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{ ŽINIOS Iš LIETUVOS DARBININKŲ REIKALAI
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LENKŲ DARBAI 
SEINUOSE.

Pogromas. Ž. Kalvarijoj norima atida
ryti progimnaziją. Rugpj. 8 
d. čia apsigyveno daktaras ru
sas. Priviso arkliavagių, tarp 
kurių pagauta mergų-vagilkų.

SUBATA, RUGSĖJO 25 D.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis.
Metanas $400
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams , $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

LAIKRAŠČIAI Iš
LIETUVOS.

t

J
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Lietuvos atstovybė Londone 
paskelbė žinią apie baisų po
gromą, lenkų kareivių sureng
tą Seinuose. Plėšė ir smaugė 
žydus per keturias dienas. Iš
vogta 25 krautuvės, apiplėšti 
150 nnmų, išgėdinta 122 mote
rį. Lenkų kareiviai įsibriovė 
į žydų sinagogą per pamaldas 
ir visus žydus nurėdė neišski
riant nei rabino. Nuostolių 
žydams padaryta už 2.000.000 
markių.

FRANCIJOS NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Francijos parlamento ir se
nato atstovai didžiuma balsų 
išrinko prezidentu premierą 
Millerandą. Dabar bus suda
rytas naujas ministerių kabi
netas.

ATNAUJINS BALKANŲ 
LYGĄ.

Spalių mėnesį Buchareste 
bus laikoma Balkanų valsty
bių konferencija. Visų valsty
bių premierai dalyvaus. Bus 
bandoma atgaivinti buvusią 
tą valstybių Lygą.

RINKIMAI DANIJOJ.
Utarninke buvo rinkimai

Danijos parlamentam Pate
ko:

Liberalų ...........
Socijalistų .........
Konservatyvų ...
Radikalų ...........
Biznierių ...........
Vokiečių partijos

51
48
27
18
3
1

PRADĖJO STATYTI 
ŠVENTYKLĄ.

Washingto>n, rūgs. 23. — 
Kertinis akmuo Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčiai su nepapras
tomis iškilmėmis tapo pastaty
tas. Tai bus paminklas kritu
sių Amerikos kareivių ir jū
reivių kare. Iškilmes atliko 
Baltimorės kardinolas Gib- 
bons, dalyvaujant Bostono 
kardinolui O’Connell ir daugy
bei Ameriko arcivyskupų, vys
kupų, kunigų ir įvairių vals
tybių atstovų.

Šventykla statoma prie ka- 
'talikiškojo universiteto. Atseis 

$5.000.000.

SOCIJALISTAI GRŪMOJA 
KATALIKAMS.

Osservatore Romano, Vati
kano organas, skelbia rūgs. 20 
d. socijalistai bandė įsibriauti 
bažnyčion, stovinčion aiškioj 
vietoj. Bet negalėjo įsilauž
ti per duris. Savo pasikėsinimą 
atidėjo. Dabar bandysią ap
imti Laterano rūmus, prigu
linčius Šventajam Tėvui. Se
niau teų gyveno popiežiai. Dar 
minėtas laikraštis skelbia, kad 
socijalistai grūmoja katalikų 
kliubui ir dviem merginų vie
nuolynam.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN. 
KELIO.

Arizonos valstijoj ištiko ne
laimė tant geležinkelio.* Sa
ko, būk bėgiai buvo prasižer
gę ir traukinys apdaužytas 
sustojo. Tame traukinyje va
žiavo demokratų partijos kan
didatas į prezidentds gub. Cox. 
Turėjo kalbėti Prescotte. Dėl 
nelaimės prakalbos neįvyko. 
Pasažieriai buvo labai pakra
tyti, bet sužeistų nebuvo.

x .......

KELIONĖ Į VILNIŲ. 
Našlaičių Prieglaudoj.

S valanda 29 d. rugpjūčio at
sidūriau vaikų prieglaudos na
me, kurią veda p-lė Žukaus
kaitė. Veda nuo pat karo pra
džios. Vaikai pernai be duo
nos buvo apie 3 mėnesius ir be 
jokių miltų; mito vien kopūstų 
ir kručkų sriuba. Dabar be 
duonos yra jau du mėnesiai, 
bet miltų paliktų iš Amerikos1 
dar biskį turi tai į tą sriubą 
biskelį įblendžia. Ta sriuba 
verdama su pasninku — be jo
kio uždaro. Mėsos šmotelio 
tie vaikai negavo per visą ka- 
io laiką, išskiriant Velykų ir 
Kalėdų dienas. Drabužius ga
vo iš amerikiečių, tai ne nuo.- 
gi. Ir teisingai sakant neišro- 
dp labai sudžiūvusiais. Kaip 
kurie net raudonus veidus tu
ri. Šalčiuose buvo po du mė
nesiu vaikų prieglaudos nekū
rentos dėl stokos malkų. Tai 
kaip kuriose prieglaudose 
Tankas nušalo apie 20-30 vai
kučiams.

Vaikučių taip norima ir 
branginama duona, kad toje 
prieglaudoje, kur mes esame ' 
buvę yra karvė. Tai vaiku
čiams pažada duot šmotelį 
duonos, kurs rytą atsikels kar
vę paganyt. Tai mažyčiai, vai
kučiai kėlėsi nuo pat tamsos ( 
ganyt karves, kad tiktai gauti < 
šmotelį duonos.

Dar prie tos prieglaudos yra 
čielas plotas užsodytas daržo
vėmis ir bulvėmis. Tai sako, ' 
kad tai vis esą tų vaikučių su
kasta lopetomis ir užsodyta. ; 
Dėlto dar jie iš bado ir neiš- i 
mirę ir gražiau atrodą nekaip 1 
kitų prieglaudų vaikai. Mat 
jie bulvių veik visuomet turė
davo ir daržovių į sriubą gau
davo tirščiau, negu kitų prie
glaudų vaikai.

Vienoje iš prieglaudų mažes
niųjų vaikų nuo džiovos iš 
priežasties nedavalgymo mirė 
apie 20. Ir dabar visose prie
glaudose gan žymi dalis vaikų 
turi džiovą ir nuo tos džiovos 
juos pagelbėti galėtų vien 
pagerintas valgis. Bet jo 
ra.

Amerikiečiai Lietuviai, 
jūs pamatytumėte tuos vaikus 
savo akimis, tai aš esu tikras, 
kad nei vieno tokio lietuvio a- 
merikiečių tarpe neatsirastų, 
kad neišmestų tų vargšų sušel- 
pimui mažių mažiausia bent 
vieną dešimtinę... '

Juokiasi prisimindamos prie
glaudų vedėjos iš amerikiečių. 
Buvę taip: Atsilankę prie
glaudoje kun. Bartuška ir dr. 
Bielskis pradžioje karo. Kuo
met jiems nusiskusta, kad ne
są ką paduot vaikams valgyt, 
tai patarę virti kruopų košę su 
pienu. Paklausiau vaikų ar 
tai teisybė, ar trfip buvo... O! 
kaip jie gražiai atsimena... 
kaip jie tos košės .norėję... 
bet nebuvę kruopų ne tik ko
šės virimui, bet nei sriubos 
pablendimui. O apie pieną be
svajodami iš jų sudžiūvo ir į 
kapines nuo džiovos nukeliavo 
tiek ir tiek... O kiek dar jų 
prie to kapo artinasi. Paduo-y^augjau kur randasi Lietuvo- 
kime nors tiems pagelbos ran-l je 
ką. Tą padaryti mes galime,!' Man ypač patinka karinin- 
ir turime... a ar padarysi- j-ų jr kareivių mandagumas. 

t . . Jie galima statyt kitų rūšių
Amerikos vaikai, ką aiskri- j valdininkams kaipo povyzdį. 

mus ir kendes beperkate, ati- ' y. v,
dėkite savo centus sušelpimui1 (Bus daugiau)

savo vienamečių broliukų ir 
sesyčių Vilniuje.

Dabar tuos maželius valgy
dina taip: Ryte 6 vai. duoda 
sriubą pablestą kruopomis — 
be duonos. Jei turi pieno, tai 
pabaltina biskį. Ant piet gau
na virtos sriubos iš žirnių, iš 
bulvių, šebelbonų arba tam 

! panašiai — be duonos. Vaka- 
j re sriubą iš daržovių: morkų, 
i griščių, lapų... be duonos.

Mėsos tie vaikai laike visos 
karės negavo nei paragauti, 
išskiriant Kalėdas ir Velykas. 
Tai apie ją nei nežino, bet 
duonos... duonos tai, * tai tik 
užmeni apie duoną, tai jų aky
se sužiba tuojaus koks tai 
džiaugsmas, tarsi aukso kal
nas jiems būtų žadama..? bet 
tuoj užgesta ir persikeičia stai
ga į kokį tai nusiminimą ko
kio dar aš savo gyvenime nie
kur kitur iki šiol nebuvau ma
tęs, tuojaus tie maželiai virs
ta tarsi rimčiausiais žmonėmis 
ir tylėdami srebia sausą, juo
dą, pliksriubę ir jie suvalgo 
tos sriubos labai daug — po 
du 3 bliūdelius.

Duona! duona!! duonelė!!! 
Kaip tavo tiems vaikeliams 
brangus ir malonus vardas. 
Bet nėra kas jiems jos duotų 
bent po į svaro į dieną. O kiek 
tų pinigų Amerikoje išmėtoma 
cackoms, tabokai, flaituotoms 
dresėms, ragožiuotoms skry
bėlėms, svaigalams, branzalie- 
tams, žiedams, pauderiams ir 
panašiems nereikalingiems ir 
kenksmingiems daiktams.

Duokite duonos tiems, kurie 
jos prašo, jei dar jūsų' širdy
se lietuviškas kraujas teka ir 
tėvynės meilės ugnelė neužge
so. Duokite duonos badaujan
tiems Lietuvos našlaičiams, jei 
dar liko pas jus žmoniškumo 
jausmas.
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LIETUVOS VALDŽIOS 
ATSTOVAI.

tik 
nė-
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Dar būdamas Amerikoje nuo 
daugelio girdėjau, kad Lietu
vos valdininkai baisūs biuro
kratai, caristai, išdykėliai, ne
rangūs. .. Atvažiavęs į Lietu
vą jau turėjau progos susidur
ti su įvairių valdviečių valdi
ninkais, ratšininkais ir tarnau
tojais Kaune ir Vilniuje, ir tu
riu pareigą pranešti, kad tie 
intarinėjimai Lietuvos valdi
ninkų ir valdiškų įstaigų buvo 
visai be- pamato. Valdininkai 
yra mandagūs. Dirbt savo da
lykus moka, tiktai jų taip sa
kant sistema ne taip gera kaip 
Amerikos raštinėse. Dėlto 
kiekvieno dalyko atlikimas už
ima daugiau laiko, bet tas ga
lima su laiku pataisyti.

Vilniškiams reikia atiduoti 
kreditą už greitumą patarna
vime. Iš visų kiek man teko 
susidurti, tai tiktai Kybartuo
se telegrafistas išlaikė manę 
daugiau kaip pusę valandos 
nieko neveikdamas ir nesuspė
jo paimti telegramos persiun
timui į Kauną, kuomet aš grįž
damas iš Amerikos norėjau te- 
legrafuot į Kauną. Bet tokių 
liurbių ar žulikų vargu begu

Vilkaviškio apskrityje, ypač 
apie Eiksnėnus siaučia dizen
terija.

Rugpjūčio pabaigoj iš Rūsi
uos grįžo dainininkas Kipras 
Petrauskas ir kalbininkas 
prof. Kazys Būga.

Rugpj.-25 d. Vilniuje išleis
ta pirmas Lietuvos vyriausy
bės įsakymas. Nuo tos dienos 
Vilnius perėjo visiškon Lietu
vos vyriausybės galion. Įves
ta karo padėtis.

