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PAMINĖJO APIE LIE
TUVIUS.

Suv. Valstijų Official Bu- 
lletin paminėjo apie Amerikos 
lietuvių delegacijos pas prez. 
Wilsoną atsilankymą. Sudėjo 
delegatų vardus, indė jo kun. 
J. J. Jakaičio pasakytą pra
kalbą ir prez. AVilsono atsaky
mą.

Plačiau apie tai bus vėliau.

DUODA KREDITĄ.

Amerikos laikraščiai duoda 
kreditą ateiviams, tarnaujan
tiems armijoj ir jau kariaujan
tiems ir guldantiems savo gal
vas Francijoj.

Šįai Boston Herald pereitos 
nedėlios numeryje indėjo pa
veikslą žuvusio Francijoj lietu
vio Dzadulionio. Apie jį šitaip 
paminėjo:

Died of Accident.
DZADULONIS, PRIV. STAN- 

LEY, 10 Cedar Street court, Lo- 
well, G company, lOth infantry. 
Death was result of premature 

‘ explosion of a hand grenade. 
Aged 23. Mill worker in Lowell. 
Native of Lithuania and had 
taken out first papers. Came to 
Amėrica with his father and 
brother five years ago. His mo- 
ther and f$2 ąįsters live in 
Lithuania. Enlisted in 6th Ma- 
ssachusetts- infantry.
Tame pat numeryje buvo e- 

ditorijalas, kurs šitaip prasi
deda:

“Americans Ali”
Evervone scans keenly the 

casualty lists sent from. over 
seas by Gen. Pershing. Looking 
down the eolumn day after day 
we are reminded most impressi- 
vely that this nation is a vast 
conglomėrate, its materials 
gathered from every land under 
the snn. N."iręs English Iri J'. 
French and Scotch, Greek, Ita- 
lian and Lithuanian, are starred 
together in the honor rolls wri- 
tteu into the history of the 
world va r. 4

DIDI ATAKA PRIEŠ GIRTĄ 
BIZNĮ

National “Dry” Federa 
tion, kurios prezidentu yra 
Wm. J. Bryan, pradėjo didžiu
lę kampaniją visose Suvieny
tose Valstijose. Varosi prie 
to, kad šioje šalyje tuoj butų 
pasmaugtas girtas biznis iki 
karė tęsis.

Pienuojama kongresą uža- 
takuoti telegramomis, reika
laujant pabaigai girtą biznį. 
Būsią pasiųsta 500.000 telegra
mų kongresui.

Federacija turi 2.997 kuo
pas. Narių turi 18.000.000.
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Lietums Vyčių ir Moterų Si j nugi ežių Išdirbinių Paroda, atsibuvusi So. (Bostone 
balandžio 21-28 dd. Šv. Petro parapijos svetainėje. Iš kai. ės j dešinę stovi t Parodos 
Rengimo Komisijos nariai: J. E. Karosas, K. Zubavieiutė, S. Geciutė, Bagočiutė, O. 
Staniuliutė, K. Petraičiutė, A Kazlauskaitė, O. Jankauskienė. t
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Amerikos kariumene 
-cijoj bus rezerve.

True translation flled with the post-1 

otfhov* at ILfaaa nn- Mnv
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Rusijos lietuvių kankinimai

kam-

a t Si
mono

Bet cukraus vis dėlto daugiau 
neberado; ir mano inamio cuk
rui nieko pikta tuo tarpu ne
atsitiko, nors tas daiktelis ge
rokai jiems buvo įstrigęs, ma
tyti į galvą.

Iškratę, .išgriostę, žandarai 
pasiėmė tiktai rašytą “Tary
bai” iš Romnų (dar neatsaky
tą) laišką, kuriuo vietiniai lie
tuviai praneša, kad jie sudarę 
Vietos Tarybą, ir klausia, ar 
gryžę į Lietuvą galėsią jie se- 
nosiose savo vietose gyventi ir 
savo darbą dirbti.

Pabaigę reviziją, žandarai 
davė man pasirašyti raštelį, 
kuriuo aš prisižadu nevažiuo
ti iš Voronežo ligi nebus pa
baigtas visas jų tardymas. Pa
sirašiau. Čia savo žodį, jei tik 
galėsiu, žinoma, sulaužysiu: 
kai galėsiu važiuoti, — pėsčias 
nebepaeinu, — trauksiu į Lie
tuvą ir gana.

Savo amžy antrą kratą jau 
turiu. Pirmą kartą kratė ma
ne rusij žandarai daug kultū
ringiau, ne kaip dabar lietu
vių žandarai. Po pirmosios 
kratos reikėjo tiktai gyventi 
helerius metus be mokyklos, to
liau nuo jos, nuo savo krašto 
ilgą laiką su policija, kuri vi
saip sunkmdavo laisvą lietuvio 
gyvenimą. ‘ Dabar skaudžiau
sia buvo tas, jog kratė mane 
patys mokiniai — tos mokyk
los žmonės, su kuria taip sun
ku buvo skirtis po pirmosios 
kratos.

Antrosios kratos skaudžiau
sias buvo dar tas dalykas, kad. 
kratė lietuviai—mūsų tremti
niai, su kuriais, rodėsi, 
rūpesčiai mane jungė.

Taip mane iškratė 
kartu mokiniai lietuviai, pabė
gę drauge su kitais nelaimin
gaisiais tremtiniais ir tarnaują 
dabar tdše šių dienų vyriausy
bės įstaigose, kurios jau tik 
proletarų gerove ir Rusi] revo
liucijos ūgiu tesirūpina! Kuo 
Jie i.iune, besveikatį darbinin
ką, laiko, — nežinau.

J. Jablonskis.

singai atsilankė pas ligotą, 
mūsų visų gerbiamą kalbinin
ką .Jablonskį išreikšti jam 
užuojautos.

— Kaip skaudu, kadi žanda
rų darbą pasijemė mokiniai ir 
dar lietuviai. Niekad nebū
čiau tikėjęs, jai kas būtų man 
sakęs, kad tai galimas toks 
daiktas,— pasakė mums susi
judinęs'J. Jablonskis.

Vietos lietuviai kurie arti 
šelpimo darbo stovi ir žino, 
kiek triūso, kiek širdies įdėta 
kun. džekono Jasenskio moki
nius laikant, jais rūpinantis, 
šiuo sunkioju metu, labai pasi
piktinę, kad tie patys mokiniai 
atsimoka, atsidėkoja už visą 
rūpestį ir gerą širdį tiktai da
rydami kratas, užvęsdami ant 
savo globėjų kareivius.

Kai darė kratą pas Jablons
kį, jo sūnus Vytautas, pama
tęs mokinius žandarų rolėje, 
pasakė: “Tai čia, Tėvai, tau 
mokiniai, už jų mokymą atsi
moka.”

Pasakoja, kad mokiniai, 
akis nuleidę, popierius vartę ir 
jautęsi nepuikiausiai. Matyti, 
pirmieji žingsniai tėra daromi. 
Apsipras...

. Rytojaus diepą ątlįęką§/£į£ ... 
mininko pareigas vice-pirmi
ninkas M. Sleževičius, sužino
jęs, kad. visi dokumentai pasi
imti iš kancelerijos, skambino 
telefonu Revoliuciniam Komi
tetui į Bristolį klausdamas, 
kada bus visa tai grąžinama. 
Atsakyta, kad dar nežinia.

Po 10 minučių (šio pašneke
sio) atėjo vienas kareivis ir 
vienas lietuvis mokinys vėl į 
kun. Jasenskio butą, kur bu
vo M. Sleževičius ir finansų 
raštinės vedėjas Daukša, iškrė
tė juos, paėmė paliudymų blan
kus ir 1-iy d. protokolą. Iš. 
Daukšos portfelio paėmė Vy
riausiosios Tarybos antspaudą. 
Tai atlikę paėmė M. Sleževi
čių nusivedė į jo butą, iškrėtė 
ir paėmė nuo jo parašą, kad jis 
iš Voronežo be Komiteto lei
dimo neišvažiuosiąs.

Tą pačią dieną iškrėtė karei
viai su lietuviais mokiniais 
Lietuvių Spaustuvę, ieškojo 
Vyriausiosios Tarybos raštų ir 
pasiėmė radę padarytas kli- 
sės.”
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LIETUVIŲ ŽANDARŲ 
KRATA.*)

Šio mėnesio 24-25 d., nakties 
2 vai., ėmė nepaprastai belsti 
į mano būto duris ginkluoti 
žmonės. Subudę įsileidome... 
(Čia keli rankraščio žodžiai ne
įskaitomi. Red.) jie pasisakė 
atėję kratos daryti ir tuojau iš
siskirstė keliuose mano 
bariuose.

