 
roškevičiutes-Prapuolenienės.

Sveiki gyvi, brangus Dėduti*) 
ir Barborėle!

vykdyti savo programą, kurią nesidrovi va- tų būti logiškesniais sau patiems: “ 
dinti “teisybės, lygybės ir meilės?!..” tak-

' tika.
. Kaip matote, vieni ir kiti tuos pačius 

turi obalsius, tik, deja, nevienoki vykdy
mo keliai: tikintisis sako 
patvarios artimo meilės ir darbo, kurs pa
dės sugriautą ruimą atstatyti, tuotarpu kad 
socialistas šaukia: “šalin kraujageriai! ša
lin valdžios pataikūnai! šalin su kunigais ir 
“jų” mokslui.. ”, žinoma, tuo pačiu jau sa
ko: “Tegyvuoja socializmas, kokio nors 
Trockio ar Zinovjevo rankose, — “Paskers- 
kime visus ponus-buržujus-kapitalistus” — 
aišku: sukruvina savo “nekaltąsias” ran
kas žmonių krauju, vis-tiek kokių jis nebū
tų pažiūrų, by tik “ponas”; “Tegyvuoja 
sąžinės laisvė”..., arba, taip sakant, “mums 
jokių dievų nereikia, kadangi ir tikėti ne
norime: subatos naktis ir nedėldienis tai 
“žmogaus su laisva sąžine pasilinksmini
mo” valandos, kurių protarpiuose liejasi 
su seilėmis vynas ten ir atgal... šoka devy
ni pulkai “dažytų, padrunijusių panyčių”, 
o nuvargusiuos ir išklypusiuos gaivina par- 
nagrafijos svaigalais išraizgyta literatūra 
su modemiškiausiais paveiksliukais dvyli
kos tūkstančių nakcių”!.. ” 
kos tūkstančiij nakčiųtj ..,“aoh f homor 

Ar šitaip?!.. Tad tegyvuoja socializ
mas, kurį “Naujienos” nuo tiek jau laiko 
skiepija, nes ir mums bus lemta išauklėti 
savo tarpe dar gudresnius kraujagerius, 
neg Franci jos revoliucijos metais; vaikai a- 
nūkų nebelauks, o moterys nebekentės 
skausmų, nes ir gimdyti nebereiks; nevar
gins galvų mokslas — visi būsime sau lygūs 
— bepročiai; kam mums tuomet pramonė, 
dailė, principai-idealai, juk, anot jų, būsi
me patys idealais-dievukais, nelyginant se
nosios Romos imperatoriai..., tik su visais 
dyviniausiais vardais ir pavardėmis — “er- 
satz’ais”. .

v •

reikia mums
“Ieškokite —

kos ne
būtų, bet, jeigu priešas, neniekink, nepa
žinęs, bet gerbk jį’^ sako mums gyvenimo 
pritirimas, o jūsų apakime ar daug Kris
taus idėjų pažinojimo?!
rasite”, rodos visiems aiškiai pasakoma, 
vienok to nenorima suprasti. Puikybės bai
dyklę padėję į šalį, mes prisipažinkime, kad 
tik lygus lygų gali protu apimti, todėl, ir 
Dievą norėdami suprasti pilnoje esmėje, lo
giškai protaujant, galima būtų tuomet, ka
da mes patys dievais pataptume. Kaip plun
ksna nepažįsta to, kas ją padarė, nors ištie- 
sų tas asmuo ir buvo, taip ir puikuolis ne
supras Dievybės, nors savaime, iš visos ei
senos erdvėse matoma stebūklinga-dieviška 
Išmintis.

Prikelkime brolius iš miego sapnų”, 
dainuoja sau žemaitis, tarsi sakyte-sako, 
kad laikas jau būtų visiems isbusti, pratrin
ti sulypusias akis, pažvelgti į visatos dar
buotę, kuri amžiai* eina, pirmyn tikslingu
mo keliu, nors ir nematomai, bet aiškių- 
aiškiausia vedamai ypatingos, protu neap- 
rebiamos, galybės, kurių žiloji praeitis Die
vybe pavadino... .

Kieno akys geidžia šviesos spindu-

Brangus Dėduti ir Tetule!
Aš labai labai pasiilgau Jūsą ir 

man rodos, kad aš būčiau taip 
laiminga kada pamatyčiau Jus. 
Aš jau antroje klesoje, o pavasa
ry, kad Dievas duos būti gyvai ir 

l Aš labai išaugau ir beveik lygi su ) 
sveikai tai pereisiu į trečią klesą. 
Mamute. Pas mus gimnazijoj gy
vena kareiviai, o mes mokinamės 
nusirengiamam kambaryje. Iš 
Lietuvos mes jokią žinią netu
rim; nė apie Mamutės gimines*) 
nė apie tetą Oną ir dėdę Joną**). 
Marytė,*•*) kaip išvažiavo iš 
mūsą, atsiuntė kelis laiškus, o pa
skui »nutilo ir dabar apie ją ne
turime jokios žinios.****) Pas 
mus nesenai kulka iškūlė langą 
mūsą kambaryje ir įsismeigė į 
sieną. Labai visi išsigandome, bet 
ačiū Dievui nieko iš mūs nekliu
dė. Likite sveiki brangūs Dėdu- 

| les ir prašau Dievo, kad duotą 
man pasimatyti su Jumis.

Jus mylinti Vandytė.

ATSILIEPKITE.