Visos rusų ginkluotos pajė
gos ViliAj apleido rugpj. 26 
d. 12 vai., visos nuginkluotos 
pajėgos išėjo 27 d. vak.

Rugpj. 27 d. 8 vai. vak. Lie
tuvos pulkai pasipuošę gėlė
mis vilniečiams sveikinant į- 
maršavo į Vilnią. 7:30 vai. 
vak. ant Gedimino kalno iškel
ta Lietuvos vėliava ir ji pa
sveikinta 20 kartų armotų šū
viais.

/ —————

Lietuvos generalinis štabas 
gavo nuo Gardino gyventojų 
prašymą užimti tą miestą ir 
neleisti jin lenką.

Iš Vihriaefl* bolševikų iš
lydėti į stotį buvo susirinkę di
delės minios darbininkų. Juob 
keikė ir grūmojo kumštimis, o 
vaikai svaidė akmenaičius.

Bolševikams išsikrausčius, 
Vilniuje atsidarė krautuvės ir 
kainos, ypač valgomųjų daik
tų tuoj ėmė kristi.

Vilniuje labai, daug neišnuo- 
muotų namų ir namai pigiai 
pardavinėjami.

Augštuolaitis, bernavęs len
kams Vilniuje, dabar Klaipė
doj. “Birutė,” ėjęs prieš Lie
tuvos valstybę šlamštelis, jau 
sustojo.

Tauragėj pastatyta arti 200 
medinių ir du mūriniu namu. 
Dirba arti 200 darbininkų. 
Gauna po 30-40 auksinų už 8 
vai. dienos darbo. Meistrai 
gauna 75-100 auksinų dienoj.

Tauragės apskrityje 33 sa
vanoriai kariškiai gavo žemės 
ir jau gerai užgyveno. Norin
čių žemės kariškių dar yra ar
ti 50.

NORI IŠVENGTI STREIKO.

Anglijos “Triple Alliance,” 
tai yra angliakasių, geležinke- 
lių ir transporto unijos viską 
daro, kad tik neįvyktų anglia
kasių streikas, kurs turi pra
sidėti rugsėjo 26 d. Seredoj 
prasidėjo konferencija, kur 
dalyvauja arti 500 delegatų. 
Konferenciją veda angliakasių 
Federacijos pirmininkas Rob- 
ert Smillie. Bus svarstomas 
raportas derybų, vestų tarp 
vyriausybės ir angliakasių 
Federacijos valdybos.

SUMAŽINO DARBĄ.

Lewiston, Me. — Bovelninė- 
se dirbtuvėse sumažinta dar
bo valandos. Vietoj 54 
tik 3Q valandas savaitėj.

NUPIGINO.

IŠSIRAŠYKITE.
J
i

3e.

dirbs

Roe-Chicago, UI. — Sears,
buck & Co. ir Montgomery, 
Ward & Co. nupigino savo 
prekes . Ant kaikurių daiktų 
numušė 20 o ant kitų net 60 
nuoš. u .

» - — - .

PRADĖS DIRBTI.

Seredoj, rugsėjo 22 d. atėjo. 
Kauno “Laisvė” 
dienų, ‘ ‘ 
Kariškių Žodis 
bininkas” rūgs. 5 d.

Už 50c. siunčiame 15 ekz. į- 
vairių Lietuvos laikraščių, už 
$1.00 siunčiame 32 ekz.

Prisiuntusiems dolarinę, daž
niausia pasiunčiame tik dalį, 
nes retai kada turime tiek į- 
vairių laikraščių įvairių nume
rių už visą dolarį. Kitą dalį 
pasiunčiame kai šviežių ateina.
------------------------- ---- —- — 
REKONSTRUKCIJOS DAR

BO SUTRAUKA

rūgs. 3 ir 4 
Tafita” rūgs. 3 <Ly 

” 3 d., “Dar- 
5 d.

GOMPERS ORLAIVIU.

Amerikos Darbo Federaci
jos prez. Gompers rūgs. 22 d. 
turėjo iš Rochesterio vykti į 
Buffalo sakyti prakalbą. Pa
vėlino traukinį. Tai sėdo or- 
laivin ir nulėkė laiku.

Wilkesbarre, Pa. — Kietųjų 
anglių kasėjai, streikavusieji 
nepasitenkindami trečiųjų tei
smo nustatytomis išlygomis, 
nubalsavo grįžti darban. Nuo 
panedėlio anglių kasyklose pil
nai darbai eis.

DAUGIAU ŽŪVA, NEGU
KARE.

Aprokuota, kad Suvienyto
se Valstijose darbuose per 
metus žūva 105.000 darbinin
kų. Tai kur kas daugiau, ne
gu kare, nes per karą Ameri
kos kareivių žuvo tik 31.000, o 
namie per tą pat laiką žuvo 
126.000 darbininkų.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS.
Washingtono valstijoj ang

liakasių unijos viršininkai iš
leido įsakymu streikuoti rūgs. 
24 d. Turės streikuoti 3.000 
angliakasių. Kompanijos ge
ruoju nesutiko pakelti algų.

NUPIGINO AUTOMOBI
LIUS.

Henry Ford garsusis auto
mobilių pramonininkas, nupi
gino savo išdirbystės automo
bilius ant 31 nuoš. Sako, kad 
reikią atsižadėti karinių pelnų 
ir karo laikų godulystės. Dar
bininkams algų nenumažino.

SUSTREIKAVO.
Lynne, Mass. užsidarė čeve- 

rykų dirbtuvės. Sustreikavo 
15.000 darbininkų. Prieš su- 
streikavimą per kelias valan
das darbininkų atstovai su 
darbdaviais vedė derybas ir 
nesutaikė.

NUPIGINO.
Manchester, N. H. — Amos- 

keog Manufacturing Co. pa
skelbė nupiginanti savo bovel- 
ninius audimus ant 33 ir vieno 
trečdalio nuoš. Ta kompanija 
išaudžia 4.000.000 jardų bovel- 
ninių audimą. Jai dirba 10.- 
000 darbininkų.

Z-

IŠMOKĖS SKOLĄ.

Francija Suv. Valstijų ban- 
kieriams turės išmokėti spalio 
15 d. $250.000.000. Francijos 
iždo ministeris paskelbė, jog 
prigulinti suma bus išmokėta- 
iki dolerio.

IŠVAŽIAVO Į INDIJĄ.
Francijos buvusis prenaieras 

Clemenceau išvažiavo į Indiją.

Eržvilko par. Tauragės 
apskr. buvo apsireiškus dizen
terija, bet išnyko vėl.

-Apie Telšius buvo perdaug 
lytaus ir kaikuriems sodie
čiams vasarojus apgadytas. 
Daržovės gerai užderėjo, tik 
kopūstus kirmėlės nuėdė.

Vabalninkuose rengiamasi 
įkurti progimnazija ir ūkio 
mokykla.

Suvalkijoj atsirado daug či
goną.

Telšių gimnazijoj mokyto
jauja Vydūnas.

ĮTAISĖ LIGONINI.
Vokietijos ex-kaizeris Ho- 

landijoj, Ameropgeno mieste
lyje, intaisė ligoninę paminė
jimui to miesto viešingumo, 
kuomęt jis atidūmė nulipęs 
nuo Vokietijos sosto. Ligoni
nės inkurtuvės buvo iškilminė 
gos, dalyvavo ex-kaizeris, jis 
buvo labai pagerbtas ir apteik
tas gėlėmis. Ligoninė turi 8 
lovas ir atsėjo 100.000 florinų.

Londone sustreikavo nere
giai krepšių pynėjai, 
lauja algų pakėlimo.

Reika-

Valstijos Departamentas pra- 
! neša kad iš Amerikos Atstovy

bės Varšavoje gavę sąrašą pa* 
siguodimų tarp Lenkijos ir 

^Lietuvos, ■'{t
Iš Berlino pranešama kad 

maisto dalykuose Vokietijos 
valdžia labai užsiinteresavusi, 
ir tuoj ateityje bus panaikin
ta kortoms porcijų dalinimas 
bulvių ir mėsos dalykuose.

Saksonijoj vėl pradėjo dirb
ti apie 100 odų bei čeverykų 
fabrikai, taip-gi vilnų ir linų 
fabrikai atstatomi.

Suvienytų Valstijų Viešo
sios Sveikatos Skyrius prane
ša kad betyrinėjant tapo su
rasta gyduolė piktosioms raup
lėms (lepros) ir bandymas ant 
59 ligoni;) patvirtina tyrinėji
mo pasekmingumą. Visi iš tų 
59 ligoni;) patvirtina tyrinėji
mo pasekmingumą. Visi iš tų 
59 ligonių ant tiek pagerėjo 
kad tapo paliuosuoti ant gar
bės žodžio ant vieno meto, bet 
metui sukakus nė .vienas ne
grįžo. Visi gyrėsi kad nė ma
žiausias ženklas raupą neatsi
liepė.

Dr. Claude Lavinder, Vie
šosios Sveikatos Skyriaus ve
dėjas patvirtina šį atsitikimą.
Raudonojo Kryžiaus Depar

tamentas.
F. C. Monroe, Generalis ma- 

nageris Raudonojo Kryžiaus 
praneša kad atitraukimas Rau
donojo Kryžiaus prižiūrėtojų 
ir pagelbininką iš Centralinės 
Europos pakol kas būtų labai 
nemalonus dalykas. Beveik 
1000 prižiūrėtojų ir pagelbi- 
ninkų, kuris būrys galėtų bū-

Kietųjų anglių kompanijos 
skelbia, kad angliakasiai einą 
į darbą. Jau 150.000 darbinin
kų dirbą.

Darbo sekretorius telegrafu 
pranešė New Yorke imigraci
jos valdininkams deportuoti 
Nagelį, Latvijos atstovą.

Po ekspliozijos ant Wall St. 
New Yorke miliardierius John 
D. Rockefeller Tarrytovne, N. 
Y. padidino apie savo namą 
sargybą.

PRAPUOLĖ PINIGAI.
Worcester, Mass. — Lenkas

Kravzyk rengėsi vykti kra- 
jun. Išsiėmė iš banko pini- !ti daug padidintas, dabar ran

dasi čion, nes yra nuo 10,000,- 
000 iki 12,000,000 karės našlai
čių viešuose prieglaudos na
muose, šie kūdikiai atsilikę 
nuo 3 iki 5 metų moksle ir su
pratime.

Raudonojo Kryžiaus pagel- 
bos programų; metams bai
giantiems Liepos 1 d. 1921, pa
skirta 48,200,000 kuri suma y- 
ra $21,000,000 maži a i negu 
per pereitus metus buvo pa
skirta. Pagelbos reikalams 
svetimoms šalims paskirta 
$31,000,000.
Ekonomijos Departamentas.
Rugsėjo 13 d. šių metų 

“Journal of Comerce” prane
ša iš Milan Italijos šaltinių 
kad Italijoj bandoma įvęsti 
tvarką pagal Confederation of 
Labor reikalavimą kurioj dar
bininkai galės perimti dirbtu
ves ir dalyvauti dirigavime jųi

gus*— $1.800 ir laikė namie. 
Pinigai kaž kur dingo, koks 
nors draugas pavogė.

Kolumbo vyčių delegacija 
aplankiusi Šventąjį Tėvą ir 
daug kitų vietų Europoje su
grįžo Amerikon.

Belgijos karalius atvyko į 
Braziliijos sostinę Rio Janeiro.

Mažojoj Azijoj francūzų ka
riuomenė kertami su turkų jė
gomis. Turkams gelbstą vo
kiečiai.

Francijoj užderėjo tiek kvie- Į 
čių, kad duoimi užteks. Bet. 
sėklai ir kitiems reikalams rei
kės įgabenti.

New Yorko valdininkai pri
sipažino, jog jokių pėdsakų 
ekspliozijoę ant Wall St. kalti
ninkų nesusekė.