Esu žmogus paliegęs, 
kelti iš lovos negalėjau,
kambariuky atsistojo su šau
dykle jaunutis “kareivis” ir 
visą laiką nuleidęs akis ko sto
vėjo, žiūrėdamas, kad kas pro 
mano kambariuką neišsprūstų 
kur su įtariamaisiais daiktais, 
kurių jie čia buvo atėję ieško
ti. Vienas jaunučiukas kraty- 
tojas, naršydamas popierga
lius, vis klausė, kur mano ra
šomasis stalas, kur mano šė
pos. Po kelis kartus jis klau
sinėja, ar aš pripažįstąs “na- 
cional’nij soviet Rossiji” ir 
kur čia to “sovieto” popieriai. 
Kai ėjau iš vakaro gulti, žino
jau, kad dabar yra kitu kitu 
vardu vyriausybė, todėl nie
kaip negalėjau suprasti, apie 
kurį “nacianal’niji soviet” jis 
kalba. Nusprendžiau, kad man 
miegant pasidarė Rusuose ko
kia nauja revoliucija ir kad 
dabar įsigalėjusi nauja vyriau
sybė, kuri pasivadinusi “Na- 
cional ’nij soviet Rossiji. ’ ’
Matydamas prieš save durtu
vą iš miegų, lovoje gulėdamas, 
tiek tepasisakiau, kad aš viso
kią valdžią pripažįstu. Kraty- 
tojai palengva ėmė kalbėti a- 
pie “litovskoje nacional’noje 
sobranije”; netrukus paaiškė
jo, kad jie paskaito ir supran
ta raštus ant mano staliuko lie
tuviškus popiergalius ir kad 
didysis jaunučiukas kratytojas 
domisi rastu ant mano stalelio 
vienu rašytu iš Romnų į Lie
tuvių Vyriausiąją Tarybą (ma
no adresu) laiškeliu.

Jaunučiukai kratyto jai ima 
palengva vienas kitas su ma
nim ir maniškiais šnekėti lie
tuviškai. Tuojau supratau, 
jog mano bute krato jie Lie
tuvių Vyriausiąją Tarybą: 
sprendžiant iš kaikurių vieno 
kito pasakymų ir vieno kito ė- 
jusio iš Petrapilio (iš mūši] 
Komisarijato) grasymo, reikė
jo jau tikėtis, kad šių dienų 
vyriausybininkai mūsų vieną 
kitą ims kratyti.

Pats aš kalbėtis su kratyto- 
jais galėjau tiktai rusiškai: su 
žandarais iš mažų dienų buvau 
pratęs šnekėtis nelietuviškai.

Iškratė ir kitus kambarius 
ir mano įnamio kambarį ir vi
sur ypačiai ieškojo kažin ko
kių popierių “litovskago na- 
cional’nago sobranija.” Mano 
inamio kambary bet-gi rado 
tarp visų'jo paties rankraščių 
ir knygų, giliai tiktai, kiek 
cukraus sutaupyto kelionei į 
Lietuvą. Tas cukrus juos nu
stebino: kaip jo čia esą, kad 
niekur mieste jo neranda. Pas
kui, bevaršydami mano paties 
knygas ir popiergalius, vis do
mėjosi žandarai, ar nėra kur 
apačioje po knygomis cukraus.

v •

į

J

V

’S
t

True translation flled with the post- 
master at Boston, Mass. on May 13, 
1918, as re^uired by the act of October 
6, 1917.

KIEKVIENAS PILIETIS 
DETEKTYVAS.

Washington, geguž. 12. — 
Attorney-General Gregory pa
skelbė, jog kiekvienas pilietis 
gali būti liuosnoriu detektyvu 
ir prigelbėti valdžiai surasti 
asmenis, kurie darbais ar kal
ba pasirodo neištikimais. Suv. 
Valstijų advokatams pasakyta, 
kad jie gali veikti išvien savo 
apielinkėje su laikraščiais taip 
kad visuomenei būtų pranešta 
apie tų advokatų ofisus arba 
tyrinėjimo biurus, kur pilie
čiai gali pranešinėti tą, kas 
prigelbėtų sugaudyti intarti- 
nus žmones.

Attomey-G eneral skelbia: 
“Apielinkių advokatams įsa
kyta, kad priimti ir visai ne
formalius ir slaptus praneši
mus ir piliečiai privalo jausti 
nesuvaržyti teikime žinių arba 
intarinių artimiausiam .Teisy
bės Departamento atstovui ar
ba jei tas nepatogu, tai praneš
ti apie tai į Washingtoną.”

Jau šimtai laiškų gaunama 
kasdien tame departamente. 
Rašo tie, kurie tiki žiną neiš
tikimus asmenis/ Nors didžiu
ma tų laiškų pasirodė mažos 
vertės, bet departamentas lai
ko vertu tą veikimą išplėsti.

True translation flled wlth the post- 
nsaster at Boston, Mass. on May 13. 
1918, as reąuired by the act of October 
6 1917
OFENSYVO NEPRADEDA.

Vokiečių armjios Flandri
joj ir Picardy vis dar neprade
da ofensyvo. Artilerija tai vei
kia įvairiuose punktuose, gi 
kitokio darbo neimasi.

Matyt vokiečiai dar neprisi
rengė ant tiek, kad išdrįsti iš
bandyti savo jėgas prieš talki
ninkų sustiprintų frontą. Vie
nok spėjama, jog jau netolima 
diena, kuomet vokiečiai ban
dys persilaužti per talkininkų 
frontą. Tuo tarpu anglai ir 
francūzai nepraleidžia progos 
šen ten pagnaibinti vokiečius, 
ypač tose vietose, kurios yra 
opios.

master at Boston, Mass. on May 13. 
1918, as reguired by the act of October 
6, 1917.

UŽLEIDINĖS ŽEMĖS.
Ottawa, Ont. Canada, geg. 

12. — Talkininkai taip įsitiki
no, jog išgalės bile kokias prie
šininko atakas išlaikyti, jog jie 
nutarė Amerikos kariuomenę 
laikyti rezerve. Šitokios žinios 
čia gautos nuo Britanijos mi- 
nisterių karinio komiteto.

Pranešama šitaip: “Dabar 
dalykų stovis yra toks, jog vo
kiečiai, nusprendę sutraukti į 
vieną vietą kuodidžiausias jė
gas milžiniškam ofensyvui, 
baigia nualinti savo šalį, norė
dami nulemti savo pusėn karę 
pirm negu bus pervėlu. Iš an-< 
tros pusės, talkininkai taip pa
sitiki savo jėgomis, jog pama
tė, jog dabartinė nedidelė A- 
merikos kariuomen ė ne&ika- 
linga mūšių vietose atlaikymui 
pozicijų ir tos jėgos bus laiko
mos rezerve iki jos bus papil
dytos, galingos ir galinčios sa
vistoviai veikti.

TALKININKŲ STRA
TEGIJA.

Talkininkai prieš priešinin
ko inasas, kurias jis vartoja, 
kaip kūjį, stato savo kariuo
menės tik tiek, kad atlaikyti 
kirčius. Gi stipriausias savo 
jėgas laiko rezerve. Šonuose 
talkininkai užleidinėja prieši
ninkui žemės tose vietose, kur 
priešininkas už ją užmoka dau
giau, negu verta. ' Visas tal
kininkų tikslas yra tame, kad 
vokiečius nualinti taip kad iš
mušus patogiai valandai juos 
galima būtų supliekti rezervi
nėmis jėgomis.

Buvusiso Graikijos karalius 
Konstantįno sveikata pablogė
jo. Jau stovi arti grabo.

----- o------
Francijoj Pacardy provinci

jos sostinė Amiens visai ap
leista. Joj buvo 120.000 gy
ventojų. Į rytus nuo to miesto 
eina baisios imtynės, tarp tal
kininkų ir vokiečių. Į Amiens 
krinta jau šoviniai iš vokie
čių armotų. Mieste liko tik 
gaisrininkų saujalė ir kareivių 
būriai.

• v

vieni

šiuo

VYRIAUSIOSIOS LIET. TA
RYBOS RUSIJOJ DOKU
MENTAI, KNYGOS IR ANT- 
SPAUDOS SUAREŠTUOTI.

Vasario 24 d. 12:30 vai. 
naktį būrys kareivių, trijų 
gimnazijos mokinių vedami, 
šių dienų vyriausybės įsakimu, 
įsiveržė į Kun. džekono J. Ja- 
senskio būtą ir padarė kratą. 
Ješkojo ir paėmė Vyriausiosios 
Tarybos, visus dokumentus, 
knygas laiškus ir pranešimus. 
Krėtė taipgi gyvenančio su 
džekonu kun. M*. Krupavičiaus 
kambarį, nors jo paties tuo me
tu nebuvo namie.

Pusiau antros vai. nakties 
tas pats rusų kareivių būrelis, 
tų pačių mokinių (Griškelio, 
Pr. Valaičio ir Bendoriaus) 
vedamas, atsidangino į Tary
bos nario J. Jablonskio butą ir 
ten padarė kratą. Ješkojo 
Vyriausiosios Tarybos doku
mentų. sSurado tiktai vieną 
pasveikinimą iš Romnų lietu
vių paklausimą, ar bus galima 
lietuviams gelžkelininkams at
gal lietuvon pagrįžus tas pa
čias vietas gauti.

Nuo kun Jasenskio ir J. 
Jablonskio paimtas pasirašy
mas, kad jie iš Voronežo neiš 
važiuosiu, kol ši byla nebus, par 
baigta.

Po šios kratos lietuviai gali-

Žinios-ištraukos iš viršminė- 
to laikraščio — “Santara” Nr. 
8 (57) už 14 d. kovo 1918 m. 
— žodis į žodį sutinka su ori
ginalu, ką savo parašais ir ant- 
spaudos pridėjimu liudijame.

Gi laikraštis — “Santara” 
Nr. 8 (57) už 17-III 18 m. — 
pasilieka Liet. Komitete T. R. 
G. Vladivostoke, kaipo doku
mentas.