Atviras laiškas į Amerikoje gy
venančius lietuvius(es), kilusius 
iš Prienų, Pakuonio, Balbieriš
kio, Šilavoto, Plutiškių, Biršto
no, Jiezno, Nemaniūnų, Darsūniš
kės ir kitų tos apylinkės parapi
ją

I Gerbiamieji Tautiečiai!
Prienų progimnazijos mokyto

jai tos progimnazijos ateitimi be
sirūpindami pasiuntėme į dauge
lį Tamstij laiškus, prašydami pa
dėti mums pastatydinti namą, ku-

riame galėtą tilpti “Žiburio” pro
gimnazija Prienuose.

Vienas kitas mūsą tautiečių 
skubiai parašė- mums laiškus ža
dėdami tuojaus padėti Prienų Į 
progimnazijai.

Be to mūsų laiškas tapo ' at-1 
spausdintas viename kitame Ame- Į 
rikos lietuvių laikraštyje. Tieji Į 
laikraščiai padėjo mums praneš-! 
ti apie vargingą mūsų Prienų I 
progimnazijos padėjimą ir tiems! 
Prienų apylinkės lietuviams, ku-| 
rių antrašų nesužinojome. Į

Kadangi vienas kitas Amerikos I 
lietuvių, besiruošiant sušelpti“ Ži-| 
būrio” progimnaziją Prienuose! 
statant namą, ypač susidomėjęs! 
yra, ar kas daroma to namo sta-1 
tymui ir vėl iš kur mokinasi mo-Į 
kiniai toje progimnazijoje, šiuomi} 
pareikšiu:

Namui, kuriame tilps progim-| 
nazija, medžio medžiaga jau su-1 
pirkta, jau baigiama* apdirbti ir | 
suvežti į statymo vietą. Medžią-Į 
gos parūpinta tiek, kad tame na- Į 
me galėtų tilpti visa gimnazija, I 
kuomet to prireiks. Tą visą pa-1 
darėme iš vietos žmonių aukų. I

Pasitikėdami, kad Tamstos, A-| 
merikoje gyvenantieji lietuviai, Į 
kilusieji iš Prienų ir kitų tos a-Į 
pylinkės parapijų, savo aukomis! 
padėsite mums pastatydinti ir į- 
rengti tą namą, mes drąsiai va-J 
rome darbą tolyn.

Jau dabar pastatėme (išmūri
jome) akmenų pamatus ir tuo
jaus pradėsime stattyi namo sie
nas.

“Žiburio” progimnazijoje Prie
nuose mokinasi mokiniai iš šių 
parapijų: Prienų, Pakuonio, |
Aukštosios Panemunės, Garlevos,, 
Šilavoto, Veiverių, Plutiškių, Gu
delių, Balbieriškio, Kriokelaukio, 
Ūdrijos, Birštono, Darsūniškės, 
Jiezno, Nemunaičio, Merkinės, 
Punios ir Alytaus.
Prienai, 1920 m. 2 birželio.

“Žiburio” progimnazijos Prie
nuose vedėjas '

Kunigas Peliksas Martišius.
» 1 11 i

aetuvos

Atėmę iš mūs’ tikybą, arba jų žodžiais 
kalbant, tikybą iš “susipratusių” tarpo iš
metę, klausiu jūsų, nustebęs, ką mums duo
site pakaitu, kuo mes pamatuosime grožės 
vertę, teisę, artimo meilę, atsimindami ne
išvengiamą patarlę—“savi marškiniai mei
lesni”, ar daug bus tokių, kurie gyvenimo 
vargus bemokės suderinti su pasišventi
mu. .. Žodžiu, ar bebūtų tikslo gyventi 
pasauly, jei su racionališkuoju materijaliz- 
mu tėra surišta žmogaus gyvybė ir esimas 
pasaulyje.

Geriausia, rodos, atsako į tuos klausi
mus Solovjov’as, nurodydamas pirštu ak
lumą mūsų diduomenės tose srityse, iš ku
rių ir dėl kurių žmogaus gyvenimas ir tega
li savo buities rūmą tinkamai, visuomenei I 
naudingai pastatyti.

Šiandie ans ir trečias lakoniškai atsa
ko: aš “savotiškai” į tikybą žiūriu, arba’ 
kitas vėl — “tikybos kaipo tokios nenieki
nu, bet ir neskaitau jos reikalinga visuo
menės ramstimi”..., bet tokių argumentų 
neužtenka, kad patenkinus tą, vidujinį 
žmogaus esmės pažinojimo troškulį. Dau
giau mums, daugiau, duokit atsparos kert- 
menį, kad būtų galima sau žmogumi nebū
tų galima sau žmogumi nebūti, nes priešin
gai — mes turime grįžti ten, kur yra tiesio
gine prasmė ir tikslas, kur grožės vertė i- 
dealui lygsta, kur pačios žmogaus mintys 
semia jėgų permatomosiose oro bangose, 
nors jos ir iš vieno aparato leidžiamos...

“Prikelkime brolius ti miego sap^j,' 
Kurie tamsumoj tebemiega, ’ *
Kieno aky« geidžia Šviesos spindulių 
Km dvasioje serga ir*miega“...

* P‘

V Laiškas — Algirdo Prapuo- 
leniuko.

VYRIŠKU LAIKRODĖLIŲ 
KABUTĖS (FOBS)

Su Fotografija pirmo Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos. Kabutės 
yra padirbtos “Silver oxide”, juo
dos drūtos skūros diržukas. Prezi
dento fotografija yra dailiai išdirbta 
spalvose “Hand Colored”.