Žmonės iš Chabarovsko ke
liauja į Vladivostoką, nes spė
ja, kad žiemą bolševikai pra
dės ofensyvą prieš japonus.

Krassin, Rusijos vyriausy
bės pasiuntinys Anglijoj, daro 
didelius užsakymus. Užsakė 
36.000 jardų milo kareiviams. 
Anglija gausianti iš Rusijos 
javų.

Komercijos departamentas 
skelbia, kad 1870 m. suvarto
tų Amerike svaigalų atsėjo po 
7.70 galionų, o 1907 ir 1911 m. 
atsėjo po 22.79 galionų ant 

i žmogaus. Gi 
9.17 galionų.

SIŲSKITE knygų ir lai-
i pernai atJjo po saviškiams Lieitivo-

js-
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PAS KITUS IR PAS 
MUS.

[talija rengiasi ateinančiais 
metais minėti 600 metų su
kaktuves nuo mirimo dienos 
garsiausio savo poeto Dantės. 
Valdžia ir visuomenė prie to 
rengiasi. Valdžia skiria 2.000.- 
000 lirų naujam išleidimui 
Dantės veikalij. Bus padirbta 
Dantės paveikslai ir išdalinti 
mokyklų vaikams. Ketinama 
Dantės muzėjų įsteigti, patai
syti namus ir bažnyčios, ku
rios rišasi, su Dante.

Viena žymių kultūringos 
tautos yra tai pagerbimas sa
vo didvyrių, įvairiais būdais 
atsižymėjusių, tautą pakėlu
sių asmenų.

^aip mes lietuviai pagerbia
me savo pasižymėjusius asme
nis.. Kaip, pagerbiame pirmuo
sius lietuvystės budintojus. 
. Chicagoje vargsta ir skurs
ta senelis Šernas. Jis dirbo 
lietuvių liberališkoj dirvoj, da- 
bkc savo vienminčių ap
leistas, peikia lietuvių tautą, 
girtži neužsipelno jai dirbti, 
kad ji taip teatsimoka savo 
veikėjams. Lietuvių liberalų 
dalykas aprūpinti “dėdę” Šer
ną.

Ryme sėdi nenuilstančio uo
lumo brangus veikėjas pralo
tas Prapuolenis. Jis yra nusi- 
skundęs savo padėjimu. Ar ir 
katalikai užsitrauks gėdą ap
leisdami garbingą veikėją, 
kaip kad Amerikos liberalai.

Lietuviai teisingai nekenčia 
ir biaurisi tais veikėjais, ku
rie visuomeniškų darbų dirb
dami nori pasipinigauti. Bet 
apleisti pasišventusiai dirbu
sius veikėjus yra ženklas mū
są nesusipratimo ir beširdiš
kumo.

Amerikos lietuviai, kurie be
protiškai elgiasi rengdami 
brangias laidotuves, pirkdami 
gėles ir tt. verčiau pasiųstų in
tencijų gerb. pralotui Prapuo- 
Ifeniui ir jis šventam mieste at
laikytų šv. Mišias. Gerb. pra
tarto Kazimiero Prapuolenio 
adresas yra 40 Lungotevere 
Farnesina Roma 29, Italy.

KUNIGAS PRANCIŠKUS 
J. ZABIELA.

Žinodamas kaip didelis skait
lius iš mūsų jaunuomenės no
rėtų šio bei to pasimokinti, bet 
delei neturto arba amžiaus ne
drįsta pradėti mokintis, tai, aš, 
čia vienų iš desėtkų pavyzdžių

♦
gyvenimui kilt, o jausdamas 
silpnu esant finansiškai, o 
taip-gi atsiminęs, kad čia išė
jus mokslų ant vyskupo lėšų 
jau bus bėda parvažiuot Lietu
von, sumanė verčiau braukti į 
Rymų ir ten užbaigt mokslų 
iš kur galės be jokios kliūties 
parvažiuot savo numylėton tė-

jos susirinikmas laikytas 8 d. rug
sėjo. Buvo atsilankė vien tiktai 
nariai. Kitas susirinkimas įvyks 
29 d. rugsėjo, Lietuvių salėje 354 
Park Street, pradžia 8 vai vakare.

J. Andraičikas.

TURTŲ PADALI
NIMAS.

Suvienytose Valstijose mili
jonierių yra 25.000. Viduti
niškai imant kiekvienam atsei- 
na po $5.000.000. Reiškia vi
si jie valdo $225.000.000.000. 
Suvienytų Valstijų turtai iš
neša $300.000.0000.000. Gy
ventojų yra 100.000.000 su vir
šum. Jūs matote, kad Ame
rikos 25.000 milijonieriai val
do milžiniškai didesnę turtų 
dalį negu 100.000.000 likusių 
gyventojų. Likusio turto liku
siems gyventojams atseina po 
$750. O visus turtus lygiai pa
dalinant atseitų po $3.000.

f-

Italijos socijalistai Ryme 
hriaujasi bažnyčiosna, norėda
mi šventvagystę papildyti. Ži
noma, vis . tai dėl darbininku 
labo.

Atidarant lenkų-rusų taikos 
derybas Rygoje rusų atstovas 
Joffe pasakė, kad tikįs, kac 
gebėsią, prieiti prie taikos, o 
lenkų atstovas pasakė, kad gir
di jei ir nepasiseks taikos pa
daryti, tai Lenkija būsianti 
latvijai dėkinga už viešingu- 
tną. Iš to išvadų kiekvienas 
gali padaryti.

> _ c *■ .v * i p«.n \ dziuoc savo
paduodu gerb. kun. Pranciškų, (vvnėn Lietuvon 
kuris buvo taip-gi beturtis o Į 'Perleidęs atostogas pas sa- 
iięnok turėdamas tvirtą valių Į vo stambiausį prietelį p. Jurgį 
dasiekė to, ko jo girdis tros- MisAvišin N V 1Q1«
ko.
- Kun. Pranciškus J. Zabiela 
gimė 1876 m. Oniūnų kaime, 
Debeikių parapijoj, Utenos 
apskrityj iš tėvų ūkininkų ma
žažemių. Turi 4 brolius ir 3 se
seris. Tėvas dar gyvas, o mo
tina jau apie 20 metų kai mi
rus. Iš mažens Pranukas tu
rėjo didelį patraukithų prie 
mokslo, bet ant nelaimės už
baigus pradinę mokyklą į gim
naziją tėvas nebeleido, nors 
vaikas labai jo meldė. Ir taip j 
vaikas nenorėdamas tėvo va- 
ios paniekint, turėjo nors ne

norams paskui žagrę sekti per ' 
keletą metų.

Pranukas augo, sykiu su 
juom augo ir patraukimas prie 
mokslo. Mat šviesos spindu- 
iai kas-kart labyn ir labyn 

svilino jam akis. Matydamas, 
kad prie ūkės būdamas jokiu 
būdu negalės savo 1 
siekti, pradėjo maldaut tėvo, 
kad šis jį išleistų į kokį miestą 
Po ilgo meldimo gavo paveli
jimų. Pranukas atsidūrė Ode
soje. Ir čia gavęs fabrike dar
bo dirbo ir taupė pinigus, 
idant po kiek laiko galėjus 
pradėti imt nors privatines 
lekcijas. Mokestis buvo maža 
tai ir rublių negalėjo daug su
taupyti.

Po kiek laiko gavo tarnystę 
Odesos universitete. Čia susi
tiko būrelį lietuvių (J. Gabrį 
ir kitus) moksleivių. O kas- 
gi nežino Lietuvos moksleivių 
mokėjimo paskatint prie moks
lo! Rodos angelai kalba į ta
ve ir pagatavi viskuom su ta
vim pasidalinti, by pradėtum 
tik mokintis.

Su tarnyste pradėjo imt ir 
privatines lekcijas nuo studen
tų, o taip-gi su daleidimu val
džios naudojosi nekuriomis 
klasėse lekcijomis. Po keletos 
metą dasimušė iki penkių kle- 
sų gimnazijos ir manė pasto
ti į Vilniaus Dv. Seminariją 
Bet jo viltis neišsipildė, nes už 
tikybinius dalykus turėjo ap
leist Rusijos sieną O jei ne, 
tai gal būt reikėję atsidurt Si
bire.

Atvykęs Amerikon dirbo 
fabrike gan sunkiai per kiek 
laiko. Sutaupęs kiek pinigą 
pradėjo mąstyt apie pastojimų 
seminarijon. Su tuo reikalu 
kreipėsi prie nekuriu kleboną. 
Bet gavęs gan keistus patari
mus, ranka mostelėjęs patrau
kė link Kanados ir ten išlaikęs 
kvotimus Montrealyje, pasto
jo į Šv. Juozapo Seminariją 
Paskui Loretto, Pa. ir paga
liaus Orchard Lake, Mich., len
ką seminarijoj.

Ten susivaidijęs su lenkais
“zlodziejais”

Misevičių Yonkers, N. Y. 1916 
m. apleido Ameriką.

Ryman nuvykęs, kares lai
ke, be paso ir be jokio antra
šo ir dar nemokėdamas italų 
kalbos labai daug vargo paty
rė. Pasiklausė šiaip taip pas 
gerb. pralotą K. Prapuolenį. 
Bet šis nežinodamas kas per 
žmogus (turbūt manė kad 
kokis šnipas), patarė eiti pas 
Rusi} konsulį. Konsulis liepė 
važiuot į Rusiją kariaut. Bet 
Pranciškus griežtai atsisakė. 
Tai tada tik protokolą sustatė. 
Ir jei caras būt tebetupėjęs ant 
sosto, tai su parvažiavimu Lie
tuvon būt buvę sudiev.

Pasibaladojęs keletą dienų 
po Rymų gavo leidimų nuo Ry
mo kardinolo vikaro apsigy
venti kolegijoj “di Maria 
Immacolata,” ir po kvotimų 
pastojo į universitetą “de 

teologijos 
Čia išbuvo lygiai 4 

Ir gegužės 28 d.-1920 
m. užbaigė sėkmingai mokslą. 
O liepos 11 d. likosi išventin- 
tas į kunigus Jo Malonybės 
Vyskupo Edvardo O’Rurke, 
laikinoje katedroje švč. Mari
jos Sopulingos, Rygoje. Ra
šo: “Primicijų atlaikyti va
žiuoju Lietuvon, savo parapi- 
įon Debeikiuosna. Nors batai 
kiauri, kišenės tuščios ir labai 
esu suvargęs, bet neapsako
mai esu linksmas," nes važiuo
ju nebe į tokią Lietuvą kaip 
palikau, bet į laisvą—nepri- 
gulmingą... Mielasai pasa
kyk per gerb. “Darbininką” 
mano visiems prieteliams, kad 
aš pirmose savo šv. mišiose jau 
melsiuos už savo geradėjus-šel- 
pėjus. Neužmiršiu jų ir to
liaus kolei gyvas būsiu”...

Tai-gi kaip matome kun. 
Pranciškus troško to dasiekti 
nuo kūdikystės, bet aplinky
bių delei sulaukęs 44 metus tik 
dasiyrė su pagelba Dievo bei 
gerų žmonių. Reikia pastebė
ti, kad tie gerieji žmonės yra 
ne kokie jo giminės ar profesi
onalai, bet paprasti darbinin
kai, kurie permatė jo biednys- 
tę ir troškimus nuoširdžiai pa
rėmė. Už tai tebūnie jiems di
džiausia garbe!

Vargšas beturčiu būdamas 
turėjo labai daug nemalonumų 
nukentėti. Nekartą ašaros jo 
veidą nuplovė, nes nedrįso tie
siog dolerio kito paprašyti. O 
ko-gi prašysi?! Tėvo, brolio, 
sesers. Karės laikas — susi- 
nešt negalima O čia pradėtas 
darbas reikia varyti. Apleisti 
— prigimtis nedaleidžia.