L. K. T. R. V-ke pirmininkas 
— Vaitiekaitis.

Vice-pirmininkas
— Kun. D. Mikšys.

Sekretorius f
Rymontas-Riepšus.

(ANTSPAUDA) 
Vladivostokas, 10 bal., 1918 m.
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Anglijos mynų šlavėjas už
ėjo ant mynos ir nuskendo. 
Žuvo 26 jurininkai.

*) Bendorius Jablonskio bet-gi 
neaplankė.

New Yorke įgriuvo tunelis 
po Flatbush /avė. Keturi žmo- 
nėsžuvo, 12 tebėra užgriūti.

Anglai nuskandino seną 
skraiduolį Vindictive prie. į- 
plaukos į Ostend ir tokiu būdu 
užblokavo vokiečių submari- 
nams kelių.

NUGALABIJO RENEN- 
_ KAMFĄ.

Taganroge bolševikai nuga
labijo gen. Renenkamsą.

tt
Texas valstijoj ties Ben- 

brook. sprogo bomba. Užmušė 
8 artileristus, sužeidė 7.

f

BAISI ŠVENTVAGYSTĖ.
Petrograd, bal. 10 (Associated 
Press korespondencija)— Mas
kvoje Kremlyje tapo apvogta 
garsusis patriarchališkas san
delis. r

Tame sandelyje buvo daug 
'Šventenybių, tarpe tų buvo 
garsioji Kristaus drobulė, dra
bužis nešiotas Panelės Švč., 
viena Kryžiaus vinis ir paveik
slas Šv. Luko apaštalo male- 
votas., O žemčiūgai ir brang- 
akmenvs apskaitliuojami iki 
$10.000.000.

Prašalino nuo tar- 
nystos.

Anglijos valdžia atstatė gė'n. 
Maurice, kurs rašė užmetineji- 
mus premierui Lloyd George ir 
kanclieriui Bonar Law.

Sukatoj Londone parodavo 
didžiulė Amerikos kariuomenė. 
Londono gyventojai ir 
ščiai labai prielankiai 
no tą kariuomenę.

»

Lordas Curzon Anglijos lor
dų rūme pasakė, jog Anglija y- 
ra didžiausiame krizyje.

Suv. Valstijos suteikė Ang
lijai naują paskolą. Dabar pa
skolino $75.000.000. Išviso A- 
merika Anglijai paskolino $2.- 
795.000.000, o išviso talkinin
kams paskolino $5.363.850.000.

AIDOBLISTAI PLENAVO 
AMERIKE ĮVESTI 

BOLŠEVIZMĄ.
Cliicagoj eina nagririėjimas 

bilų aidoblistų, apkaltintų suo
kalbyje sukelti maištą Suv. 
Valstijose. Kaltinama 112 va
dų. Pasirodo, jog Amerikos 
aidobljstai nuo senai susiraši
nėjo su Rusijos bolševikais. 
Vienam tokiam laiške bolševi
kai, dar prieš užėmimą val
džios Rusijoj, teiravosi Ameri
kos aidoblistų vado William 
D. Haywoodo ir kitų ar jie ga
tavi “paimti Ameriką iš kapi
talistų ir įvesti pramoninę lai 
svę. ’ ’

Teisme išvilkta daug pana
šių dalykėlių.

*) Straipsnis buvo įkirtas šiij 
metų “Lietuviu Balso” No. 8. Už
darius “L. Balsą” dedame jį 
“Santaroje.” Dedame iš ten pat 
dėl tos pat priežasties ir straips
nį “v. L. T. R. dokumentą, kny
gos ir antspftudos suareštuoti.”'
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lietuviai, kaip vienas nepri- 
gulmingos Lietuvos pareika
lautų. tai tokiam reikalavi
mui niekas nedrįstų pasiprie- 
sinti.

Išties, jei mūsų tauta poli
tiškai būtų labiau subrendusi, 
jau šiandieną, mes didesniais 
laimėjimais pasidžiaugtume, gi 
dabar po vokiečių jūngu pa- 

^Ttinko mūsų tėvynainiai Lietu
voje, Rusijos lietuviai lietuviš
kais bolševikais paspringo, o 
kaip dar senai mes Ameriko
je, būdami liuosi, pradėjo
me rimčiau Lietuvos reikalus 
rišti? Lietuviški socijalistai 
ir dabar dar į politiško lietu
vių vežimo ratus dideliausius 
kuolus kaišo, kad tik lietu
viams neleisti įsibėgėti ir grei
čiaus pasiekti savo tikslo.
Politiškos nuovokos brendini- 

mui, o kliūčių jai ant kelio ga
linčių prašalinimui neužtenka 
vien agituoti spaudoje, pra
kalbose tuos dalykus aiškinti, 
bet reikia sistematiškai politiš
ką nuovoką lietuviuose auklė
ti, kad mintis tame klausime 
kuodaągiausia subrandinus. Į 
tai atsižvelgus Amerikos Lie
tuvių Taryba ir surado būtinai 
dabar reikalingu kelti Ameri
kos lietuvių nuovoką politiško 
subrendimo linkui.. Tam tiks
lui paskirta generąlis Ameri
kos lietuviams organizatorius 
(Dr. J. J. Bielskis) kuris iš
imtinai tuo klausimu rūpinsis 
ir pasikvietęs sau į talką kiek
vienos kolonijos geresnius vei-

I
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POLITIŠKOS NUOVOKOS 
KĖLIMAS.

Amerikos Lietuvių Taryba 
paskutiniame savo suvažiavi
me Washington’e, D. C. pada
rė vieną begalo svarbą nuta
rimą, apie kurį čia kiek pla
čiau ir pakalbėsime. Pas mus 
iki šiol labai mažai arba ir su
vis nebuvo kreipiama domos į 
auklėjimą lietuvių politiškom 
nuovokos, nurodymą kokiais 
keliais geriausia ir išmintin
giausia už tautų laisvę ir ne
prigulmybę kovoti ir kaip prie 
to viso siekti. Amerikos lietu
vių agitacijos už Lietuvos lais
vę buvo varomos- šuoliais kaip 
spaudoje taip ir gyvu žo
džiu. Nesimatė visame dar
be jokios sistemos, o dar ma
žiau buvo tvarkaus darbo pa
siskirstymo. Dar ir tą galima 
pridėti, kad buvo auklėjama 
politiška nuovoka ne tiek liau
dyje, miniose, kiek jos ats
kiruose sluogsniuOse.

O čia juk visiems aišku bu
vo ir yra, kad atskiros tautos 
likimu ir jai įvairių laisvių iš
gavimu, taip-pat nustatymu 
valdymosi formos rūpinsis ne 
vienas ar kitas tautos luomas, 
bet visi pilnamečiai tautos pi
liečiai, kuriuos ir reikia prie 
savo pareigų pažinimo prives
ti, kad jie galėtą atsakančiai 
ir išmintingai apie savo tautos 
likimą spręsti.

Valdiškose Washingtono sfe
rose nesenai ‘buvo net tokia 
mintis subrendus, kad jei visi

v 4
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mintisįrie .Lietuvos M&wmo 
i$ėsoje .rišima^.. i Tai 

bus pustttyįiaB viešosios A-. 
mėrikoalietuirių opinijosirsu
darymas tam , tikro- politinio 
lietuviuosekrypsnio.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
padarytam ir jau pradėtam 
pildyti sumanymui heąbejo 
pritars visi libtųviąi ir jj kar-1 
Štai* parems. Kolonijos pasišJ 
teng’s^pūstatyto pieno mintin 
surengti' prakalbas ir pasi
kviesti nurodytus asmenis, ku
rie tiksliai Lietuvos politiką 
išaiškins.

Nnę pasisekimo šio užmany
mo prigulės daug ir visas pa- 
sisekimas* Lietuvos klausimo, 
todėl visus Amerikos lietuvius, 
ypač-gi katalikus, kuriuos A- 
merikos Lietuvių Taryba ats
tovauja prašytume su tuo už
manymu arčiau susipažinti per 
Liet. Informacijos Biurą Wa- 
shingtone, D. C. ir jį paremti.

Nuo savęs mes tam užmany
mui ir jo vykintojams linkime 
kuogeriausių pasekmių.

ARGENTINOS LIETU
VIAMS.

Pastaraisiais laikais paaiš
kėjo, kad mūsų vientaučių 
Argentinoje yra daug daugiau, 
kaip buvo tikėtasi. Ten pris- 
kaitoma net apie 15-20 tūk
stančių lietuvių. Gal ta skait
line bus kiek perdėta, bet kad 
Argentinoje lietuvių yra daug 
apie tai liudija pačių Argen
tiniečių veikimas, kuris nese
nai net laikraštuku pasipuošė.