Atsiąskite 65c. Post Money Or
derį, o aplaikysite vieną kabutę. Jei 
nepatiks, atsiąskit atgal kabutę, o pi
nigus sugrąžinsim.

Taipo-gi reikalaujame agentą ar 
pardavėją.

JOSEPH J. KIZIS,
Lock Bos 295, Bentleyville, Pa.

19-16-1-20 m. Irkutskas.

Brangus Dėduti ir Tetute!
Ant galo sulaukėme tos valan

dos, kada atsirado proga parašy
ti Jums, brangūs Dėduti ir Tetu
te, tą keletą žodelią. Labai Jūs 
išsiilgau ir labai norėčiau su Ju
mis pasimayti, bet prie tokią ne
ramią laiką sunku apie tai ir ma
nyti: esame uždaryti kaip klėt- 
koje ir nė į vakarus nė į rytus iš- 

i -alpini tisnf ntonroną ‘opioj, ai t; 
1 važiuoti negalime. Du kartu jau 
buvome arti mirties: šaudė iš vi
są pusią, tai lindėjome skiepe, 
bet Viešpats Dievas mus išgelbė
jo, esame gyvi ir sveiki šiuom 
laiku. Aš dabar jau esu 4-je kle
soje, o Vandytė 2-oje. Mokslas 
sekasi man neblogai, pasiseka 
gauti dvejukią, o net ir kuolą, 
bet ir vėl tuojau pasitaisau; lo
tyną kalbos pas mus jau nemo- 

| kiną ir abelnai mokina labai ma
žai, ba tik būva po 4 lekcijas į 
dieną ir tai mokina, dėl stokos) 
vietos, kelioms permainoms. Tė
tukas juokiasi iš manęs ir sako, 
kad aš baigsiu gimnaziją ir bū
siu bemoksliu, nesą ir trečios da- 
.liės to nežinosiu, ką tėtukas, o tė
tukas, užimtas tarnyste — neturi 
laiko su manim užsiimti. Tuom 
tarpu likite sveiki, mano brangūs 
Dėduti ir Tetule, bučiuoju širdin
gai Jūsą rankeles.

Mylintis Algirdas.

Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

-------- Kuris----------

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
r-as'

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti!

f

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visą Kitą Banką, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

MOKĖS 6-Tį NUOŠIMTĮ?
Ar Jūsą Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 

•••-* Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti f

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIU BANKAS,
32-34 CROS8 ST., 366 BROADVAT,

1 BOSTON, MJ&8. s CICI

pradėjo, 
masai Seimas stis 
patiekus saliai pamatinius |- 
status. Žmonės, matydami, 
kad Lietuvos priešų ginklai 
iš rankų iškrito, pradėjo ra-, 
miai darbų dirbtu - - ? •

Su rusais jųu taikomasi; ' 
lenkai ieško taikos.

Pirmuoju Lietuvos žmo
nių darbu yra įsteigti Lietu
voje, fabrikus, kad apdirbi-; 
nėti esamų šalyje žalių me
džiagų. Amerikos Lietuviai, 
kurie yra prisidėję prie 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės, visi dalyvauja tame 
darbe, nes Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė visur fabri
kų steigime darbuojast A~ 
liejaus dirbtuvė Kaune jau 
nuo kovo mėnesio 1-os die
nos dirba.

“Nemunas”, tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je ir tuojaus pradės dirbti. 
Prie jo įsteigimo daugiau
sia yra prisidėjus Lietuvos 

I Atstatymo Bendrovė.
“Nemuno” fabrikų įstei

gė akcijinė Bendrovė. Tos 
Bendrovės akcijų paėmė 
Lietuvos valdžia, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir daug 
žymių Lietuvos žmonių.

Dabar šie visi atsišaukia į 
I Amerikos lietuvius, kad ir 
Amerikiečiai paimtų “Ne

įmano” Bendrovės akcijų.
Viena akcija kaštuoja 

$40.00, bet viena ypata gali 
įpirkti nemažiau, kaip pen- - 
Įkias akcijas—$200.00. Ak
lei j minkai gaus dividendus 
Į ir dalinsis visu pelnu. Ak
lei jos ar Lietuvoje arba A- 
I merikoje pirktos — turi ly- 
|<7mzs tiesas.

Atsišaukime iš Lietuvos 
sakoma: “Vientaučiai! Jūs 

I rūpinotės savo tėvynės la- 
:|bu per visą savo gyvenimą, 
į Į šiandien Jums tuolabiau 
[ILietuvos reikalai turi rūpe- 
lĮti. Svetimtaučiai nori pa- 
1| imti į savo rankas visą pirk- 
I lybą Lietuvoje ir Lietuvos 
I pramonę. Mes ginamės kiek 
I galėdami. Vienok mūsų pa- 
I jėgos, ypač piniginės, yra 
I menkos.

Tat Jūs Broliai-amerikie- j \čiai stokite prie mūšy, į pa- 
lįgalbą!

Mes tveriame Bendrovę
• į“Nemunas”! Tai bus di- 
H džiausiąs fabrikas Lietuvo-. 
!|je. Dedame visas pastan-
| gas tuojaus išdirbinėti, labai
• reikalingus žemdirbystei ir.
• geležinkeliams padargus.
! Stokite ir Jūs-amerikie- 
i čiai mūsų pradėtan darban! 
j | Visi mes dirbdami išvien 
I laimėsime tikriausia kovą, 
j Pirkite “Nemuno” akcijų 
3 per Lietuvos Atstatymo
I Bendrovę, kuri yra tikriau- 
| Į šia mūsų pagelbininkė ir at- 
| statytoja mūsų pramonės”.