Seminarijose žinome kaip 
prastai ir mažai duoda valgyt 
auklėtiniams. O Pranciškui 

. 1 esant suaugusiu ir diktn vyru
ir pradėjus pra-labai buvo sunku neturint iš

tikslo at.|P.r°P.a»and?. F!?®’ 
■skvriun. Cm įshn 

t, > .- ■ metus.

WASHINGTON, D. C.

Konferencija L. R. K. Federaci
jos šaukta rugsėjo 15 d. Washing- 
to, D. C., AVashington Hotelyje 
pilnai nusisekė. Delegatai suva
žiavo iš .visų kolioniji} ir nuo vi
sokių organizacijų. Jų buvo 98. 
Ryto 9:45 vai. gerb. kun. Milukas 
atidarė sesiją ir paprašė kun. Kau- 
lakį atkalbėti maldą. Išrinko 
prezidijumą. Kun. H. Vaičiūną 
iš Cicero, III. prezidentu, adv. Mi
lerį raštininku ir padėjėju p. Va- 
lantiejų. Pirmin. pasakė karštą 
kalbą. Paskui išrinko kitokias 
komisijas. Iš visoko paaiškėjo, 
kad Sekretorius Colby skiria au
dienciją tik vienam Dr. J. J. Biels
kiui nors pastarasis griežtai atsi
sakinėjo nuo jam vienam suteikia
mos audiencijos, o reikalavo vi
siems delegatams. Colby savo 
žodžio nenorėjo mainyti. Tad 
sekr. adv. Mileris paraše laišką 
Colby prašanti skirti audienciją 
visiems delegatams. Renka nešė
jus laiško. Paduoda Dr. Bielski, 
šis atsisako. Išrinko kun. Milu
ką, adv. Bagočių ir Ambrazevičių. 
Nusiskubino su laišku, bet už ke- 
letos minutų sugrįžo pikti ir pasa
kė, kad Colby nenorėjo to laiško 
priimti ir pasakęs, kad jis sakęs, 
kad tik Bielskis gali ateiti. Ne- 

priėmęs dėl Bagočiaus buvimo de
legacijoj. Kylo abiejonė ir ne- 
užsiganėdinimas iš nekurii} dele- 
gutų, mat jie mane, kad Bielskis 
varo kokią slaptą politikų. Dr. 
Bielskis aiškinosi. Bet juo dau
giau Bielskis aiškinosi, tuo labiau 
eiti rėkė. Bielskis matydamas, 
tad nekurie išėjo iš lygsvaro pra
dėjo protestuoti o ant galo ir ig
noruoti. Tada kun. Vasiliauskas 
ineša, kad Bielskis turi nešti kar
tu laiškų Colby, o jei jis atsisakys, 
tai būsiąs kaltas. Bealasavojant 
<un. Žindžius atėjo ir pranešė, kad 
jis turįs nuo kokio ten įtekmingo 
politikieriaus laišką sekr. Tumul- 
ty. Ir štai nunešus abu laiškus 
maloniai priėmė i/ liepė ateiti 16 
d. 11 vai. iš ryto. Šiandie negali 
ja laukiama Panamos prezidento, 
vadangi nekurie delegatai nega- 
ėjo pasilikti Washingtone, ant il- 

giaus, tai visi pasirašė ant memo- 
rando. Ant rytojaus nuėjome 
paskirtame laike visi į Baltuosius 
Rūmus pas sekr. Tumultv, kun. 
Vaičiūnas pasakė kalbą ir įdavė 
memorijalą, o sekr. Colby neturėjo 
alko. Tai komisija iš 5 ypatų 
jūtent kun. Miluko, Drangelio, 
adv. Milerio Lopato ir Kuodžio 
pėtnveioj II vai. įteikė kitų me
morijalą

Sugrįžę iš Baltųjų Namų, sėdo 
me visi į automobilius ir atlankė
me Arliu gtono kapines leitenanto 
Harriso, kuris žuvo Kaune už 
Lietuvos neprigulmybę. Čia ant 
jo kapo kareivis uždėjo vtinikų ir 
sakė prakalbų Atstovas p. Vileišis 
ir kun. Sinkevičius. Užbaigę ce
remonijas nuvažiavome į Mt. Ver- 
non išreikšti pagarbą Jurgiui 
Washingtonui , tėvui šios šalies. 
Čia taipgi padėta kvietkų, žinoma 
su tąm tinkamu parašu. Sakė pra
kalbą Vileišis ir kun. Paukštis. 
Pastarieji du vaizdai sujudino

Washingtono spaudą.
Sugrįžę į Hotelį turėjome vėl 

posėdį, kur buvo ir Vileišis su Vi- 
niku. Prašyta, kad prie memo
randumo prikergtu tą milijoną 
parašų kurios buvome surinkę, 
nes toj konferencijoj buvo nubal
suota.

Neužmiršta reikalo ir apie bo
nus. Kun. Milukas ineša, kad tie 
kurie nepirko Lietuvos Paskolos 
Bonų, nebūti} įleidžiami, tai kad 
užsimokėtu tam tikrą pabaudą ir 
dar pažymėt ant paso neištikimy
bę to asmens. Taip ir užsibaigė 
konferencija su malda. '

Matušia Mykolas.

WORCESTER, MASS. 
Prakalbos.

Rugsėjo 19 d. vietinė moksleivių 
kuopa surengė vakarą bažnytinėj 
svetainėj, kuris pavyko gerai. 
Atsilankė gana didelis būrys žmo
nių. Vakaro vedėja buvo p-lė 
J. Leonaitė. Gerai išlavintos 
mažos mergaitės puikiai padekle- 
mavo eiles ir tai pat gerai atliko 
savo užduotį jaunų bernaičių ir 
mergaičių šokis. Po to sekė pra
kalba p. T. Šelmio, “Darbininko” 
Administracijos nario, kuris pasa
kė puikią prakalbą apie jaunimų 
ir ragino visus, kurie lanko moks- 
lainė rašytis prie A. L. R. K. 
Moksleivių Susivienijimo. Vė
liaus kalbėjo vietinis kleb. gerb. 
kun. J. Čaplikas, kuris taip pat 
prielankiai pritarė moksleiviams 
Buvo dainuota solų ir duetų, po 
to viskas užsibaigė. Prisirašė 10 
naujų narių.

HYDE PARK, MASS.
Iš Čia labai retai kas parašo į 

laikraščius žinių. Teisybė, veiki
mo čia mažai, tai ir naujiem} nėra. 
Čionykščiai lietuviai nekiek tesi- 
darbuoja. Ir LDS 33 kp neparo
do didelio gyvumo. O. lietuvių 
nevisai mažai, yra apie 70 šeimy
nų.

“Sandaros” num. 32 patėmijau, 
kad čia kalbėsiąs rūgs. 12 d. po 
pietų L. Misijos na>ys ^Žadeikis. 
Žinoma ėjau į prakalbas. Nuė
jęs žiuriu, kad salėj nieko nėra. 
Tai mat kaip sandariečiai rengia 
prakalbas L. Misijos nariams.

Darbai čia pusėtinai eina. Ir 
iškitur atvykusieji darbą gauna. 
Dirbame 8 valandas ir moka 45c. 
valandoje ir augščiau. Pragyve
nimas pigesnis, negu bile kur, bet 
su stubomis, tai bėda. Jai nori 
apsigyventi, tai turi pasistatyti 
stubą.

Keliauninkas.

CAMBRIGE, MASS.
Katalikų Vienybės susirin

kimas bus rugsėjo 26 d., nedė
lioję, tuojaus po sumai 12:30 
vai. bažnytinėj svetainėj. Vi» 
si dr-jų įgaliotiniai į Katalikų 
Vienybę ir šiaip visi katalikai, 
kuriems tik rūpi Amerikos 
Lietuviij R. Katalikų judėji
mas, meldžiam pribūti nes šis 
susirinkimas bus l!ibai svar
bus. Atstovai išduos raportų 
iš Katalikų Federacijos seimo. 
Taip-gi bus kalbama apie pla
tesnį vietos katalikų veikimų.

Kviečia Valdyba.

WESTVILLE, ILL.

Iš mūsų kolonijos apie darbinin
kų ir LDS narių veikimą nieko 
neparašoma. LDS kuopos 19 d. 
rūgs, buvo prakalbos. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Kalbėjo ži
nomas studentas J. Poška. Kal
bėtojas labai gražiai nušvietė dar
bininkų reikalus. Neteko suži
noti, kiek prisirašė prie Darbinin- 
kų Sąjungos. Visgi pagirtina L. 
D. S. kp. už surengimą prakalbų 
visuomenės labui. Mūsų kolioni- 
jos darbininkai, turi rašytis prie 
Darbininkų Sąjungos. Prigulė
dami prie šios organizacijos, pa
dėsite iškovoti geresnį būvį. Mo
kėdami mėnesines 35 centus, gau
site laikrašti “Darbininką” tris 
kartus Į sąvaitę dykai. Vienin
telė darbo žmonių organizacija 
lietuvių, Lietuvių Darbininkų Są
junga. Tad rašykitės prie jos.

Ne prošali bus priminti, kad 
pas mus tą dieną buvo dar kalba
ma apie Labdarybės Sąjunga, 
prie kurios prisirašė dešimt narių. 
Dabar šį kuopa turi penkiosde- 
šims narių. Ši kolionija nors ne- 
perdidžiausia, bet turime beveik 
visas idėjines kuopas. Čia gyvuo
ja Šv. R. draugystė moterų, Susi
vienijimo L R. Katalikų, Vyčių 
kuopa, Tautos Fondas, L. R. Kr. 
Rėmėjų ir girdėt, kad neužilgo 
atsiras Moterų Sąjungos kuopa.

Parapijos reikalai stovi gerai. 
Klebonauja kun. L. S. Brigmanas-

Turime Vyčių chorą, po vado
vyste A. Stanšausko.

Lietuviai katalikai L. L. P. Bo
nų išpardavė už apie 5 tūkstan
čius.

Paukštelis.

Buvęs.

GARDNER, MASS.
Prakalbos.

Rugsėjo 19 d. buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo p-lė M. Ja- 
kubaitė 3-is atvejais. Pirmiausia 
apie Lietuvos vėliavą ir kuriuome- 
aę. 2) apie L. L. Paskolos bonų 
3) apie grįžimą Lietuvon.

Iš daugelio akių matėsi besiver
žiančios ašaros.' Tarpuose vieti
nis choras sudainavo keletą daine
lių.

Aukų Lietuvos kareiviams su
rinkta $34.20. Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų išparduota nema
žai. Negerai, kad rengėjai nepa
sirūpino užrašyti stambesnių aukų.

Keleivis.

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčiai pradeda veikti.

Rūgs. 19 d. bažnytinėj sve
tainėj. L. Vyčių 18 kuopos bu
vo koncertas, kurį išpildė vie
tinis bažnytinis- choras vado
vaujant varg. J. A. Rakiečiui. 
Programas susidėjo iš dainų, 
solių, duetų, monologų ir lo
šimų. Geriausia atsižymėjo S. 
Paura?, solistas. Publikos bu
vo nedaugjausia. Vakaro ve
dėju buvo kuopos pirm. J. 
Naujalis.

Nedėlioj, rugsėjo 26 d. bus su
važiavimas LDS N A. apskričio iš
važiavimų rengimo komisijos, Šv. 
Roko parap salėj Montello, Mass. 
I vai. po pietų.

Šiame susivažiavime turėsime 
prirengti galutina atskaitą paskel
bimui. Tad komisijos nariai ma
lonei prašomi pribūti.

J. Glineckis.

Buvęs.

ko dasipirkti. Nuvykus Ry
man rado dar blogiau, nes ten 
per karą mėsa, sviestas, o net 
ir duonutė buvo išėjus iš ma
dos. Tad turėjo maitinties 
vien žolėmis, makaronais ir 
kokia ten sriuba. Ir taip di- 
džiausį skurdą bekenčiat per 
tiek metų, vargšas ir nepasiju
to kaip motutė gamta apklojo 
jo visą galvą baltais it sniegu 
sidabriniais plaukais. Bet kar
tu darodė, kad žmogus turė
damas tvirtą pasiryžimą gal 
atsiekt tą, ką jo širdis trokšta, 
nežiūrint kaip nebūtum bied- 
nas nei-gi kokiame amžiuje 
būtum.