Argentinos lietuviams einant 
prie viešo veikimo prisiėjo su
sidurti su daugybe įvairių 
kliūčių. Ypač-gi jie atjautė 
stoką svietiškos ir dvasiškos 
inteligentijos. Visokie soci
jalistai ir kitokių izmų gerbė
jai dar labiau argentiniečių lie
tuvių veikimą apsunkino ir ne- 
eido jiems tinkamai išsiplėto

ti. Bet nežiūrint visų tų kliū
čių Argentinos lietuviai — ka
talikai, o dalis ir rimtesnių li
beralų prasimušė prie viešojo 
<elio ir gerokai pasivarė tau
tiškoje dirvoje. Lietuvos po- 
itikos ir šelpimo reikalais ar- 

gentiniečiai tiesiog gali būti 
net Suv. Valstijų lietuviams 
pavyzdžiu.
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mįc jiettpątį&i Į^dorgfihūįreto- 
ti ir susitvarkyti. ■; Vienas ki- 
tas mū«ų mteligentų^ ir pradėjo 
rimčiau, apie Argentiną galvo
ti ir kfeipti savo®ntik f 
lį. Pasklydo pirmiausia' žinia, 
kad Argentinon lietuvių orga
nizavimo reĮkalate važiuoja 
Forest City, Ta. lietuvių klebo
nas kun. A. Janusas, bet* pas
kiau iš patiem kunigo Januso 
oficijąlio laiško patyrėme, kad 
jis važiuoja Argentinon ilgesio 
slegiamas ne ko kito tik gimi
nių lankyti ir prie argentinie
čių viešo veikimo nemano vi
sai prisidėti.

Organizuoti Argentinos Lie
tuvius Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kaipo augščiausi Ame
rikos lietuvių įstaiga, pavedė 
gerb. kunigui Jonui Švag- 
ždžiui, kurio organizatoriški 
gabumai visiems gerai žinomi. 
Argentinos lietuviai tikrai* ga
lės pasidžiaugti iš važiuojan
čio pas juos veikėjo kun. Šva- 
gždžio ir su jo pagelba galės 
rišties į organizacijas ir tvar
kyti kitus savo reikalus. Iš to 
viso darbo tikimės daug nau
dos ne tik Argentinos lietu
viams, bet ir tėvynei. Su
sidarys tampresni ryšiai, su- 
sivienuodys nuomonės ir vis
kas 
kas

pakryps gerojon pusėn, 
išeis Lietuvai ant naudos.

PASTABĖLĖS.
“Naujienos” skelbia žinan

čios, “jog Amerikos valdžia su 
prez. AVilsonu priešakyje yra 
priešinga klerikalų visai poli
tikai ir ypatingai jų judošys- 
tėms.” Tai turbūt Aanerikos 
valdžia prielankį socijalis- 
tams, nes tos pačios “Naujie
nos,” nuolatai skundžiasi- apie 
vargus su “True transla- 
tions...,” o “Naujienų klerika- 
luojamas “Draugas” visai pa- 
siliuosavo nuo tos pareigos.

* •
Nei-gi “Naujienos” geriau 

žino apie prez. Wilsono pažval
gas į katalikus. Garbus prez. 
AVilson, kurs dabar rokuoja- 
mas didžiausiu pasaulio vyru, 
savo veikale “The New Free- 
dom” yra parašęs: The Roman 
Cathdlic Church was then as it 
is now a great democracy.”

V •
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U jpjąį jei
prttę. Vilsoną ,pavadį^ veid- 
maunu.-"

.“Draugas” sltellųą, jogkon- 
tįstas, > apie kurį esame minį 
ję, prasidėjo. Geros kloties. 
/ >; ■ . -r ■ -

Lietuvos Istorijos ir vėliavė
lės labai platinasi.. Aišku, jog 
tautiški lietuvių jausmai paki 
lę. Dar reikėtų,kad grama
tikos imtų labiau sklisti,, bent 
tarp jaunimo. Kad būti geru 
tėvynainiu reikia savo kalboje 
mokėti taisyklingai rašyti.
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Europinės karės pradžioj iš 
Anglijos, Francijos ir Rusijos 
atėjusiose žiniose buvo skelbia
ma, jog mobilizuojant vyrus 
gausiai liejosi ašaros. Gi Vo-^ 
kieti jo j- vyrai buvo karėn lydi
mi, kaip į pikniką. Matosi, jog 
karės pabaigoj bus antraip, nes 
pergalė bus talkininkų pusėj.

Pramonijos darbininkai
SOCIJALISTŲ MOKSLAS 

APIE VERTĘ.
Mokslą apie vertę gamina

mųjų ir 4 suvartojamų visokių 
dalyką socijalistams pagami
no K. Marksas. Jo išvedžioji
mų pamatuose glūdi liberalų 
mintis, kad vieninteliai žmo
gaus triūsas arba darbas, pa
dėtas kokiam dalykui, suda
ro to dalyko vertę, kurioje jis 
eina pas žmones mainoje. Žmo
nėse bedievybę platinti ir juos 
prieš Kristaus mokslą kursty
ti socijalistai panaudojo Viso
kius laisvamaniškų galvočių 
išvedžiojimus, tikrinančius, 
kad visatoje ųiieko kito nėra 
apart medegiškų gamtos spė
kų, kurios viską valdo ir ga
mina. Pasirodžius K. Marksui 
su savo teorijomis apie vertę, 
socijalistai pasigavo tų jojo iš
vedžiojimų, ir suglaudę jas su 
visokia bedievybe, leidosi į 
darbininkų minias jas arzinti 
ir kurstyti prieš visokią visuo
menes tvarką, prieš valstijos 
surėdymą ir prieš Bažnyčią. 
Tas darbas iš dalies jiems se
kėsi, nes K. Markso išvedžio
jimais jie gudriai. mokėjo pa
taikyti į žemesnių klesų širdį, 
iškeldami vien proletarus ir iš- 
girdami juos kaipo vienintelį 
luomą, kurio vien darbas su
daro kiekvieno įlaikto tikrą 
vertę ir kainą, kurio triūsas 
tiesia pamatus visokiai visa- 
svietinei gerovei, pažangai, ci
vilizacijai. Kuo tamsesnieji 
buvo darbininkai, kuo jie ma
žiau turėjo mokslo iš kitur, tuo 
lengviau jtios pagaudavo soci
jalistai su K. Markso išvedžio
jimais apie suvartojamųjų da
lykų vertę, ir tuo “

ni” virsdavo proletarai, gi tai
kinant į lietuvių tarpą, tuo at
kaklesni tapdavo- tamsuoliai 
paprastai “cicilikais” vadina
mi. Jiems ne prilipdavo ’ nė 
laisvamanių bedieviškas mok
slas kokiu jis tikrai yra, nė jų 
galvose tilpdavo paties K. 
Markso mokslas, šiaip jau ne
lengvai prieinamas ir išlavin
tiems jo tyrinėtojams. To vi
so vietoje pas mūsų “raudo
nuosius” proletarus visas jų 
“raudonumas” tebeapsireiškia 
tamsume, ištvirkimė ir atkak
lybėje.

K. Markso teoriją "apie ver
tę galima padalinti į. dvi dali: 
į mokslą apie daikto vertę t. 
v. maininę, kuriąja tas daik
tas eina- mainoje su kitais daik
tais ir į mokslą apie daikto 
vertę t. v. priedinę, kuri, y t 
koks priedas padidina tą tikrą 
maininę daikto vertę ir sudaro 
to daikto t. v. viršvertę. Im
kime pavyzdį, kaip va: darb
daviui kokiam daiktui pati 
medega kainavo 50c., darbinin
kas $1, kitų visokių išlaidų ten 
ir kitur buvo $1. Galutinai 
pats daiktas išėjo vertu $2.50, 
gi darbdavis už tą daiktą gau
na $5. Vadinas prie maininės, 
prie tikros darbo vertės $2,50. 
dar atsirado t. v. priėdinė ver
tė — kiti $2.50, taip, kadi pats 
daiktas tapo parduodamu ne 
už $2.50 bet už $5.00.

Sekant K. Markso mokslą a- 
pie vertę abelnai irTsalbant čia 
apie vertę maininę, Telkia nuo 
jos gerai-atskirti daikto vertę 
kilsiančią iš daikto naudingu-
mo. Tą naudingumo daikto 
vertę sudaro visokie fiziškieji, 

raudonės- pačia gamta duoti' privalumai,
1

chemiškos ypatybės, mechaniš
kos žymės kokio nors vartoja
mo daikto ir tt. Tos visos žy
mės ir privalumai daro daiktą 
tinkamu vartojimui ir priside
da prie to, kad mes tą .daik
tą ieškome įgyti. Daiktas koks 
būna'tinkamu vartojimui arba 
iš savo prigimties, arba jis 
toks pasidaro dėkai žmogaus 
triūsui. Imkime pavyzdžiui,— 
žvėrių kailį. Jis iš prigimties 
tur kaikuriuos savo privalu
mus (šildo, būna minkštas, 
tąsus ir tt.-)-, kurių dėkai jis y- 
ra naudingas žmonėms vartoti, 
kad> ir avalinei gaminti, šiu
šius siūti ir tt. Bet pirma ne
gu iš kokio kailio šiušius siū
ti, ■ reikia tą kailį tinkamai ir 
tiksliai apdirbti ir sutaisyti. 
Kiekvienas dalykas tpr tuo di
desnę f. v. tinkamumo ar nau
dingumo vertę, kuo labiau esa
me jo reikalingi ir kuo dau
giau naudos iš jo yra. Kalba
mąją čia t. v. daikto naudin
gumo vertę sudaro ir to daik
to prigimtis ir tam daiktui nu
dirbti padėtas žmogaus triū
sas .(darbas).