Atsiliepkite, broliai ir se-
II sers į šį balsą ir prisidėkite 
I prie akcijinės Bendrovės 
1 \“Nemunas”, inkorporuotos 
1Į Lietuvoje. Mes, Amerikos 
IĮ Lietuviai, stoję prie “Ne- 
iįmuno” Bendrovės, tuojaus 
IĮ pavarysime darbų pirmyn.

Iš to mums bus didelė 
1 nauda. Būdami “Nemuno” 
j fabriko šėrų savininkais — 
Į dalinsimės pelnu, žinosime, 
j kaip fabrikas eina.
Į Vienas šėras kaštuoja 
J ($40.00.
JĮ Tuojaus rašykite į Lietu-- 
J [vos Atstatymo Bendrovę,; 
c nes jai yra pavesta pardavi-* 
0 nėti šėrus Amerikoje. . u

Kreipkitės šiuo adresu: 
Q Litkuanian Development 

Corporaiion, 
KI 294 — 8-th Avenue, 

ttefo Yorlc, ti. YS
U (PagtniaiiAa«)

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno 
“KariSkią žodį”, “Vieny- 

“Tautą”, “Darbini* 
,r *. Ui 50c. gausi 10

99

r

Vand.es
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REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IR

PASKUTINĖ PROGA.

Barnasiaus
Lietuvos 

Girdėjau,

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronklnės. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marclnkęvičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė).

Paieškai savo dviejų pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalą. Aš ' "
liepos.

175 Ames

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metų dėl 7 
pasažierių. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. Nedaliomis nuo 8 iki .12 
vaL rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St., Room 8, So. Boston.

Pitone - Kensington 53 lt 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

- . 9—10 vaL rytoPnėmtmo vai.. c^_s „ vakar0
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa>

Ieškau brolio Jono ir seserų Juzės, 
Paulinkos ir Elzbietos Pakaušių, Su
valkų gub., Seinų pav., Leipalingio vai. 
ir parap.. Abarauskų sodžiaus. Jei 
gyvi esat, prašau atsisaukt arba gimi
nės praneškit man šiuo adresu: 

FELIKSASAS PAKAUŠIS, 
2102 No. -Broadway, St Louis, Mo.

ANT PARDAVIMO 
namas su 10 kambarių už $1000' So. 
Bostone, $500 įmokėti.

J. E. C R ANE,
92 Sumner St, Dorchester, Mass. 

Tel. Columbia 9161-M.

Paieškau sesers Marės Burneikie
nės, po tėvais Matikės, Kauno rėd., 
Tauragės aps., Pagramančio par., Gud- 
laukio kaimo; ir dėdžių Jurgio, Juo
zapo ir Augusto Vaičių iš Keturių kai
mo. Meldžiu visų atsišaukti, nes tu
riu svarbių reikalų.'

URŠULE DIRGINCIENE,
416 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Aš Jonas Stalilionis ieškau Juoza
po Lauraičio. Girdėjau, kad gyvena 
ant farmų apie New Yorką. Malonė
kite atsišaukti .šiuo adresu:

JONAS STALILIONIS, 
1592 E. 31st St, Cleveland, Ohio.

Paiešknu draugo Vilimo Juozaičio, 
draugo Jurgio Jenarausko ir draugo 

Jono Romanskio. Visi Suvaiką gub. 
Noriu su jais susirašyti pirm išvažiuo
siant. Jie patys ar kas apie juos ži
no, tuoj pranokite, tai busiu dėkin- 
gSS’ * JONAS BOLINSKIS, 
447 __ 24-th St., Detroit, Mich.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinčs 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

išvažiuoju j Lietuvą 17 d.

FR. TUKIS, 
Sti, '• Montello, Mass.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
111 BroaduMV, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 44T ir 2334 
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass. 
Columbia 9159-J.

•* t

LIETUVIŲ PREKYBOS
BENDROVĖ

SUSIRINKITE.

su:

Lietuvos Birūta.

DETROIT' MIGHIGAN

I

i

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

v

J

1

žiai netikime; kad mes patįs ąavęą 
ir savo Tėvynės-ką virs kalbamas

Liepos 16 d. pėtnyčios vakare 
7:30 vah vakare bus susirinki
mas Pilnųjų Blaivininkų 49 kuo
pos. '

PASEKMES — PAGARSĖ
JIMAS. Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard

Telefonas MARKET 2910. \

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

Važiuojantiems j Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

/

M. CURLANIS,

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Nuo 7 iki B vakar*
509 W BOADTOATCor. ST 80. BOSTON

Tai 60X8. B.

matiją rašykite sekančiu adre- 
/ ,

Lithanian Sales 
Corporation,

414 W. Broadwax,
So. .Bo8ton 27, Mass.

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
SiHnčln pinigus į Lietuvą pagal žemiausį dienos kursą su pil

na gvarandja. Taip-gi siunčiu lenką pinigus J lenką užimtąją 
Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, pampinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Adresas:

B ANKIEBIAI 
Tarnauja lietuviams
Siunčiami Pinigus Lietuvon:j 

doleriais arba auksinais pagal*

i

STEBĖTINAI PUIKI PROGA
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO TŽVYNŽN 