Reikia tikėtis, kad kunigas 
Pranciškus bus tikras prietelis 
darbininkų bei moksleivių. 
Atjaus ją visus vargus dėlto, 
kad jis pats gerai tą datyrė. 
Todėl man tik‘pasilieka nau
jam Kristaus tarnui bei drau
gai palinkėti — ad multos 
anuos.

WESTFIELD, MASS

Rezoliucija prieš lenkus.
Rugsėjo 5 d. buvo sušauktas 

viešas susirinkimas, kuriame iš
nešta rezoliucija prieš lenkus. 
Taipgi išrinktas atstovas į Wash- 
ington, D. C. kun. K. Vasiliauskas.

Už žuvusius Lietuvos jaunuo
lius karėje susirinkusieji atsistoję 
sukalbėjo poterius. Laisvama
niams nepatiko ir jie savo laikraš
tyje mėgino pajuokti.

Laisvamaniai bėgioja po gatves 
didžiuodamiesi, kad Lietuvos at
stovas J. Vileišis atvažiuos pas 
juos. Nėra ko didžiuotis, nes 
patis nieko negalite padaryti

Katalikai L. L. P. Bonų išparda
vė už 4 tūkstančius dolerių, o lais
vamaniai vos už $200. Jeigu vi
si tiek tik dirbtu Lietuvos labui 
kiek laisvamaniai, tai Lietuvos 
neprigulmybė senai būtų žuvus.

H. T.

NEW HAVEN, CONN.
LDS 28 k. mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėloj 26 rūgs, tuojau 
po pamaldų, parapijos svetainėj. 
Viši nariai ir nares malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes daug 
turime svarbių reikalų, kaip tai : 
iš Centro prisiųstų laiškų, o svar- 
bausia, tai iš sermo delegato ra>- 
portas, nes daug ko naudingo pa
sakys. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių, kurie mano prisirašyti. 
Šiandien LDS lošia svarbių rolią 
darbininkų tarpe.

Kviečia visus prisirašyti,
. Valdyba. Iystė yra Kaino rūšies.

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS 14 SKYRIAUS 

VAKARAS.
Cambridge, Mass. — Rugsė

jo 2,6d. 7:30 vai. vakare pobaž- 
nytinėje svetainėje atsibus pui
kus vakaras. Programas la
bai įvairus.* bus kalbų, dėklą 
macijų, dainų, solių bei kito
kių pamarginimų. Pagaliaus 
sužinosite kam žiedas teks. 
Ateikite į vakarų. Savo atėji
mu paremsite didelį prakilnų 
akademijos išbudavojimo dar
bų. Įžanga visiems prieina-
m.

Rengėjai.

Lenkai vis sakosi esą lietu
viu broliai. Nuo ją brolystės 
neprivalome purtintis, o tik 
turime atsiminti, kad ją bro-

VAKARINES AUGŠTESNESES MOKYKLOS.

MANCHESTER, N. H.

Rugsėjo 4 d. buvo surengtos 
prakalbos L. R. Kr. Rėm. 49 sky. 
Kalbėjo Pr. Gudas. Į prakalbas 
žmonių mažai tesusirinko, nes to
je dienoje pasitaikė A Gabrio pa- 
grabas. Protarpėj p-lė Pr. Zu- 
kiutė dailiai padeklemavo, “Sva
jonės.” .

Aukojo: J. Vaičiūnas $2.00.
Po $1.00: V. Kaškonas, F. Če- 

kutis, Pr. Zukiutė, V. Klimaitis, 
M. Bučys. Po 50c. J. Razumas, 
V Olkavikas, K Bučys ir J. Sla
vinskas. Viso $10.00.

Laike prakalbų vienas apšvies- 
tūnas murmėjo ir norėjo duot 
klausimų. Pasakyta, kad tą ga
lės padaryti pabaigoj. Bet jis 
nelaukęs pabaigos išdūmė.

Ten buvęs.

NEW BRITAIN, CONN.
Matušia Mykolas. Lietuvių Audinyčių Korporaei-

(Evening high Schools)
Panedėliais, utarninkais ir ketvergais - 7:30 iki 9:30 vai vak. 

Brighton 
Centrai (Eng. High Bldg.) 
Charlestown 
Dorchester 
East Boston 
Girls 
Hyde Park 
Roibury 
South Boston

Bigelow 
Bovdoin
Brighton (High Bldg.) 
Charles Summer 
Charlestown (High Bldg.) 
C. Columbus (Girls only) 
Comins
Eliot (Men & boys only) 
Franklin K
Hyde Park (High Bldg.) 
J. D. Philbrick
Marshall
Philips Brooks 
Roger Wolcott 
Rosbury (High Bldg.) 
Theoddr Lyman 
Washington
•
Boston Trade 
Centrai Branch

Common St Branch 
E. Boston Branch

Cambridge & Warren Sts. 
Montgomery Street 
Monument Sąuare 
Washington St. & Talbot Avė. 
Marion & Saratoga Sts. 
Wost Newton Street 
Harvard St. & Everett Avė. 
Warren & Montrose Sts. 
Thomas Park & G St.

Vakarinės pradinės mokyklos
> Fourth and Ė Sts.

i J Myrtle St
Cambridge & Warren Sts. 

Ashland St, near Wash. St.
Monument Sąuare 
Tileston St. 
Terrace & Tremont Sts. 
North Bennjet St.
Waltham S t 
Harvard St. & .Everett Avė. 
Philbrick St.
Westville St. 
Perth St. 
NoYfolk & Morton St. 
Warren & Montrose Sts. 
Paris & .Gove Sts.
Norman & S. Margin Sts. 

Vakarinės amato mokyklos.
Parker St
Mech. Arts High Bldg. Dalton 

& Belvidere Sts.
Brimmer Bldg., Common St. 
E. B. High Bldg., Marion St

Rigistracija rugsėjo 27, 28, ir 30 4d.

I

J



DĖL KAUNO SODOMOS.
MOTERS IR VYRAI

KLAUSYKIT

VINCENT A. JENKINS ING

DETROIT' MIGHIGAN

KUR

VINCENT A. JENKINS INC

.57,778.29 
458,260.43 
... .450.00 
. .2,650.00 
........ 84.60

GEO. F. SULLIVAN, Vice-Prezidentas. 
Wm. N. BRUHMULLER, Sekretorius. 

F. A. ZALESKAS, Antras Iždininkas.
(APGARSINIMAS)

PIRMA;
Kad didis biznio augimas priverčia šią bendrovę ieš

koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuvams 
taip pat svetimtaučiams pirkime, pardavime ir aprūpi
nime morgičią ant namą, nes mūsą teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingą pasi

sekimą šiam'biznyje, Boston’e.
ANTRA;

Kad Lietuviai taip pat svetimtaučiai kreipiasi prie 
mūsą ne tik iš svetimą miestą, bet net ir iš svetimą val
stiją, dėlto mes esame priversti ieškoti ir atidaryti tinka
mus skyrius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lavrrence, 
Worcesteryje, Montello ir tt.

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 

BANKAS

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. o

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksiną $22.50.

Tai geriausia dabar siųsti pi
nigus j Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortes, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokių do
kumentų. Rašydami pridėkit 
2c. štampų. Pinigus siųskite 
per Money Orderį.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

SUIMTAS TURTAS.
Bėgantis Kapitalas ir nuošimtis ...............
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis ............
Neištraukiamas kapitalas ...................... ...
Taupymo ir nuošimtis (Deposit) ...............
Atsargos Fondas ............................................
Neišdalintas Turtas ................. ....................
Uždarbis per Liepos ir Rugpj. mėn...........

Viso ................. ............................

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

REAL ESTATE
395 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

REAL ESTATE BENDROVĘ,
kuri jau per kiek laiko varo bi znj Boston’e ir apielinkėje pir
kime ir pardavime namų, farmij, ir taip visokiii biznių, 
taip-pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudinamo
jo turto mortgičių.

Ši bendrovė Rugsėjo 1-mą, 1920 tapo inkorporuota 
po Massachusetts Valstijos teisių ant $100,000 ir štai in
korporavimo priežastįs:

V. A. JENKINS (JANKAUSKAS) 
Prezidentas ir Iždininkas.

t Suprantama, atidarant skyrius tolimesniuose mies- 
/ tuose ims daug kapitalo veikime kiekvienam skyriui se- 
| kantiems biznio dalykams:

Pirma PIRKTI NAMUS, KARMAS, arba BIZ- 
I NIUS. Antra, SKOLINTI PINIGUS ir MORTGIČIŲ. 
j Trečia PIRKTI MORTGIČIŲ, NOTŲ (atpirkti mortgi- 
• čių) nuo publikos norinčios parduoti.
: Viršminėtais dalykais ši bendrovė dabar užsiimdinė-
| ja ir varo biznį todėl tikisi ir ateityje taip darbuotis.

Lietuviai! štai jums proga prisidėti prie korporaci- 
i joe kurios biznis jau puikiai išdirbtas ir dar didžiau plati 
I naši. Štai kaip jūs galėsite pasinaudoti nusipirkdami ke- 
■ lis Šerus šios korporacijos.

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote
I kada pirkti. Kurie turite namą arba biznį, norėsite ka- 
; da parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacijos būsite pa

tys savo agentais, nes jūs gausite nuo šios korporacijos 
naudingą patarimą kaipo nuo savo biznio ir jūs pirkimas ar
ba pardavimas per šią agentūrą reikš biznį ir uždarbį jums 
“DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant savo pinigą.

APSISAUGOKITE LIETUVIAI! nedasileiskite 
visokiems plėšikams save apgaudinėti pirkime arba par
davime namų, bet tapkite šėrininkais šios korporacijos 
ir pastatę šią korporaciją kaipo didžiausią visam Ameri- 
ke REAL ESTATE (Nejudinamo Turto) AGENTŪRĄ 
ateityje turėsite teisingus,patarėjus ir patarnautojus.

nerio Amerikoniškas Elixiras 
Kartaus Vyno tikrai pagelbsti 
padidinimui apetito, prašali
na žarną užsikimšimą, vidurių 
išpūtimą, galvos skaudėjimą, 
nervingumą ir tt. Jūsų vais
tininkas arba gyduolių parda
vėjas užlaiko Trinerio gyduo
les. Ypatingai artinantis ru
deniui reikalingas yra Trine
rio Linimentas, kuris suteikia 
greitą pagelbą nuo reumatiz
mo skausmų ir Trinerio Cough 
Sedative, kuris yra puiki gy
duolė nuo šalčio ir kosulio. 
Joseph Triner Company, 1333- 
1345 So. Asliland Avė., Chiea- 
go, m.
(Copyrigt, 1919 by Joseph Triner Co.)