Vertė daikto maininę anot 
K. Markso yra tai daikt^pri- 
valumas, kurs paskatina žmo
gų tą daiktą įgyti atiduodant 
už jį ką kitą. Tos maininės 
daikto vertės didumas priklau
so nuo to, kiek daug tas daik
tas sužadina žmoguje pasiryži
mą atiduoti už jį kokį kitą sa
vo daiktą lygiai branginamą. 
Galima, sako K. Marksas, iš
mainyti kokį, saiką kviečių į 
tpm tikrų saiką šilko tam tik
ros vertės ar į tam tikrą mie- 
rą aukso. ^Ijįylrtoje tas pa
imtas saikas kviečių bus lygus 
paimtam saikui šilko ar tam 
tikrai mierai aukso. Ta čia kal
bamųjų kviečių, šilko ir aukso 
lygybė, mintija K. Marksas, 
parodo, kad tie'trys dalykai

tur savyje ką tai tokio, ‘ kas 
juos lygiais daro, nes kitaip 
neįvykti] tariamos mainos vie
no ant kito. Prigimties duoti 
tų trijų dalykų (kviečių, šilko 
ir aukso) privalumai lygiais 
jų nedaro. Anaiptol, -tie da
lykai savo prigimtais privalu
mais labai kits nuo kito ski
riasi, ir kaip tik tas jų skir
tingumas ir padaro, kad tais 
dalykais gyvenime mainyties 
reikia. Jei tie visi daiktai bū
tų vienokieji, nė mainyties jais 
nebūtų reikalo! Kadangi pri
gimtieji daikto privalumai su
daro to daikto t. v. naudingu
mo vertę, tad, einant iš to, 
krip augščiau pasakyta, nega
limas dalykas, kad daikto ver
tė maininė kiltų iš daikto nau
dingumo vertės. Daikto mai- 
ninėje vertėje,, tvirtina K. 
Marksas, “nėra nei dulkelės 
naudingumo vertės. ’ ’ Trum
pai kalbant, anot K. Markso, 
maininė daikto vertė paeina ne 
iš vertės daikto naudingumo, 
bet iš ko kito. Ir štai i& ko. 
Jei paliksime šaly naudingumo 
vertę, kuri jokiu būdu nenu
stato maininės vertės, veda to
liau K. Marksas, tai tuo ver
tės nustatytoju, kuris suregu
liavo mainoje vertę saiko 
kviečių su verte saiko šilko ir 
mieros aukso, lieka vienu-vie- 
nas žmogaus darbas įdėtas į 
tuos kviečius, į šilką, į auk
są. Tad vien žmogaus triūsas 
yra tuo veiksniu, kuris nusta
to daiktui tikrąją maininę ver
tę apyvartoje. Toji maininė 
daikto vertė vien priklauso 
nuo to, kiek tam daiktui paga
minti padėjo darbininkas dar
bo ir kiek išleista atgabenimui 
to daikto į tą vietą, kur tas 
daiktas eina apyvarton. Trum
pai kalbant, anot K? Markso, 
taš įvyksta taip* dėl to, kad 
tik darbininko darbas Sudaro
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Nors jauna ir neskaįtimgaį . 
Lietuvos Vyčių į® ’
labai gražiai tvardosiiMtaV 
dirba tautosirbažnyČioslabųi.^—-

Nesenai ,
guSfVakaįą su mirgu progrū-. * 
mu, kurio Visą'pelną pasky- ’ 
re naudai Šv. Juozapo oažny-, 
čios. ’ ‘ ? : ; --

Praeitame susirinkime, ką- 
riš įvyko bal. 21 d., gerb. kuo-' - 
pos pirmininkas A.' Kuodžius; 
pranešė, kad pelno nuo vakaro 
liko 318 dol. 40c. Pinigai ta
po perduoti klebonui, kuu V. 
T., Abromaičiui, kuris ^perei
tame nedėldienyj L. 'Vjrčių 
kuopai išreiškė ačiū ir 'visiems 
parapijonams už parėmimą to 
vakaro. Kuopa yra pasiryžus 
ir toliau darbuotis labui tautos 
ir bažnyčios. ,

Beje, prisiminus kuopos pir
mininkui apie reikalingumą į- 
steigimo “Vyčiui” nuosavos 
spaustuvės, nariai tam prita
rė ir tuojau tam tikslui paau
kavo po dolerį ir daugiau. 
Greitu laiku manome sudaryti 
didesnę sumą ir tada pinigus 
pasiųsim Centro valdybai.

Iš pradžių, kada tik susitvė
rė L. Vyčių 88 kuopa, Dono- 
riečiai ne kaip į ją žiūrėjo, nes 
nežinojo kokia tai draugija, 
delei to kuopa ir nesmagumų 
turėjo daug perleisti. Bet, ka
da pamatė jos naudingus dar
bus, kiekvienas pradėjo už
jausti ir remti. Geri katalikai 
atveda savo vaikus prirašo ir 
pratina juos prie veikimo.

Valio Donoros Vyčiai!
Donoros Vytis.
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' GRAŽŲ LEIDINĮ 
“ŽINYNAS.” 

; ;Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų-SĮąjunga^ Leidinis la-; 
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, 'naudingų irįdo^ 
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” duoda daug * gražios me-j 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa-i 
ejjos skyrius. “Žinynas0 yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, beį ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas” apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypa^ ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoŠ. Su Žinyno” reika
lais kreipties reikia Šiuo adre
su:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.
■ r ..... . ----- i., m-

I

•-J

f

f

/

I

:EXTRA!I PRAMOGA . EXT®

“UNDINE”
/

Rengia Lietuvos Vyčių 17 kuopa

Nedėlioję, Gegužio-May 19,1918

Bažnytinėje Svetainėje
West Fifth St., So. Boston, Mass

PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE.

Worcester’io L. Vyčių teatrališko skyriaus artistai persta
tys 4 aktų dramą “UNDYNĖ.” Tarpuose dainuos garsūs Wor- 
cester’io solistai: p-lė L. D. Šaltėniutė ir p. J. Skrickis. Skam
bins piano solo p-lė O. Vasiliauskaitė, gerai žinoma kaipo ga
bi pianistė.

Taip-gi pasižadėjo ir vietiniai solistai ir solistėj: p-lės Al. 
NarinkeviČiutė, St. Motiejūnaitė ir p. J. Varaitis vadovaujant 
p. M. Karbauskui.

Bus tai nepaprastai graži pramoga. Širdingai kviečiame 
ateiti.

ĮŽANGA prieinama.
Kviečia RENGĖJAI.

P. S. Vaikai užimanti sėdynę sykiu su dideliais, mokės tą pačią 
kainą.

ir nustato pamatą daikto ver
tės. Tad, anot to mokslo, jei 
koks javi] verteiva vieną kvie
čių vagoną parduoda už saujų 
aukso ar už deimantinį grūdą, 
tas įvyksta taip dėlto, kad 
tiek pat darbo iš. darbininko 
reikalauja pagaminti ir perga
benti kur reikia ir kviečių va
gonas ir aukso sauja ir deiman
to grūdas! Kad gyvenime ki
taip dedas ir dėsis, tai čia tur 
būt neabejoja ir patys socija
listai, o jau kų besakyti apie 
sveiko proto žmones.

Socijalistai, sekdami K. 
Marksą, tvirtina, kad produk
cijos daiktai, prekės arba abel
nai išdirbinėjamieji dalykai 
vieną turi bendrą žymę, bū
tent tą, kad visi yra žmogaus 
darbo vaisiais,, ir kad tas tik 
darbas jų kainas ir vertę nu
stato. Gyvenime gi ištikrųjų 
kitaip esama ir bus, nepaisant 
to, ar jį valdo netikęs senas 
anot socijalistų surėdymas, ar 
jų pačių ranka naujas bus į- 
vestas rojus. Ir sename ir 
naujame surėdyme yra ir bus 
tokių vartojamiems išdirbi
niams žymių, kurios padaro, 
kad tų išdirbinių maininė ver
tė ne vien nuo jiems padėto 
darbininko darbo priklauso. 
Vartojamieji dalykai apart to, 
kad juos pagamina “proleta
ro” rankos, gal turėti ir to
kias bendras žymes, kurios jų 
vertę ir kainas visaip maino: 
vieni daiktai gal būt vienoje 
šalyje didelė retenybė, jų rei
kalavimas pas žmones gal būt 
didesnis ar mažesnis, gal būt 
superkami, lengviau ar sun
kiau mainomi ir tt. Apyvar
ton gal eiti draug su darbinin
ko rankomis dirbamais viso
kiais daiktais dar ežerai, miš
kai, žemių plotai, kasyklos, 
namai,. rūmai ir tt., kurių 
maininės vertės joks sveiko

proto žmogus nė nebandys nu
statyti sekant socijalistus su 
jų teorijomis apie padėtą į tuos 
daiktus darbininko darbą ir jų 
transporto išlygas!

Prikaišiojimams, kad pagal 
K. Markso mokslą daiktas pa
gamintas žioplio darbininko 
tnr būt vertesnis, negu tas 
pats daiktas padarytas suma
ningo darbininko, nes pirmasai 
padės daugiau darbo ir triūso, 

»negu antrasis, o nuo padėto gi 
darbo-eina ir pati daikto ver
tė, K. Marksas atsako, • kad 
daikto maininė vertė priklau
so n$ nuo skyrium imamų pa
vienių kokių, darbininkų, bet 
nuo saiko darbo, kurį padeda 
vidutinių gabumu darbininkas, 
atsižvelgiant į to laiko darbo 
įrankių tobulybę. Tą tad dar
bo saiką K. Marksas vadina 
“visuomeniškai būtinu darbu” 
arba “ abstrakcijiniai žmogaus 
triūsu,” ir ją padaro regulia
toriumi vartojamųjų daiktų 
maininės vertės.