VfLTUI!
Ant gerą Amerikonišką tavorlnią laivą; kelionė trumpa: už

ima tik nuo 10 Iki 12 dieną; valgis kogeriausis; užlaikymas— 
lovos ir visa tas—sanitariškai; pareigos—prišlurėtl raguotus gy
vulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAIT*! *
Laivai išplaukia iš Bostono J Antverp’ą kasdien.
Kas tik gyvas Ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga— 

sukruskite.
Su ušklanslmais reikale smulkmeną, kreipkitės į —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ 
BANKO INFORMACIJŲ BIŪRį,

32-34 Cross Street, Boston, Mass. 
Skyrius: 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i PLAUKAU
Į Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 
I ta galva, niežėjimas, žllimas ir
• kitos odos galvos ligos pasek-
* minga! prašalinama.

W Persitikrinimui gausite prabai 
w gyduolią jei prisiąsite 24c. po du 
r .centu stampomis ir savo adre- 
K są.
K Westem Chemical Co.,
w P. O. Bos 9, WIlkes-Barrel Pa.

i

Reikalaudami platesnią infor-l .
-

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 

Užrašome Lietuvos laikraščius.; 1

Kaip iš višminėtų faktų matome, 
yr aišku, kad Amerikos kapitalis-

TtlUlITZ.
•'» v " 1

A einančiame “Darbininko” 
numeryje bus nepaprastų in- 
domybių. Bus platus indo- 
mus aprašymas tarptautinio 
moterų kongreso, buvusio Ge- 
nevoj biri. m. Tame kongre
se dalyvavo ir lietuvės. Pra
kalbų sakė Lietuvių Moterų 
Katalikių Dr-jos delegatė ir 
Gabrielė Petkevičaitė L. Stei
giamojo Seimo narys. Bus kon
greso paveikslas. Užsisakyki
te to numerio estra.

Šv. Jono E v. Blaiv. pašelpos 
Dr-tės pusmetinis susirinkimas į- 
vyks Liepos 18 d. Nedėlioj 1:30 
po pietų. Narės ,ir nariai kurių 
adresai nėra teisingi,’ malonėsite 
pribūti ir paduoti, nes pagal nuta
rimą bus baudžiami Ir tie ma
no adresai esą geri, malonėsite per
tikrinti dėl geresnės tvarkos. 
Šiame susirinkime bus daug ko 
svarbaus, taip-gi sužinosite dr-tės 
piniginį stovį.

Fin. rašt. M. Karčiauskienė.

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Nekalto PrasiSėjimo Pane
lės Švenčiausios laikė pusmetinį 
susirinkimą Liepos 7 d. Bažnytinėj 
Svetainėj. Į susirinkimą narių 
atsilankė nemažas būrelis. Po 
apsvarstymo kitų Dr. svarbių da
lykų, štai buvo kalbama apie pa- 
sialpimą Lietuvos našlaičių. Tai 
nutarė vienbalsiai, kad kiekviena 
narė aukuos po $1.00 ir bus grai- 
tu laiku pasiųsti Lietuvon. Pra
dėjus rinkliavą, štai beregint ta
po surinkta aukų arti šimto dol. 
Tiesa, nors neviso tą vakarą ga
lėjo akuoti,bet visvien nuo neau
kavusių bus išrinkta vėliaus ir 
antru kartu bus pasiųsta Lietuvon 
Vyskupui Kariavičiui. Čia turiu 
priminti, kad ir mūsų vietinis kle. 
gerb. kun. Pr. Juškaitis aukavo 

$5.00. Taigi garbė tokiai pra
kilniai Dr-jai, kuri taip uoliai 
darbuojasi ir remia Bažnyčią ir 
Tautą.

Atitaisimas.
“Darbininko” laikraščio No. 79 

yra paminėta, kad bus N. A BĮ. 
Apskričio išvažiavimas 25d. Lie
pos, Rugby Park Matatpan, Mass. 
Turiu priminti, kad minėta dieną 
tai yra 25d. Liepos bus išvažiavi
mas vietinės tik 49 kp. So. Bos
ton, Mass. O minėtas istųAškas 
N. A. Piln. BL Apskričio išvažia
vimas perkeltas ant 1-ma Rugpj., 
ir ne Rugby Park; bet visai kitoi 
vietoj tarp Matapan ir Miltoįr.

Apie vietą paskelbsime vėliaus. 
Rengėjas.

!
I 
!
!
!
!
!

dienos kursą. _
Parduodame Laivakortes 

Išrūpiname Pasportus.

Siunčiame Tavobus 
Lietuvon.

i! 
i! 
i! 
i:

Jei chirurgas specijalistas yra 
garsus pasekme savo operacijų, 
ligonis su pasitikėjimu pasiduoda 
jo peiliui. Jei vaistai pagarsėję 
savo pasekmėmis, klijentas per
ka juos be dvejojimo. Pasekmės 
daug reiškia. Trinerio Ameriki
nio Eliksiro-dš Kartaus Vyno es
mė per trisdešimts metų, reiškia 
milijoną pasekmių. Perskaitykit 
sekantį laišką: “Springfield, III., 
kovo 15 d. 1920. — Turiu para- 

- žyt jums ir padėkot už išgydymą 
manęs tais puikiais vaistais. Tri
nerio Amerikiniu Eliksiru Kar
taus Vyno. Ilgai sirgau, bet da
bar esu sveikas, ačiū jūsų ge- 

. riems vaistams. Aš visuomet a- 
pie jį gerai atsiliepsiu ir laikysiu 
namieje. Mrs. J. Potnik”. Ir e- 
same tikri, kad ir atsitikimuose 
galvos skaudėjimo, turint blogą 
apetitą, užkietėjimą, nervuotu- 
mą ir kitose'vidurių betvarkėse 
eisi pag savo aptiekininką ar vai
stų pardavėją ir pareikalausi Tri
nerio Amerikinio Eliksiro iš Kar
taus Vyno. Pamėgink taip-gi 
Trinerio Angeliea, Bitter Tonic 

kitas Tri-

ATVIRAS LAIŠKAS Į VISUO
MENE.