(Apgarsinimas)
AR TAVE GALIMA PRI

GAUTI?
Lengva yra prigauti nepa

tyrusį žmogų, kuris priims 
šmočiuką gražiai iškirsto stik
lo už deimantą. Tokį žmogų 
lengvai galime perkalbėti pa
imti vartojimui prastai sutai
sytą su nonsensišku vardu ir 
gtažiai spalvuotu leibeliu, vie
toj gerą, moksliškai sutaisytų 
gyduolių. Vienok niekas ne
gali prigauti gudrų, patyrusį 
žmogų, kuris visuomet žiūrės 
tikros vertybės. Per trisde
šimts metą garsus Trinerio 
Amerikoniškas Eliriras Kar
taus Vfno priparodė, kad vi
suomet jau pažįsta tikrą verty
bę šią gyduolių ir neduos save 
prigauti. Tūkstančiai ir tūk
stančiai žmonių žino, kad Tri-

Perskaitęs Kauno laikraščio 
““TAUTA” n. 41, 1920m. straips
nį po antgalviu: “Kauno Sodo
ma,” negaliu praleisti nieko ne
pastebėjęs. Dabar viešai turiu 
pripažinti, kad šita tai buvo mano 
svarbiausia priežastis tarp visų 
kitų priežasčių, delko tiktai vieną 
mėnesį atsilankęs Brangioje Tėvy
nėje Lietuvoje, suskubau sugrįžti 
Amerikon ir sugrįžęs galvoju ko
kiu būdų, būtu galima mūsų Tė
vynės vadus įtikrinti, kad sulig 
tol negali būti užtikrintos Lietu
vos nepriklausuomybės, iki nebus 
prašalintas svaigalų įtekmė. Svai
galai tai baisiausias, slvkšeiausias 
ir nugastiųgiausias pavojus. O 
apie prašalinimą svaigalų Lietu
voje negali būti nei kalbos, iki di
džiuma mūsų inteligentijos pano- 
ės bent ypatingu būdų pastudi- 

muoti šitą kaikuriems opiausią 
knokslo šaką. Važiuodamas į Lie- 
■uvą tarpe Karaliaučiaus ir Eitkū
nai traukinyje susitikau Lietuvių 
valdžios atstovus grįštančius iš 
Berlino ir kuomet mūsų tarpe pra
sidėjo kalba apie pilnąją blaivy
bę, ūmai iš tų trijų atstovų atsira
do vienas priešas pilnajai blaivy
bei, kitas pritarė jai, o trečias ty
lėjo. Tai ūmai pamačiau, kad 
dar mažai vilties randasi Lietuvo
je tikrai blaivybei. Delko ma
žai vilties? Tai dėlto, kad mažai 
yra inteligentų pasišventusių ypa
tingu būdų tai mokslo šakai. Ma
tyt, kad visai nėra tokių kaip A- 
merikos Katalikų Pilnųjų Blaivi
ninkų organizacija, kuri gyvuoja 
per 48 metus, kuri savo organe 
talpina vien tik žinias iš viso pa
saulio specijalistų daugelio metų 
bandymus ir patyrimus, ypač ga
biausių medicinos ekspertų. Pa- 
vyzdin, tokie gydytojai, kurios iš
renka apdraudos kompanijos iš
tirti apdraustuosius asmenis, kad 
toms kompanijoms sutaupytu kuo 
daugiausia išlaidų ir kad gautų 
kuodaugiausia pelno. O. jei jie 
atlikę bandymus ir tirinėjimus 
per trisdešimts ir daugiau metų, 
išeina su šitokiais persergėjimais, 
kad su išgėrimu kiekvieno degti
nės stiklelio ar alaus stiklo ar ki
to svaiginančio gėralo žmogus pa
trumpina sau gyvenimą ant pen
kių minutų, tai kad šitokiu būdii 
mūsų Tėvynės inteligentija pasi
švęstu ir išbandytu, be mažiausios 
abejonės visus įtikrintu mesti tuos 
nuodus į šalį ir uždaiginti diegus 
pilnosios blaivybės, be kurios gir
tybės papročio vergija visuomet 
ten viešpataus. O tai vergijai 
be viešpataujant ir kitos visos spė
kos aikvojasi sykiu. Kad Rusi
jos caras pačioj pradžioj baisin- 
giausio karo nebūtų uždraudęs 
svaigalų, tai Vokiečiai būtų apsi
dirbę su rusais trumpu laiku. Su
lietuvinau paliudijimus semtus iš 
tikrųJsaltinių, kad Rusijos net pa
čių /fcierių girtybės padėjo Ja
ponams nugalėti rusus. Vienas 
pirklys, kuris savo akimis regėjo 
Manchurijoje rusų veik visus ofi- 
'Cierius taip girtus, jog jie tarp sa
vęs buvo pradėję šaudytis. Ži
nome iš senovės istorijos, kad tik 
blaivios tautos pateko kuoilgiau- 
sia ir buvo tvirčiausios, o girtybei 
atsidavusios tautos vienos visai 
pranyko, kitos tapo vergėmis kitų. 
Apsaugok .Dieve, mus nuo girty
bės! tiktai Pilnoji Blaivybė tai 
tikrai prašalina šiuos pavojus.

Kun. P. Saurusaitei.

LIGŠIOL NEMATYTAS DALYKAS! 
SVARBI NAUJIENĄ!

AMERIKIEČIU DŪMEI!
KLAIPžDA, vyriausias ir vienatyjas Lietuvos uosto miestas, 

žada ateity pastoti didus prekybos ir pramonės bei industrijos 
centras, kuriame susiburs visokie užsiėmimai. Visoks susisie
kimas su Lietuva eina ir eis tik per Klaipėdą, dėlto ji yra labai 
svarbi visiems vieta.

Į Tai Vyriausiai Atsižvelgdami Išleidom 
GRAŽŲ KLAIPĖDOS ALBUMĄ

kuris talpina 10 labai įdomius iš Klaipėdos ypatingesnių vietų 
vaizdus. Išspnuzdinta ant geros popieros ir gan dailiai. Yra iš
tikro kuo gėrėtis. Kožnas albumas yra su 10 išplėšiamomis at
virutėmis. .. _. ............. .

Nei Vienas Lietuvis Neturėtų Likti be Šio 
Gražaus Albumo!

Kadangi kartu išspauzdinta didis egzempliorių skaičius, to
dėl kaina išpuolė labai žema. Jeigu spauzdLnti naują laidą, (kas 
laikinai vos eina kaina butų visai negirdėta. Bet ir ši skait
linga laida po kokio laiko nebebus gaunama. Tat rodo, kad albu
mas pas lietu dus rado ir randa didų prilinkėjimą.

Dėlto amerikiečiai! DAR ŠIANDIEN rašykite J mus užsisa
kydami albumą! O ne tik sau, bet ir draugams bei pažįstamiems, 
o mes prisiųsim kuo skubriausiaL Siunčiama nemažiau 2 egz. 
KAINA: 2 egz. tiktai 1 doL Prie 20 egz. dovanojam 2 albumu. 
Toliau parduodantieji, pirkdami nemažiau 250 egz., gauna 40 
nuoš. rabato. Prisiuntimo išlaidas pirkėjas neprivalo mokėt

Pinigus reikia siųst drauge su užsakymu; prie didesnės su
mos velytlna. siųst per by kokį Lietuvos ar Vokietijas Banką.

Tuojau rašykit padėdami šį antrašą:

E. JAKUŽAITIS,
Klaipėda, (Memel) Park str. 2-3 Hofgeb.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIG STATĖS FINANCE GORP.
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE) 

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančią Lietuvon Lietuvią reikalą.
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ 

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:

TIESIOG BE PERSĖDIMO 
IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ.

Rugsėjo 11-25 ir Spalio 23-30 
Lietuviam gerai žinomas

Laivas SANONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
Iš New York į Antverpą be persėdimo 

Rugsėjo 18-25 ir Spalio 2-9-23,
Iš New York į Rotterdamą be persėdimo 

Rugsėjo 14-22 ir Spalio 2-12-19-26.
Laivai į Hamburgą ar Liepoją su persėdimu Anglijoj 

Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 
Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tą šalių kon- 

suliij per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsą pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

Mes pasitinkam kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotą į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Internal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę i Hamburgą, Antiverpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų noretlami gaut informacijų kreipkitės pas:

BALTIG STATĖS FINANCE GORP.
361 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

Broliai ir sesers! Jau keliose lietu
vių kolonijose, mes, Progress Shoe 
Mfg. Co. pirmutiniai atidarėme avalą 
krautuves, kuriose yra sudėti tikri lie
tuvių darbininką padirbti avalai. Mes 
atidarėm tas krautuves ne su tuo tiks
lu, kad grobti didelį pelną arba kitus 
darbininkus išnaudoti, bet mes jas ati
darėm dėlto, kad patarnaut jums tei
singai, duot už jūsą pinigus tikrą ver
tę tavoro, ir apsaugot nuo išnaudoji
mo per perkupčius. Persitikrinkit pa
tys; už tokius čeverykus, kur jus mo
kėsit kitose krautuvėse $14-$15 arba 
net $18, užtikrinam kad pas mus gau
sit tokius pat arba da geresnius už $8, 
$9 $10 iki $12. Bet mes čia kalbame 
tik už geruosius avalus, pas mus yra 
čeverykų už $6.50 iki $7, kur už tokius 
pat arba mažesnės vertės kitose krau
tuvėse mokėsit $8.50 ir $9. Todėl ger
biamieji, pasitėmykite tas kainas ir 
patys persitikrinkit .kad pirkdami pas 
mus, t. y. Progress Shoe Mfg. Co. ava
lus. pačių lietuvią išdirbtus ir musą 
pačių krautuvėse, jus sutaupysite nuo 
kiekvienos poros avalų nuo $2 iki $5 ir 
daugiau.

BERNAIČIŲ ANALAI, padirbti iš 
tvirčiausios skūros, su viduriniu padu 
(inersole, tvirtais užkulniais, kurią 
padarymas gana brangiai apsieina, sai- 
zo 9 iki 13 ir pusę, po $5, nuo 1 iki 
5 saizo — $5.50.e Atminkit kad pa
minėti musų avalai yra gvarantuoti, 
lengvai ir gerai nešiojasi.

Visokius avalus galite užsisakyti ir 
iš toliau, mes prisiųsim jums į namus. 
Užsisakydami avalus turite nurodyti 
kokio ilgio, ir kiek pločio. Kokios iš
vaizdos: nusmailintus, vidutiniškus ar 
plačius ir kokios skūros—juodos ar 
geltonos; kokios prekės.

Apielinkės lietuviai užeikit persitik
rinkit patys.

PROGRESS SHOE 
MANUFACTURING CO.

Antanas Yakavonis
377 West Broadway,

South Boston, Mass.

IŠSIRASYKITg iš “Dar
bininko” laikraščių iš Lie
tuvos.

INDėTAS turtas.
Bankoj ant čekių .........................................
Paskolinta ant Morgičią ............................
Paskolinta ant Akcijų ................................
Liuosybės Paskola (U. S. Bonds) ........... .
Karės ženklai (IV. S. S.) ...........................

Centras: '
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.



DARBININKAS
F

Rast. P. Grinkaitis.

S. Kneižis moksleiviai. Pradėtas REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
mokintis veikalas “Pirmieji žinks- 
niai.

SUSIRINKIMAS.
LDS 1-mos kuopos bus mėnesi

nis susirinkimas 28 d. rugsėjo š. 
m., utarninke- 8 vai. vakare. LDS 
ir Vyčių kambariuose 366 Broad- 
way. Visi nariai būtinai ateikite 
į susirinkimą. • Išgirsite raportus 
iš Seimų LDS ir Federacijos. At
stovai parsivežė daug svarbių ži
nių. Taipgi turime ir kitų rei
kalų. Nepamirškite atsivesti su
savim ir naujų narių. Visus šir
dingai kviečia,

Sekr. Zig. Klapatauskas.

DĖDĖ VARAITIS PRADĖ
JO SAPNUOTI.

Kuomet aš paklausiau dėdės 
Varaičio apie surinktus auk
sus bažnytinėje salėje “Nute- 
riotų Draugų” komitetui, ku
rio sekretoriumi yra Dėdė Va- 
raitis, tai vietoj paaiškinimo, 
išplūdo mane, P. Špoką, kuris 
jau Lietuvoje ir Katalikų Vie
nybės skyrių. Primeta būk 
mes su p. P. Špoku tuos auk
sus turime.