Didumas, kiekybė to darbo 
ar triūso, kurį reikia padėti 
kokiam daiktui, kad jį paga
minti ir į apyvartą paleisti 
tam tikrose to laiko išdirbys- 
tės ir važmos (transportacijos) 
išlygose, nustatoma apskai- 
tant to darbo laiką, kurį ve
dama laikrodžio valandomis. 
K. Marksas išveda, kadi daik
tų maininė vertė didėja ar 
mažėją sulig to, daugiau ar 
mažiau reikalaujama tam daik
tui nudirbti t. v. “visuomeniš
kai būtino diarbo.” Per tai 
darbo laikas, darbo valandos 
pasidaro visiems daiktams ben
dru reguliatorių jų maininės 
vertes, kuria jie jie eina apy
varton. Anot tad socijalistų 
už maišą kviečių mokama 
brąngiau negu ūž tą pat maišą 
avižų at pupų ne dėl to, kad 
kviečiai naudingesni žmončms,

WATERBURY, CONN.

“Vienybėje Lietuvninkų” 
Nr. 18 rašoma, būk “Aidas” 
pasižadėjęs patarnauti “Auš
ros” penkių metų sukaktuvėse. 
“Aido” laikytame susirinkime 
perskaitytas laiškas nuo “Au
šros,” kur kviečiama “Aidas” 
prisidėti, bet “Aido” dir-ja be 
jokio svarstymo atsisakė daly
vauti.

B. Gauronskas.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

sveikesni, skanesni ir per tai 
daugiau visur ieškomi ir var
tojami, bet dėl to, kadi kvie
čiams reikia padėti daugiau 
darbo, negu avižoms ar pu
poms, ruošiant jas žmonėmš 
naudoti.

Dedant su socialistais į nau
dojamųjų daiktų maininės ver
tės pamatus paleistas tiems 
daiktams pagaminti ir apy
varton paleisti darbolaikio va
landas, lengva prieiti prie 'to, 
kad gaminamieji daiktai tuo 
bus vertesni ir brangesni, kuo 
žioplesnį ir didesni tinginiai 
bus darbininkai tuos , daiktus 
gaminantieji, nes tuomet jie 
ilgesnes valandas dirbs, dau
giau laiko apie savo darbą 
triūsęs, ir tuo pats jų darbas 
bus “vertesnis” ir “branges
nis. ’ ’

Tad stebėtis nereikia, kad 
“socijalistai” ypač lietuviš
kieji tikrą “rojų” sau laukia, 
kuomet jų “mokslas” įvyks, 
kuomet jiejie produkcijos tur
tus ir visą išdirbystę paims į 
savo rankas, o kitiems lieps 
pirkti pas juos reikiamus dai
ktus ktina nustatyta “rojaus” 
gvventoju darioo valandomis.

J. D.

BROOKLYN, N. Y.

Gegužio 4 d. Apreišk. P. Š. 
svetainėje. L. Vyčių 41 kuopa 
surengė vakarą. Sulošta labai 
juokingą trijų aktų komedija 
“Daktaras iš Prievartos.” 
Aktoriai atliko savo roles pui
kiai ir publika buvo labai už
ganėdinta, nes gavo daug pa
sijuokti.

Publikos buvo pilna svetai
nė ir tikimės kad pelno ir-gi 
liks. . .

Mažyte.
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viornęatsitiko matyti nei girdė
ti šiose vietos,1turbut'visisvei
ki, ar gal nežino tam tinkamos 
vįėtos; žiema* pašėlusiai yfa 
Šalta kaip Siberijoj įr vasara 
yra nelabai šilta. Dabar 3 ge
gužės turim, o dar šiltos pa
vasarinės dienos neturėjom, 
kad saulė ir kaitina, bet-vis 
dar vėsu. ‘ -

Adirondackietis.

4 V,* t . A -

[niuoše;/ Dauj$aūsia yra užši*! 
PARODA fe ganiihama

~~u......................... : (staĮ^įiįj
Sargas už visus vaka

rus . ,* t. • r
f» Svetainč-.- \1
f Mi|zikgntai . // . r..,

IŠlįaba (apgarsinimas) |1.00 
Zaįlskas staliorius;.V....6.00 
P-iltti Tutoraičiui už vi

sokias popieras .. ., ... ,6,77
Už visokius spaudos 

cįarbus............. .....................31,90
Gėrimai ir valgis ... .206.96

šių 
iakė; rįe&o 
kuris anų dienų, s įviliojęs iš 
jos pinigų, nusivedė į Wiftes7 
Bąnp į court’ą iŠiinti' šliūbi* 
nių laisniiH- CourUo clerk’as 
pareikalavo Juozo moteries mį- 
.rimo mefrikų. Čarkauskas ap
siėmė rytoj pristatyti. Su nuo
taka atsisveikinęs, persisky
rė. ' ’ , .

„ Kok.> mbteries buvo nustebi
mas, kada sužinojo, jog Juozo 
moteris gyva, o ji apgauta.

Girdėjau, kad mūs jaunimas 
Lietuviškoje Dienoje,. July 4 
dalyvaus, jau rengiasi.

Bažnyčioje klebonas pagar
sino šv. misijas nuo geg. 19 iki 
26 gegužio.
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katalikai atkando dantis. Da-

A*..
r

NBWARKį,N.J.

“ Lenktynes'

\ Po geram išbandymui iš
vien darbuotis katalikams' su 

' rfHautiųinkais” Nėvarko Pa
žangiųjų Dr-jų Sąjungoje, jau 

bar katalikai suprato, kad jie 
patįs vieni, be tų keletas ■1 tau- 
ninkų” gali taip jau gerai tau
tos labui darbuotis ir tarpu 

.; «avęs jungtis.
Jau baigiama tverti New- 

.arko Katalikų Centras, į kurį 
įeis vien tik katalikiškos dr-jos 

’ ir kuopos; ir didžmusias tame 
tikslas, kad ant toliaus katali
kiškose dr-jose nebūtij kokis 
-cicilikutis, ar Šliupo garbinto
jas. Taipgi centras rūpinsis, 
kaip apšvietoj taip ir medžia
giškai dr-joms ir kuopoms pa
gelbėti.

“Tautininkai” pamatę, kad 
katalikai pradeda jau susipras
ti ir savarankiai be jų malonės 
■organizuotis, šoko ir jie prie 
•darbo, sumanė sutverti kokių 
ten “tarybų/’ Kokis jos tik
slas ir kas jų sumanė, nežinia, 
bet kad tame “ščirai” darbuo
jasi p. M. Truska geriausias 
4‘V. L. ” korespondentas, y- 
pač prieš gerb. kun. J. Dobu- 
žinskų. Šv. Jurgio dr-jos at
stovas į Visuotinų Lietuvių 
Seimų, ir “geras” katalikas 
kurs Verbų subatoje socijalis
tų šokiose dalyvavo.

Kadangi Newarko tautinin
kai savųjų dr-jų neturi, tai tur
būt sumanė nors kokių iš kata- ’ 
likiškų pasigauti savo jėgoms 
sustiprinti. Todėl katalikiškos 
dr-jos apsižiūrėkite, kad lais
vamaniai nutrauktų jus į savo 
žabangus.

v •

Vijurkas.

NEW HAVEN, CONN.

Lietuviai čia per nekurį lai
kų buvo nustoję veikti, bet ma
tytis vėl pradeda imties už dar
bo. Nedėlioj, 5 d. gegužio L. 
D. S. 58 kp. sulošė veikalėlį po 
vardu “Žmonės.” Kaip ma
čiau, žmonėms nelabai patiko 
veikalas. • Pagal mano nuomo
nę .veikalas buvo suloštas pu
sėtinai. Geriausia atliko savo 
rolę p. Zavorskas kaipo tėvas. 
Kiti pusėtinai atliko roles. Po 
šio veikalo p-lčs Paliulaitė ir 
(kas kitas? Red.) perstatė Jac
kų ir Jackienę, kuris dialogas 
gerai patiko žmonėms. Žmo
nių mažai buvo, gal gražus o- 
ras sulaikė kitus.

Svečias.
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ADIRONDACK, N. Y.

Džiovininkų gydyklos.

Šioji vieta tai kalnai, ku
riuose žmones atvažioja sau 
sveikatos ieškoti. Nes čia 
sVeikas ir tyras oras. Svar
biausios vietos yra šios: Sa- 
ranace Lake,kur gyventojų 
randasi apie 7.000. Čia yra vi
sokių žmonių ir kokių 4-tų da
lį užima džiovininkai ar gal ir 
daugiau. Antrų vietų užima 
Lake Placid, kokios 9 mylios 
toliau nuo Saranace Lake. Te- 
nais tai turčiai suvažiuoja, ku
rie po $40 ir$50 moka į savaitę 
už pragyvenimų. Bet jau 
vargšui nebe vieta, tiktai tam 
kas ten dirba.

Trečia vieta yra Ray Brook* 
tarpe Saranace Lake ir Lake 
Placid. Nexv York’o valstijos 
sanatorium, kur taip-gi ligo- 

. nių randasi apie 400 (abiejų 
lyčių).