Dr. Šliupas sako, kad Amerikos 
valdžia, tai kapitalistai, atsuko 
mums lietuviams, savo nugarą, 
reikale pripažinimo mūsų šalies 
neprigulmybės, pagalbos bei pa
šalpos teikime ir tt. Kodėl taip 
atsitiko ? — Todėl, mano mieli bro
liai sesutės, kad mes dar nesame 
susiorganizavę finansiškai; kad 
mūsų kapitalas nėra organizuotas, 
bet išskyrstytas tarp svetimųjų 
rankų; jųjų rankomis, valdomas ir 
per juosius ant mūsų skriaudos ir 
negerovės, yr naudojamas.

Mūsų uždirbtų pinigų Ameriko
je, apskritai itnant, yra VIRŠ 3- 
JŲ BILIJONŲ (3.000.000.000 DO
LERIŲ. Ar jie, tie pinigai ran
dasi mūsų rankose tai imant ko
merciškai? Ne! Tad-ką-gi tas 
Amerikos kapitalistas reiškia? Ugi 
ve kas: Kad mes Lietuviai NE
MOKAM ir NENORIME SAVŲ 
pinigų valdyti savo rankomis! Tad 
kaip-gi Amerikos kapiatlistai gali 
skolinti Lietuvai bei lietuvių tau
tai tuos pinigus, kuriuos patįs lie
tuviai nesąmoningai esą jiems 'pa
veda, matydami ir žinodami, jog 
mes nemokame bei nenorime savų 
pinigų valdyti? Nėgi jie, šie A.- 
merikos kapitalistai, bus toki neiš
manėliai, kad jie išleistų iš savo 
savo nagų aukso žuvutę? Aišku 
kaip saulė., kad ne. Juk ant tri
jų bilijonų lietuvišku prakaitu 
uždirbtų, pas juos vergaujant ir 
jiems atgal sukrautų dolerių per 
metus laiko imant tik mažių-ma- 
žiausiai (o jie uždirba daug dau
giaus) po 20 nušimčių - jie uždir
ba $600.000.000! . Ir ką-gi iš to 
uždarbio mums atiduoda? Nugi 
4-tą nuošimtį, kas reiškia per me
tus, iš visų tų uždarbių išmoka 
mums $1.200.000. Tad kaip-gi 
jie gali Lietuvai skolint ant 6-to 
nuošimčio? Tai butų daugiaus 
negu kvailystė iš jųjų pusės.

Amerikos kapitalistai labai aty- 
driai t&nijo Lietuvos Paskolos Bo
nų pardavimo progresą ir ką-gi 
jie prityrė? Jie pamatė štai ką: 
kad per tris ilgus mėnesius laiko 
Lietuvos Bonų taip vadinamas bei 
"abraivo”, mes dar nesuspėjome 
išpirkti NEI UŽ VIENE MILUO-

faktas prirodo—nemylime ir jai iš tai tik todėk lenkams taip ir pasi- 
po griuvėsių nepadedame atsikel
ti; tad kaip-gi mes galime norėti 
kad Amerikos valdžia bei toki ka
pitalistai mums bei mumįsna įsi
tikėtų? \

Per penkias Amerikos paskolos 
aplavas, Amerikos lietuviai Ame
rikos valdžiai paskolino $250.000 
000; gi sau savo'valdžiai, negali 
sukrauti NEI VIENO MILIJONO. 
Ar-gi tas neparodo Amerikos lie
tuvių ištyžimo savųjų reikalų su
pratime ir rėmime? Ar-gi tai ne
daro mums prieš visą pasaulį 
gėdos?.

. Tiesa, Amerikos valdžiai mes bu
vome verčiami skolinti.... Ar tar —sudėtume j vieną krūvą, 
tik prievarta ant mūsų sąmonės 
tegali pasekmingai veikti? Ar
gi VERGUČIAI ESAME? Gėda 
ir gaila!

Dr. Šliupas prašo ir liepia, kad 
mes PROTESTUOTUME; ir aš su 
tuom sutinku; bet ką-gi tie pro
testai gero atneš, finansiškąi-ko- 
mercišku žvilgsniu? Nieko ir 
dar kartą NIEKO! Viena, tas 
prirodys mums vaikiškumą, o ant
ra—tas tiek tepripadės mums, kiek 
ir tai karvei pakaklėje barškutis: 
—jis ją tik išduoda josios išnau
dotojams.

Dabar pasižiūrėkime į centus ir 
jų atsiektus tikslus.