Jei tas primetimas būtų tei
singas, tai visvien aukuotojai 
ir visuomenė matytų, kad čia 
Nuterioto Komiteto kaltė. Da
bar visi mato, kad su darbi- 
ninkij aukomis Nuteriotame 
komitete buvo sulvg priežo
džio: “palietų barščių šun ir 
katei.” Dabar visi žino, kad 
Nuteriotas Komitetas nesirū
pino ir nesirūpina apie suau- 
kuotus auksus, nesirūpina at
gauti iš tų, kas juos turi.

Dabar truputį mano paaiški
nimo.

Kuomet katalikai veikė iš
vien su laisvamaniais, tuomet 
bažnytinėje salėje daugelis ge
ros širdies žmonių suaukavo 
daiktus iš ko būtų galima dau
giau padaryti aukų. P. Špo
kas buvo komiteto narys ir 
jam su kitais buvo pavesta tie 
daiktai išleisti arba, išparduo
ti.

Vienybei pairus, kiek man 
žinoma, P. Špokas pasitrauk
damas iš komiteto atidavė vi
są atskaitą ir daiktus nuterio- 
tam komitetui.

Po' kiek laiko, kuomet lais
vamaniai su pora pabėgėlių iš 
katalikų liko pilnais šeiminin- 
kais to komiteto, tai apie au
kas ir apie daiktus visiškai 
užmiršo. Manė, kad ir aukau
tojai užmirš. Kadangi aukau
tojais buvo katalikai, tai jie ir 
pradėjo klausinėti apie tuos 
daiktus. Keletas klausė ma
nęs ir prašė, kad paklausčiau 
viešai. Aš tą ir padariau. 
Dėdė Varaitis tuomi užsigavo 
ir vaikiškai išsiplūdo'. Plūdi- 
masis nieko nepagelbės. Vi
suomenė reikalauja pasiaiški- 
ni?no ir atskaitų, o ne purvų.

Dėdė esi sekretorius ir turi 
žinoti. Jeigu nežinai, sakyk, 
nežinąs. Senam žmogui taip 
biauriai meluoti neišpuola,

Tokiuo pasiaišiknimu Dėdė 
būk atsargus. Aš reikalauju 
atšaukti į dvi savaiti laiko, o 
jei ne, tai hš žinosiu ką pada
ryti.

PRAKALBO..
Nedėlioję, rūgs. 19 d. š. m. 

Lietuvių salėje buvo prakalbos 
Lietuvių Ukėsų dr-tės. Pirmiau- 
se vedėjas J. Pranaitis paaiškino 
prakalbų tikslą ir perstatė drau
gijos narį M. Venį, kuris paaiški
no apie šios draugijos gyvavimą

P-lė 0 Višniauskaitė su broliu 
sudainavo keletą dainelių. Jiems 
buvo suteikta trys gyvų gėlių bu
kietai

Antras 
L. N. D. 
užsivedė 
Pradėjo nuo Suv. Valstijų val
džios ir skrido po visą pasauli. 
Rengėjai laukė, kada pradės aiš
kinti apie dr-jos reikalus. Bet 
draugas Ivaškevičius taip įsisma
gino, kad visiškai užmiršo prisi
minti. Ant galo pradėjo agtuo- 
ti už republikonų partiją, ragino 
lietuvius rašytis. Jis sako: “nors 
republikonij partija kapitalistiška, 
bet mes turime remti Dabar 
mes turime du ūkėsų kliubų ir jie 
abu geri, kaip “Shoe polish ir 
shoe shine,” bet aš patarčiaiu ra
šytis prie republikonų.” Publi
koje ir tarpe rengėjij kilo •nesusi
pratimas. Nežinojo prie kurio 
kliubo rašytis. Prakalbose Ivas 
pasirodė tikras šeimininkas. Lei
do anglą kalbėti ir prirašinėti na
rius. Tuomet pakilo skandalas. 
Pirmininkas, kaa nuraminus pub
liką ir narius paaiškino, kad Ivaš
kevičių kvietė apie draugijos rei
kalus kalbėti, o ne tverti naujus 
kliubus.

Po to pakvietė kalbėti dr-jos 
narį P. Stonį. Pastarasis išrėžė 
Ivaškevičiui pamokslą. Pavadi
no jį šposininku ir pareikalavo už
simokėti už salę, nes draugija iš 
tokių prakalbi} nieko negali tikė
tis. Iš publikos buvo girdėtis 
spėliojimai, kad Ivaškevičius, ga- ‘ 
vo kokią šimtinę ir už tai agituoja. 
Ivaškevičius matyt mainosi kaip 
mėnulis. Ar senai čia lietuvių 
susirinkimuose kėlė į padanges 
bolševikus, o dabar prilipo prie 
republikonų.

Ant pabaigos kalbėjo lietuviškas 
žydelis. Apgailestavo, kad čia 
iškilo nesusipratimas. Po visų 
protestų ir apgailestavimą prisi- 1 
rašė keletas narių.

Senas Ukėsas.

ir toji sutartis užsibaigs gruo
džio 31 d. 1920.

D. Antanaitis.

PIRMAS

KONCERTAS!

kalbėjo A. Ivaškevičius 
K. pirm. Jis susavim 
ir pagelbininką anglą.

Šiomis dienomis iš So. Bos
tono išvažiavo šie moksleiviai: 
klerikas Pr. Strakauskas į 
Brighton Šv. Jono seminariją, 
J. Vilkišius ir J. Šlikas į Val- 
paraiso universitetą ir S. Knei
žis į, Niagara Falls universite
tą. Linkime jiems geriausio 
pasisekimo.

Elektros darbininkai reika
lauja pakelti iki $1.50 į valan
dą. Seredos vakare, rūgs. 22 
d. specialiai sušauktame susi
rinkime 103 skyrius nutarė 
reikalauti $1.50 į valandą. Jie 
dabar dirba už $1.00 į valandą

-------- Rengia---------
Lietuvos Vyčių 17 kp. ir S. G. j 

-------- Atsibus---------
NEDĖLIOJ, RŪGS. 26, 1920 j

Šv. Petro 
BAŽNYTTNfiJE ŠALSJE, 

Fifth Street, So. Boston, Mass, 
Pradžia 7 ;30 vai. vakare.

Šis koncertas susidės iš so
lių, duetų ir kvartetų, ku
riuos išpildys šie dainininkai: 
A. Narinkaitė, A, Kiburiutė, J. 
Varaitis, P. Milius, K. Vasi
liauskas ir D. Antanavičius.f

Apart dainų, bus perstaty
tas trumpas, bet juokingas 
veikalėlis su dainomis:

“TĖTĖ PAKLIUVO.”
Nei vienas nepraleiskite tą 
karą, nes tokių vakarų re

tenybė. Įžanga daroma ko- 
k kad visiems būtų 
tilankyti. ■ 
15 ir 25 centai.

Kviečia Rengėjai. (

^e ■ u

’bc* 
ižiausi 
Įima a 
Ižancra

Smarkiai apdegė bedarydamas 
“Moonshine.”

Juozas Braztakis 42 metų am
žiaus gyvenęs 73 \Vexford St., 
Brighton, bedarydamas “Moon
shine” smarkiai apdegė. Kadan
gi jis gyveno Vienas, tai turėjo ei
ti ieškoti pagelbos tolokai ir grįž
damas parpuolė ant gatvės ir iki 
pribuvo policija ir iš ligonbučio 
pagelba mirė. Tai tokios pasek
mės “moonshine.”

Seredoje, rūgs. 22 d. mote
rys sufragistės parodavo Bos
tono gatvėse paminėjimui at
gavimo lygių teisių su vyrais. 
Vakare istorinėje Bostono 
Faneuil salėje turėjo prakal
bas.

Majoras Peters patvirtino 
kontraktą daryti pataisymus 
ant Marine Park. Kontraktas 
padarytas su John Bowen Co. 
už $133,000.

Šią savaitę aplankė “Darbi
ninko” redakciją kun. Tamo- 
liūnas.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ spaustuvėje 
pradėjo dirbti Vytautas Šar- 
kus.

MĖNESINIS SUSIRINKIMAS.
L. 'Vyčių 17 kuopos susirinki

mas bus rūgs. 27 d. panedėlvje, 
7:30 vai. vakare Vyčių kamba
riuose. Kviečiame visus narius 
atsilankyti ir išgirsti raportą iš 
Federacijos Seimo.

Pirm. Z G.

DAPILDYMAS.

PASIUNTĖ LIETUVON.
Šiomis dienomis per “Dar

bininko” pašto skyrių p-lę M. 
Ausiukaitė pasiuntė saviš
kiams į Jurbarką tris svarus 
knygų ir laikraščių, Jonas Pe- 
leckas kareiviui Kaune pasiun
tė literatūros pusantro svaro, 
Jonas Glineckis pasiuntė savo 
parapijos pavasarininkams tris 
svarus literatūros, Zosio Gur- 
kliutė kareiviui giminaičiui 
pasiuntė tris svarus knygų ir 
laikraščių, bet visus sukirto 
tai Juozas Lukošius. Jis “Dar
bininke” papirko knygų už 
$11 ir pasiuntė Lietuvon.

Kiti neatsilikite nuo šių.

Jonui Leimantui. — Prisiųs
toje žinutėje nieko svarbaus. 
Netalpinsime.

P. Grinkaičiui. Tamistos ži
nutę apie Piln. Blaiv. susirin
kimą sutrumpinę talpiname. 
Rašinėkite daugiau.

K. Diržiui. — Tamistos žinu
tę sutrumpinę dedame. Raši
nėkite tankiau.

Paleškau brolio Kazimiero ir Petro 
Andriuškevičių, sesers Onos, po vyru 
Ivanausklenė-Norbuto ir Agotos, po 
vyru Usevičienė. Kazimieras gyveno 
Davalgonų dvare Karmėlavos par. Pet
ras gyveno Amaliuose, Rumšiškių vali. 
Karmelitų par. Ona gyveno Pamle- 
rlų dvare, Rumšiškių par. Agota gy
veno Kaune ant 5 versto netoli Girs
tupio, pačioje paplentėje. Taip-gi švo- 
gerio Romaldo Usevlčlaus ir sunaus 
Barnaso. Jie patjs ar kas kitas ma
lonėsite pranešti šiuo adresu:

JUOZAPAS ANDRIUŠKEVIČIUS, 
140 Bowen St., Boston 27, Mass.

U. S. A.

DR. J. C. LANDŽIUS i
i 

f

I

Piln. Blaivininkų Susiv. 49 kp. 
susirinkime apart kitų',reikalų nu
tarta pildant Seimo pageidavimą 
rinkti knygas. Išrinkta komisi
ja iš V. Grudžinskio, I. Mačiulai- 
čio, V. Varžinskaitės ir K. Petrai- 
čiutės. Išrinkta atstovai į Piln. 
Blaiv. apskričio susivažiavimą 26 
d. rugsėjo, Montello, Mass. Į 
atstovus pateko šie: V. Grudžins- 
kas, I. Mačiulaitis, M. Kilmoniutė, 
ir V. Varžinskaitė.

Spalio 10 d. rengia prakalbas. 
Kalbėtojais užkviesti: kun. K. Ur- 
navičius, kun J. Čaplikas, kleri
kas F. Strakauskas, V. Baeys ir

Bostone kiekvieną ketvertą 
duodu lekcijas privačiai 

ir klesosse.
GEORGĖS A. RAINVILLE

(Buvęs Paryžiuje) 
BALSO IR DAINAVIMO 

MOKYKLA
Providence, R. I. Boston, Mass.
250 Broadway 507 Pierce Bldg.

(iTes Copley Sq.)

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD
JfirankHn įstringa JBank 

of the city of Boston
6 Park Sąnari

Perviršis Padenų
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
KAS YRA SAVITARPINĖ BANKAI Tai yra korporacija užtvlr- 

nta Massachusetts valstijos inve ginimui žmonių sutaupytų pinigų ir 
vedama globčjų kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMAS SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlių tiktais gali būti 
tikrintose už«t .tose sulig valstijos nuožiūros.