Ketvirta vieta tai Trudean 
sanatorium, palei Saranace 
Lake. Toj vietoj ‘tai tik yra 
gydomi taip gi džiovininkai ar 
tik nebus tinkamiausia" vieta 
iš džiovos pašveikti, tik žino
ma reikia pinigėlių. Kaip 
jau minėjau Saranace Lake, 
Ray Brook ir Trudean sanato- 
riurnai, tai tinkamiausios vie
tos nuo džiovos gydytis.

Aš taip-gi čion gyvenu ke
lintas mėnuo ir iš virš minėtos 
ligos gydausi'ir manau pa
sveikti ir netrukus manau ap
leisti kalnus; bet jokio lietu-
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SO. MANCHASTER, CT.
' - Balandžio 14 d. buvo su
rengtos prakalbos Tautos Fon
do 92 skyriaus. Stambių au
kų buvo surinkta $18.00. O 
smulkiu $6.05 centai. Viso 
per prakalbas surinkta $24.05 

Aukavo šie: Kun. Jonas 
Ambotas $5.00 po $.100 P. Ma- 
rolutė,, J. Vazmonis, J. Guo- 
džiunas, T. Tamošaitis, A. 
Saldauskas, K. Važonis, J. Mo
tiejūnas, Br. Motiejūnienė, O. 
Kupenutė, A. Degutas, A. Ma- 
rolis, A. Alubiskas, P. Ambra
sas.

V. P. A.

FOREST CITY, PA.
. Balandžio 22 d. buvo pareng

tas patrijotiškas susirinkimas 
dėl pirkimo trečios laisvės pa
skolos bondsų. Juozas Ma- 
eiulaitis pirm, atidarė vakarų 
paaiškindamas tikslų susirin
kimo. Toliaus buvo išrinkta 
komisija dėl rinkimo subskrip- 
cijų. Komisijon inėjo Alena 
Gidauskiutė ir Pranas Rakaus
kas. Iš viso supirkta su virš 
$7.000.

Pirko bosdsus:
Všv. Antano R. K. Dr-tė $500 

Šv. Jurgio R. K. Dr-tė $300, 
Šv. Juozapo Dr-tė $50, ,P. Mar
kūnas $500, J. Petraitis $500, 
M. Tenzagalskienė $500, V.- 
Slikta $200, Elz. Misiūnienė 
$100, Ag. Adomaitienė $100, 
Pr. Banevičia $100, OI. Hir- 
diauskiutė $100, J. Mališaus
kas $100. 
nas, 
rinas, 
galskis, 
tunas, 
žauskas, J. 
Kalasinskas> 
Miliauskas, 
J. Bilbokas, 
Yanitis, J. Burneikis 
činskas, Pr. Staniavičia, V. 
Kavaliauskas, Ig. Girdauskas, 
P. Zalodkas, B. Mokvas, T. 
Antanaitis, 
liūs, 
balis, 
nas, 
tis, :

Po $50.00 J. Baliū-
J. Šaparauskas, A. Lau- 

Pr. Sniute, J. Tanza- 
S. Gudaitis,

A. Čižauskas, 
Zataveckas, 
A. Rimša, 
J. Girdauskas, 

S. Obelenus, V.
s, P. Su-

J. Ša- 
iT. Či- 
, P.

V.

B. Mokvas.
J. Zulis, 

St. Lipinskas, 
, V. Paukštis, 
J. Velička, 

P. Bulotas,
A. Šlikta, 
Paukštienė, Ropis, 
ba, M. Buivydas, 
na, V. Sakevičia, 
J. Kubilius, K. Ašmėnas, P. 
Zdanis, K. Rainys, P. Čep- 
likas. K. Kejmraitis, J. An
tanaitis, K. Skičius, *B. Zda
nis, Ig. Kazakevičia, J. Lau- 
rinevičia, D. Grajauskas, M. 
Skiečuvienė, P. Pureckis, J. 
Tamulis, P. Kuprėvičia, M. 
Marcinkienė, ’ M. Ktaneviče
B. Baltrus, Ad. Petrauskas 
J. Suirba, M. Miliauskas, A. 
Damasevičienė, A. Girdaus- 
kutė, L. Sliktuke, Pr. Rakau
skas, O. Dzikienė, Pr Mali- 
šauskiutė, St. Girdauskas, A. 
Šliktienė, M. Burnis, A. Sur- 
ba, J. Kunišauskas, ir Lietu
vių Kliubas.

J. Mi- 
A. Rud- 
J. Dežu- 

J. Mačulai-
B. Burbulis,. 

A. Ševelienė, N.
J. Siur- 

Ig. Alek- 
V. Rainys,

Komitetas.

SCRANtfON, PA
Scranton Republican geg. 8 

paskelbė, jog Jurgis Balynas, 
cic i likau jus vaikinėlis nusižu
dė. Pereitų nedėldienį- Ice 
cream’o pirko choro mergi
noms. Choras nustojo ištiki
mo nario, good bye ice cream!

Anų dienų kitas drąugutis, 
Juozas Navickas, išėjo iš pro
to. Paduotas į pamišėlių namų 
prie Hillside Home, pasimirė. 
Pasakoja, kad susirgęs iš bai
mės prieš kareiviavimų. Tikri 
karžygiai tie cicilikai!

Juozas Čarkauskas dingo 
kaž-kur, šeimyna gyveno prie 
Clearvieiv st., sako išvažiavo 
darbo ieškoti. /
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f WATBWBY, conn. 
Tautos Fondolėrai gerai . 
y.( : nusisekė.

Fėrai; balandžio 15. 16, 17,' 
18,1£, 20,Įr 22 dd. 1918 m. Iš- 
laimėjime" tikietai buvo parda
vinėjami pirm fėrų. Išparduo
tą už $513l’,46. Merginos nema
žai dirbo, vaikinams kuriems 
pridaviau knygutes nepardavė, 
veik visi pasiliko sau ir užmo
kėjo pinigus. zYra tokių, kur 
dar nesugrąžino, bet tikimės, 
jog gražins pinigais, o ne kny
gutes. Prašome nelaukti iki 
ateis ieškoti, žinot visų vardai 
yra užrašyta.

Už $5.00 žiedas, buvo skiria
mas kaipo dovana, tam kuris 
daugiausia išparduos tikietų. 
Išlaimėjo p-lė Adelė Černiaus
kaitė ,išpardavė už $40.30.

Tokis jaunimo . pasielgimas, 
sujudino komisijos narius ir 
privertė griebtis geriau už dar
bo.

Fėrams prasidėjus, visi dar
bininkai, ir darbininkės dirbo, 
kiek katras galėjo, net buvo 
gražu žiūrėti.

1 vakarų inėjo
2
3
4
5
6
7
Išparduota daiktų už. .17.10 
Tikiet. pard. pirm fėr. 513.46
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niūbėkf įjaįgĮaūsią' yra ųžši* 
j 1 Jis*' * -Mi j.

* * ’ ' TO1TE, MASS. ' ‘‘ | tautiškame pkonyje mažų Si-
: * Kol. prieisime prie

diliausios ffiKrbipię Pa-rodos, manau, kad bus ne ??, teps, latamsra tau- 
Dro žali rfiirsteiėt bent kiekbXai i^Xos dS-;f?: 

tautos' <M6s pavyzdžius.darenas tokSi važtas tari 

turistą s°XS skon?W ®
tuviai? ir jW daugel kuomi ™/ e?U
f.,. J, .. tų daugiaus kaip trisdieŠnnciaskiriasi nuo kitų tautų dailės. ° T - ■>
rr . v . . v-, , . įvairių rastų, kūnų vardusKaip žinovai pripažįsta, tai;., /’ vT j • tunu pas šavę, pasižymėjęs, lietuvių dailės spalvų suderi- r • , 5 __ • t • I , • l.. v- • o kiek jų yra visoje Lietuvoje?mimai,“ kad ir prasčiausiuose v/y. a /. -• • „i • W v 4.- j i i-r Karaliaučiaus muzejuje ran- kaimo įsdirbystes dalyk eliuo-j • . ... d d ,

t i • . • • • - • dasi lietuviška juosta, ant ku-se esu labai estetiškų įvairus ir . . .v., . Vv. . nos auksu išsiūta dama: Pasoriginališki. V y v
n r s. -xi •• j -i- x mociužę augau vargelio nema- Gryna lietuviškoji daile uz- J , ? r ,.... J . ... J. . . ciau, uz stalelio sėdėdama vaisiuko vien tik sodžiuje, vien .. . ,, T 4. •tik kaimiečiu tarne ' nlkel! Py.Dlau- Ir tal Fra Prl‘

t, , . . . < .. . _ pažįstama uz seniausi palaikųPastaraisiais laikais musų _ ‘ ... t
j. . < i . , . musų literatūros, nes tas ran- .specijalistai profesijonalai dai- . J ... , v- ,.. . / . . . . , -4. i ■ kų darbelis yra keletos šimtųlimnkai, piešėjai ir kitokie uo- L J

hai pradėjo rankioti po įvai- '■
rius Lįetuvos pasviečius lietu-j Tiesa, malonu mums žinoti, 
viškos dailės kolekcijas,. kaip kad jau keletą šimtų metų at- 
tai: kryžių pagražinimų, trio- gal mūsų seselių Prūsų lietu- 
bėsių pagražinimo — ornamen- vaičių užsiiminėta rankų dar- 
tacijų, lietuvaičių audimus, heliais, bet dar maloniau yra 
mezginius, nėrinius, juostas, tas, kad jų pasinaiidota mūsų 
skaras, žiurkštus, Velykų mar- spalvomis, mūsų dainomis ir 
gučius, įvairius drožtus ir jungta bendrai į vienų čielybę 
skaptuotus dalykus, taip-gi iš- keleriopos rūšies dailę: poezi- 
dirbinius padarytus iš molio ir jų, siuvimų, o rais net ir viso- 
tt. kios dailės motinų — meilę.