Visupirmu užsiduokime sau 
klausimą, būtent: kodėl Amerikos 
kapitalistai atsinešė ir tebatsine- 
ša į lenkų tautą geriaus negu į 
mus ir visais žvilgsniais: diploma
tiškai, politiškai ir galop fisansiš- 
kai? Ir Lenkiją pripažino ir pa- 
gialbą jai teikė ir galop paskolos 
bonus pirko? Todėl, kad jų ka
pitalas yr suorganizuotas! Pa
siklausykite! štai lenkų nuosavos 
didžiulės Bankos ir Trustai: Po- 
lish Centrai Bank of New York, 
Richmond Trust Company Phila
delphia ; Eschange Trust of Pits- 
burg, Pa.; Contmental ir Trust 
Bank of Cleveland, Ohio; North 
West Trust Comp. Chicago. UI.; 
Broadway National Bank of Buf- 
falo; Hanovar Trust Company 
of Boston. Ar-gi dyvai tad, kad 
jie tiek daug atsiekė? Tai pir
mas dalykas. Dabar antras. Ne
spėjo dar Lenkija gauti neprigul- 
mybę, kaip štai lepkai jau įsigijo 
5 tavorinius ir 2 pasažierinius lai
vus, kurie plauko tarp Danzigo ir 
New Yorko. Gi lenkų laisvės pa- 
skdlos bonų tik vienos viršminė- 
tos bankos supirko už $30.000.000, 
o likusius $20.000.000 paliko žmo
nėms. (Mat išviso lenkų pasko
los bonų tur būti parduota už $50. 
000.000).

tiki: yra kuo pasitikėti, kuomet 
tautoje yr matoma tokia vienybė 
ir galė, nes juk vienybėje gale ir 
tėra.

Tad kame ir kokiu būdų dabar 
mes galime rasti iš viso šito mūsų 
komerciškai-finansiško negalemy- 
bių užburto rato bei labirinto iš
ėjimą?

Niekur ir niekame kitame, kaip 
tiktai sujudime iki PASKUTI- 
NUJŲ organizavime^ savo KAPI
TALO. Ir tai taip turime su
krusti, kad iš visų kampų sukrapš
tė bei iškrapštė savo centus ir do
lerius -KIEKVIENAS iš MUSŲ

Juk mes matėme iš virš nurody
tų faktų, kad ir politiškai ir dip
lomatiškai ir apskritai visapusiai, 
mes tebesame bėdžiai^ mes, vėl 
matome, kad pasaulis, o ypač A- 
merikos kapitalistai nenori su mu
mis skaitytis. Ir aišku kodėl, 
kadangi mūsų kapitalas yr jųjų 
rankose. Dabar prei \to keliai. 
Vienas iš tikriausių ir vienintelių 
kelių prYe to tikslo—tai jau orga
nizavimo savo kapitalo-tėra CENT 
RALIS BENDRAS LIETUVIŲ 
BANKAS ir organizuojamas Lie
tuvių Trustas, kuris pradžioj* 
Lapkričio mėnesio bus atidarytas 
ant Washington gatvės, Bostono 
mieste.' 0 ypač per Lietuvių
Trustą, nes tik šį įstaiga, bus vie
nintelė ir didžiausia finansų kro
vimo tvirtovė Amerikos Lietuvių 
tarpe.

Tik per Lietuvių Trust Kompa
nijos banką tegalima daugiausiai 
skolinti Lietuvai; tik per Lietuviu 
Trust Kompanijos banką tegalės 
lietuviai pirkti sau laivus ir per tą 
ir per vien tik tą. kaipo patį cent
rą Amerikos lietuvių organizuoto 
kapitalo bus galima įvykinti vi
sus tuos komerciškai finansinius 
žygius, kurie šią dien tėra sapnais.

Tad, broliai lietuviai! Visi 
kaip vienas, apsvarstę šio rašto 
svarbą, stokite eilėn prie darbo. 
Kas šėrais, kas depozitais, skubin
kite krauti savo kapitalą savo tik
ron ir vienintelėn bankon!

Atminkite, kad be viršminėtu 
svarbumų Jus dar-gi ir daugiaus 
nuošimčių bei procentų savoje 
bankoje uždirbat negu kitose. 
Ant padėlio Jus gaunate 6-tą nuo
šimtį o ant šėrų (1920 metais) 8-tą 
nuoš. Kitais metais ant šėrų bus 
mokama 12-tą nuoš. Kur-gi Jus 
geriaus gausite, jeigu ne savose 
bankose? Tad valio! Visi už 
savą, su sava ir dėl savos Bankos.

» Juozapas Kavaliauskas.

MONTREAL, CANADA,
Pranešimas. .j

Man pagyvenus Montreal’io mieste 
teko užrašyti nekuriems šėrus dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokių kurie norėjo, bet negalėjo tuo
mi kartu su pinigais buvo trumpa. 
Tokiu budu paliko neužsirašę, o paža
dėjo prie pirmos progos prisidėti. Ku
rie galėsite pasiųskite patįs, o kurie 
negalėtumėt, malonėkite kreiptis prie 
Juozo A. Bruknio gerai žinomo vietos 
lietuviams, o jis pagelbės visiems.

J. A. Vilkinius.

Pirmininkas — Motiejus Versi actas, 
105 Silver St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — M. žarkauskas, 
128 Bowen St, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 

KASIERIUS — Andrius Za lieelras,
140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Antanas Gruodis,
550 Medford St., Charlestown, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėhe- 
sio 3-čią vai. po pietų po num. 193 
Hanover St., Boston, Mass.