ČION AI S NĖRA SėRININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. 
Kiekvienas doleris proflto kas žefii mėnesiai yra užraSomas padėlių 
vardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsaugon nuo 
nuostolio.

SUVIRS 100 METŲ minėtas bankas veikia be nuostolio padėliams. 
ATNI'SK ARBA SIŲPK PINIGUS PADĖJIMUI i šią Massachusetts 

Savitarpis^ Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS

. CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920
TIESIAI Į 

HAMBURGĄ 
TREČIOS KLASOS RATA $128.00 

SU DADELIU $8.00 KA^ES TAKSŲ. 
KreipltitSs prie artimiausio Cunard agento.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

BENDROVĖ

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 

kuris galėtų maž-daug vesti chorų 
patarnauti kaipo akrastijonas. Su iš
lygomis meldžiu kreiptis ant sekančio 
antrašo:

KUN. S. E. KOLESINSKIS,
914 N. 15th St., *E. St Louis, III.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vai. į dienų jei gali 
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris 
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tų padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS BUČERIS.
Brightono Lietuvių Kooperatyviška 

bučernė paieško’ darbininko. Turi mo
kėt gerai bučerio darbų. Darbas ant 
visados. Mokestis gera. Meldžiam at
sišaukti tuoj šiuo adresu: Brightono 
Lietuvių Kooperacija, 2į Lincoln St., 
Brighton, Mass.

ir

EBANKIERIAI
5 Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.
į Siunčiame Pinigus Lietuvon: 
> doleriais arba— auksinais pagal 

dienos kursų.

ŪKĖ ANT PARDAVIMO.
15 akerių derlingos žemės. Visi rei

kalingiausi budinkai. Parsiduoda pi
giai. Pačiam miestukan, Orange, Mass. 
tik 10 .minutų iki stoties. Minėtam 
miestelyj randasi nemažai dirbtuvių, 
kur darbas lengva surast.

POVILAS BALČIŪNAS,
262 East River St., Orange, Mass.

Parduodame Laivakortes j ■
Išrūpiname leidimus amerikie- i > čiams IJAtiTvnr> i— t ta*,...,.. . > -

į

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
merikon. Tų padarome vietiniams 
ir kitų miestų lietuviams be at
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova
nas giminėms Lietuvėje.
Letdžhmse mėnrašti “PREKYBĄ” 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

U*uamaa Sales Corp.,
414 W. Bkeadvray,

iv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pzr'ciNiNKAS — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mase. 
*" "fc-PriMiNTNKAS — Jonas Galinis,

20 Vlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Paor. Rišt. — Jonas Glineckis,

277 Sllver St, So. Boston, Mass. 
Fnr. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kasiebiub — Andrius Naudžlunas,

16 Vlnfleld St, So. Boston, Mase. 
Majsšalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedSdlenl kiekvieno mėnesio 2-ą 
▼aL pe pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

PARSIDUODA
2-jų šeimynų kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augštai gyvenimui su {taisy
mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas 
savininkų: 364 “E” Street, So. Boston.

Povilas ir Barbora Rastauskai 
šaukiasi prie giminių ir pažįstamų 
Amerikoje, prašydami pagelbos. 
Ilgų metų darbą sukeliomis va
landomis ugnis prarijo: sudegė 
treji namai ir priekės su lentomis. 
Liko žmonės be pastogės ir iš nu
siminimo sunkiai serga.

Reikia kreiptis į Elzbietą Ras
tauskai tę, Panevėžys. Vartotojų 
Draugija LITHUANIA1

Ieškau savo draugės ONOS ALI- 
JAUSKAITĖS. Ji pirmiau gyve
no Chicagoje po Nr. 670 W. 18-th 
St. (North Side), o dabar nežinau 
kur. Jei kas ją žino arba ji pati 
prašoma atsišaukti per A B.-Mū
ras, 244 W. Broadway, Boston 27, 
Mass arba tiesiai mano antrašu: 
Ona Arlauskaitė, Taurupio’ sodž., 
Airiogalos pasta ir valsčius, Kė
dainių apskr. LITHUANIA.

Ieškau savo švogerio Mikolo čar- 
kauskcF ir jo. žmonos Mikalinos. Prieš 
karą gyveno Mechanicsville, N. Y., tu
rėjo savo namą ir saliuną. Meldžiu 
atsišaukti : Helena Kšyževič, Kauno 
rėdybos, Kėdainių apskr., Datnavos 
valsčius, Kol. Adamova. LITHUANIA

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rubšių, visi keturi 
sūnus Adomo Rubšiaus iš Kvedarnių 
valščiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalą. Jeigu kas žino, ar 
anie patys, teatsiliepia ant šio' antra
šo: LITHUANIA. Kaunas, Pašto
Valdininke Zofija Rubšytė.

SEYMOUR
UETUVIS

■ į Gydytojas ir Chirurgas. ; i
j i Gydo aštrias ir chroniškas ligas i * 

vyrų, moterų ir valkų. ■ į 
i ’ Egzaminuoja kraują, spjaudalus, ’ 
] i šlapumą ir tt savo labo- 
|v ratorijoj.

Suteikia patarimus laiškais kitur J 
gyvenan tiems.

Adresas:
S6@ B’w»y, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1) 
(LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
VALANDOS:

nuo 9—11 iš ryto 
2— 4 po piet 
7— 9 vakare.

a
Phone - Kensington 5316 
WL E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytoja®, 

Priėmimo vai.: ^į° "’įgį 
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

!

i!
i!
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i! 
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LONDONO LIETUVIAI:
Marė Ūsytė, Jurgis Parulis, 
Kazys Banilis prašo M. NAR- 
JAUSKO kuogreičiausiai pra
nešti jiems apie PINIGUS, ku
riuos jisai nuo jų paėmė prieš 
Velykas ir pasižadėjo pasiųsti 
Lietuvon jų giminėms. Adre
sas: London, 21, The Ovai 
Hackney Rd. B, 2 K. Matulai
tis.

MUZIKOS MOKYKLA

D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestro* 
■HMfkallškoje mokykloj* nokinasia 
ant visokių tastrumentą, Kambarys 
atdaras paoedėltals, semtomis Ir pėt- 
nyfloasis.

Mokytojas A. GRUBIS, 
38® Broadiray, So. Boston, Mass.

*
Ieškau savo pusbrolio Vinco Kuni- 

giškio. Jis prieš karą atvažiavo l New- 
ark, N. J. Jo tėvas atrašė iš Lietuvos. 
Nežino kur jis yra, ar gyvas ar ne. 
Jisai paeina iš Suvalkų gub., Seinų 
pav., Krasnavo gmino, Lazdijų para
pijos, Zamaickmo kaimo. Apie 20 m. 
vaikinas. Prašau atsišaukti mano ad
resu :

VINCAS MAKAREVIČIUS, 
759 High St., Akron, Ohio.

LIETUVIAI, NAUDOKITĖS 
ŠIĄ J A PROGA!

Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Priežas
tis pardavimo — savininkas persenas 
tam bizniui. Norintieji pirkti, kreip
kitės pas:

T. DRUZDIS,
276 3rd Street, So. Boston, Mass.

Paieškomas ADOMAS VEKRITIS 
arba Martinaitis. Apie 35 m. kaip gy
vena Amerikoje, 57 m. amžiaus. Paei
na iš Kauno rėd., Kėdainių parapijos, 
Nočynų kaimo. Kadaise gyveno New 
Yorke. Kas žinotų apie jj arba jis 
pats meldžiami pranešt busiu didžiai 
dėkinga.

SESUO MARIJONA MATAUŠIENE 
VIšNIAUSKIENE.

96 Adelaide St.,______ Hartford, Conn.
Ieškau Marijonos Budvydaitė, Švėk

šnos par., Borekų kaimo. Aš gavau 
gromatas nuo mamos ir brolio .Tono 
Budviečiaus. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti arba žinančių pra
nešti šiuo adresu:

JUOZAPAS KUIZINAS,
79 Penn Avė., Worcester, Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistiškas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt, nuo kokių ligų ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais užvar- 
dylimals .taip kad kožnas gali jas gau
ti bile aptiekoje. Apart to, yra daugy
bė gerų pamokinimą, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. žukaitis,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y 

_________ __ ___ _________ i__ ^—5

TIESIOG Į LIEPOJU.
Laivakortė kainuoja 

$145.00; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 lovomis 
visiems; bagažai čekiuo- 
jami stačiai į Liepoją.

Laivai išplauks: Rug 
sėjo 30; Spalio 14 ir 21 
Lapkričio 4 ir 18; Gruo
džio 2, 9 ir 23.

Rašykite delei lietu
viško paso blankų ir 
pridėkite 2 ct. štampą, 
pas

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, N. Y.

J PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dnsty MraaUaart U pripildomi 
visa! k* akaatn^ n seriasBiata 
prtetetealB, su aaaja išradimu.

F. J. KALINAUSKAS

UETUVIS ADVOKATAS
Alį Broadsoay, Be. Boston, Mass. 

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

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

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė of jgą po No. 

451Bb*a»wxy, S*. JUnoN, Mass.
Giisa Talkias'Nno 10 iki, įaSTjįte ir 

” 1:39-6 Ir 6j0^-9 P- M.

Visą darbą gvara»tuojame

i

Dr. PmuIJ. JaMnauh 
(Jakimavičiui) -

I Prteatam veteedoK
I NestlklZpoeM. Nno7UIvaken 
;• «NW BOADteAY Ow. ST 80. BOSTON.

T«lM8.a

DR. F. MATULAITIS
visokios ligas Pislciria akinius 

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

Worcester, Mass.

DR. W. T. REILLY 
į&3 BROABIfAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester Bt.)

Vaiandob: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedaliomis : Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.

BeD Phone Dicldman 3995 1L

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSL, Mūhddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgas.
OfiemVelamfea;

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

NujiSini. iki4 vojiM.

t

I

J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Englneers Bullding 
Cleveland. OhJo.

Phonea: Main 2063 ir Centrail690 
Vaknrals ofisas: 

6127 St. Clair A\e.
Phone — Rosedale 2046

JI
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Egzaminacija DYKAI
Dėl Vien* Mėnesio

Ar nenusibod* sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi
bodo, ateikite aš išegzamlnuoeia dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums 1 
padėti. Ai turiu suviri 26 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau
džių, kroniikų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir moterų. Jiems tas i 
gali pagelbėti, nes aš ypatiškai lšegzamlnuoju jus kiekvieną sykj. Aš 
vartoju santlpišku elektrikos ir medicinos įtasus, gydyme kraujo, odos 
ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšegzamlnuoju kraują, seiles ir vidu
rius. Až visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite 

kitų prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų li
gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. 
Jei turi reumatizmų, sciaticą, skaudančius arba subrinkti- < 
sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skaus- ’ $ 
mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė- 
je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk! | 

Jeign ikišiol nieką* negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. X 
Tamsta sutaupysi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė- K 
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto A 
jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestori, bet visados plečiasi ir nieką- Z 
dos pačios nepranyksta. Nelaukite vienuolikta volandėe, nes gali būti K 
pervėlu. Egzaminavimas dykai! B

♦

r TE INGIAUSI A 
l nt GERIAUSIA 
f UETUVUKA

APTIEK.
ĮL Sutaisau receptus su didžlau- 

«!a atida, nežiūrint ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Masrnchu- 
aetts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- J

SIDLAUSKAS,
Aptiekorir^ir Savininkai 

226 Broadway, kamįi. 0 St
South Bošton, Mmb.

TeL S. Boston 21014 ir 21018
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OFISO VALANDOS:

i Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų Tromnrt O*
ir nuo 6 iki S vai. > aka re. Z2U Iremont St.,

! NUDILTOMIS IR ŠVENTĖMIS; ®®aSS'
Nuo io vat ryte iid 2 ▼. p. p. Majcstic Teatre.