Adolfas Dzimidavlče! Gavau laiš
kus nuo tavo motinos ir sesers Vin
centos kurios nekantriai paieško ta
vęs ; nes tu nuo dienos išvažiavimo ne
rašei. — Ar nelaimė patiko, arba tur
tuoliu esi, atsiliepk j savo gimdytoją, 
arba jei kas žinote praneškit man. 
Aukštas, šviesiais plaukais, mėgo kal
bėt polskai. Girdėjau kad yra barz
daskučiu. Motina Barbora gyvena 
Kražiuose.

\ R. N. BARAIS, 
611 Lincoln Avė., Rockford, BL

REIKALINGAS
geras vargonininkas. Gerai butą, kad 
sutiktą būti ir zakrastijonu. Atsišau- 
kitte tuojaus.

KUN. B. ŽINDŽIUS, 
St. Peter & Paul’s Rėctory, 

Elizabetfi, N. J.

TeL So. Boeton 2488j

DR. J. G. LANDŽIUS š
| SEYMOUR

LIETUVIS
g Gydytojas ir Chirurgas.
S Gydo aštrias ir chroniškas ligas i 

vyrą, moterų ir valkų. *
K Egzaminuoja kraują, spjaudalus, { 
i I šlapumą IT tt savo labo

ratorijoj.
1 ' Suteikia patarimus laiškais kitur 
j I gyvenantiems.
i Adresas:

! j 366 B*way, So. Boston, 
(KAMBARIO No. 1)

' * (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
' l VALANDOS:
i I nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
<. 7— 9 vakare.

Pirmininkas — Motiejus 2ioba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaite,
47 Vale St., So. Boston, Mass. 

Kasierius —- Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno menesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.
-----------------------------------------------  
Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 

Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Kavoliunas,
63 Gqld St., So. Boston, Mass. 

Protokolu Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tOs 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškau sūnaus 
Andriuškevičiaus iš 
Rumšiškės miestelio, 
kad jis randasi Amerikoje. Jis 
pats ar kas kitas uraneškite šiuo 
adresu, nes turiu svarbių reikalų.

Juozas Andriuškevičius,
108 Bowen St., S. Boston, Mass. 

(79-81)

ANT PARDAVIMO 
Rakandai dėl 3-ją kambarių. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS STELINGIS,
96 W. 7-th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lubą)

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS 
Gydo visokias ligas Pitkiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worce«ter, Mass.

KAS RADOTE?
Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 

Worcester, Mass. pametėm dainų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad maoniai 
prašome sugrąžinti Worcesterio 
vargonininkui A. Visminui 23 
Marion Avė., Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Broadwat, So. Boston, Mass. 
Oįiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR W. T. BEHLY

469 Broadvay, 8. Boston, Mass
" PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedalomi! 
nuo 10 vai ryta 

iki 4 vai. vata.

■

P. MTKOLADUS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, H. Y.

Paieškau brolio Petro Grinciaus, pa
eina iš Lygumo miesto, Šiaulių apskri
čio, Kauno rėd. ir pusbrolių Stasio ir 
Kazimiero Mikšių iš Lygumų vals
čiaus, Išdagiečių kaimo, Šiaulių aps
kričio, Kauno rėd. Petras Grindus 
pirmiaus gyveno Baltimore, Md., Mik
šiai Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. Jie patįs ar kas žinote apie juos 
malonėkite pranešti šiuo adresti:

DARATA GRINCIUTE-BRILIENE, 
197 New York Avė., Nevvark, N. J.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIU RA 

KANDU IR H.

plikti pigiai rakandus ir kitug 
naminius daiktas pas 

M. OLIM & 00.
388 Broadvay, 80. Boston, Mass. 

TeL Conn.
Mea dar neišpardavėme visų, 

bet norime kogreičiaosia parduo
ti.

Se / Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
villenės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku 

5g] 1915 m. Su savim pasiėmė 7 metą 
K. dukterį ir savo motiną apie 70 metą* 
ffiUĮj amžiaus. Jos motinos po vyru pavar- 

|dė Kazragienė. Kazimiera Vosvlllenė 
S tturl tamsius plaukus, duktė šviesius. 

1918-m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
* nešinau kur dingo. Kas apie juos pra- 
l-neš, gaus dovaną $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA. 
’656 Church St, Easton, Pa.
| Leopaldas Stangenbergas gimęs 8u- 

< valką rėd.. Marlampolės apskr.. Luns- 
Iko vaL Makalią kaime. Išvažiavo iš 
»Lietuvos 1912 m. Paskutiniu laiku 
gyveno Cleveland. Ohio. Atsišauk 
Lietuvą. BaisogeMs Stotis. VlrHato- 
kui 8tano«nhergui. LJTHVAN1A.

Jonas Duchovič. kadaisial

tzinoiau 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA
i

H APTIEKAi Sutaisau receptus su dldllau- 
i sla atida, nešlurtnt. ar tie re- 
l ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
I ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
* aptieka Bostone Ir Mansschu 
. setts valstijoj. Gyduolią galit i 
Į gaut, kokios tik pasaulyj yra Į 
Į vartojamos. Galit reikalaut per '

X SIDLAUSKAS,

Tel So. Boeton27O

DR. JOHN MicDONNELL, M. D
Gslisu stuikslitti ir UrtuviMlai 

Ofiso valandos:
Rytus iki9 vai.

Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boeton.

BeU PbotM Dicldnwn 3905 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BroadSuPMadeipUa,Pą.

Lietuvi* Daktin* ir Chirurgą*. 
Ofiso Valanda*;

Nu* 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

u, o