Tokios kolekcijos galima bū- Tas pats su daile yra ir da- 
davo matyti parodose steigia- bar.
mose Lietuvos miestuose, o Ir dabar lietuvaičių rankos 
ypač Lietuvos, sostinėje Vii- juos dirba dėlto, kad pasinau- 
niuje. dot savo darbštumu, gabumu

Yra kaip kurių rinkinių iš- padailinimui savo gyvenamo 
leisti albumai, o prieš karę, lizdelio arba bent syajojamo 
kaip buvo girdėtis, buvo ruo- šeimyniško židinio, ir tas duo- 
šiama spaudai knyga lietuviš-1 da ištvermę darbe, duoda sko- 
kos dailės pavyzdžių, pritai- nį margumynų, piešinių įvai
kintų prie šių laikų pramo- rinimui, priduoda darbelių 
nės ir namų papuošimų reika- dailumui skonį ir grožę, 
lavimų. Jų ruošė specijalistas Bostono . Moterų Sųjungos
dailininkas lietuvis užbaigęs kuopa susidėjusi su vietine 
Paryžiaus mieste tam tikrą Vyčių kuopa, surengė lietu vai
tos rūšies dailės ihokyklų. Bet čių ir lietuvių Išdirbinių. Pa- 
ar toji knyga jau išleista ar ne rodą So. Bostone nuo balan- 
mums neteko sužinoti.. džio 21 iki 28 dienos.

Čia tų viskų paminėjau vien Jau iš kalno pusėtinai gerai 
dielto, kad skaitytojo domų at- buvo prie tos parodos ruošia- 
kreipti į tai, kad Lietuvoje masi ir išreklemuota. 
dailės reikalais rūpinaihosi įie Salė dailiai išdekoruota ame- 
juokhis, bet rimtai sistematiš- rikoniškomis ir lietuviškomis 
kai ir su pasišventimu, o kas vėliavomis ir spalvomis, 
svarbiausia, kad tas dalykas Paroda atsidarė iškilmingu 
vedamas tam tikrų dailininkų vakaru nedėlioję 21 balandžio, 
specijalistų, suprantančių da- Vakarų išpildė Montello, Mass. 
lykus, dailę mylinčius ir jos | artistai; pastatydami du teat- 
žinovų.

Štai keletas išsireiškimų 
kaip kurių Lietuvos rašytojų 
apie lietuviškųjų dailę:

“Lietuvių sodietės y r ai švel
niausios kolioristės; jos moka 
labai nuosakiai derinti - spal
vas bei linijas. Tas niuansų 
derinimas nebesikeičia jau nuo 
šimto ar dviejų šimtų metų. 
Jos dėvi vilnonius audeklus 
— popelynas šaršas arba 
megstinę drobę — žalios spal
vos su rausvai geltona, ža
lios su violetine,, geltonos su 
violetine, geltonos su juoda, 
arba dar visaip sugalvotus ker- 
iuotus, kuriuose niekuomet ne- 
vartoj'ama baltos spalvos.”

“Toji moteriškė (Lietuvai
tė) gražiais veido ruožais ir 
deivės rankomis, yra begalo 
jautrios sielos dailininkė.”

— Nendrė.
“Mūsų mergaitės ir moterys 

tik tuomet teisaus gražių juo
stų, būdamos ir nelabai pratu
sios prie darbo, kada myli- 
mąjain tuo darbeliu norės sa
vo širdį apreikšti. Ir nieko jos 
nevartoja tam, kaip vien tat, 
kas joms žinoma senai: tie pa
tys linai, tos pat spalvos. Tar
si jos sakytų: aŠ tau duodu, 
.ką vięur matyti gali, bet ma
no darbelyje yfa paslėpta ma
no siela. Išvysk jame ją!”

— Vidūnas.
Tikrių tikriausia teisybė, 

kiekviename dailės darbelyje 
randasi dalelė dailininko sie
los, jausmų, skonio.

Lietuvis lietuviškai kalba, 
lietuviškai myli, lietuviškai 
džiaugiasi, liūdi, jaučia,t lie
tuviškai ir dailę supranta, at
jaučia ir išreiškia tas savo tau
tiškas ypatybes savo

L.

WORCESTER, MASS.

Iš L. Vyčių veikimo.

Nedėlioję, 5 d. gegužio 
Vyčių 26 kuopa laikė mėnesinį
susirinkimų, prisirašė 6 na
riai. Toliau buvo plačiai ap
dirbta reikalai gegužinės, ku
ri bus 30 d. šio mėn. “Fair 
Grounds” Greendale. Išrinkta 
apie 50 darbininkų prie minė
tos gegužinės. Kadangi Vyčių 
nariai daug yra dainininkai, 
pianistai, o minėtų 50 darbi
ninkų neužtenka, todėl" nutarė 
prašyti Moterų Sąjungos vieti
nės kuopos, kad pagelbėtų pri
duodamos nors 20 ar daugiau 
darbininkų. Mat Vyčiai ištik- 
rųjų mano, jog ši milžiniška 
gegužinė pritrauks minias 
žmonių. Pas F. Zataveckas re
feravo apie gegužinės tvarkų 
ir kaip viskas turi būti veda
ma. Jeigu Vyčiai nori pasiro7 
dyti kaipo tautos kultūros ša- 
nuo karės nukentėjusių, tai da
lykas buvo plačiai aiškintas. 
Tikimasi, jog viskas pasek
mingai ir gerai bus sutvarky
ta. Todėl kviečiame vietinius 
ir visus kitus kitų kolonijų lie
tuvius Memorial Dienoj.

— Reporteris.

v •

N0RW00D, MASS.

Gegužio 5, DLK. Keistučio 
dr-ja buvo surengus paskaitas. 
Bagočius skaitė popiežių isto
rijų. Šitasai žmogelis nuo se
nai žinomas nešvaria burna ir 
šiuo kartu rodos norėjo perei
ti visus rubežius nešvarumo. 
Iš jo- paskaitos išeina, kad po-' 
piežiai niekuo kitu neužsijmi- 
nėjo, kaip žmogžudystėmis, 
paleistuvystėmis su sesrimis, 
motinomis, bei ožkomis. At
sirado ir cicilikų, kurie pasi- 
biaurėjo tokiais pliauškimais. 
Dar pardavinėjo savo ••“Kar
dų” ir ragino tverti laisvama
nių kuopų.

Tikras Lietuvis. 
------o---—~~ 

WORCESTER,MASS.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Naujos Anglijos Apskričio 
suvažiavimas bus birželio 
.(Jime) 9, 1918, Worcester,
Mass., 20 Waverly st., bažny
tinėje svetainėje, 2 vai. po pie
tų;

Visos kuopos Naujosios An
glijos Apskrityje malonėkite 
prisiųsti delegates; galima.vie
nų delegatę siųsti nuo 25 narių.

Kuopos siųsdamos delegates 
malonėkit pranešti raštinin
kei prieš, seimų, jei galima ir 
jei bus prųnešta kelintoj valan
doj delegatės pribus, jos bus 
patiktos ’ stotyje.

V. Liutkevičieiiė, pirm. 
T. B. Mažeikiene, rast.

23 Henchman stj
Worcester, Mass.

-—o-— 
WATERBURY, CONN.

* »

Gegužės 4 d.'buvo pareng
tas Šv. Kazimiero dr. milžiniš
kas balius. Oia turiu pažymė
ti, kad mhį|ta dr-ja yra se
niausia Waterbury’io katali
kiška organizacija. Ji turi 
nors nedidelį skaitliu draugų, 
bet randasi daug senelių, ku
riems apie balius jau rodos ne
vertėtų nė pamislyti. Bet pa
vasario gįedri dienelė atgaivi
na visus Dievo sutvėrimus. 
Tai-gi mat ir mūsų seneliai pa
norėjo pašokti. Tenepalaiko 
nariai šito už įžeidimų.

Nemuno Narūnėlis.
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I rališku veikalėliu, pora mono
logų, deklemacijų, dainavimų 
solo ir- skambinimo ant pijano. 

Viskas atlikta ko puikiau
sia. Matoma, kad artistų bu
tą tinkamai prisiruošta ir savo 
roles gana gerai išstudijuota, 
taip kad kiekvienas judėjimas 
gestai, akcentacija balso ir 
minčių buvo savo vietoje. Už 
savo tokį lošimų Monteliečiai 
verti užsitarnauto pagirimo. 
Muzikalų vakaro dalį atliko 
p-lė P. Abračinskaitė taip-pat 
gerai, tik solistė p-lė M. Rai- 
paitė negalėjo savo balso dai
lumų pilnoje galybėje parody
ti, nes matėsi, kad turėjo sluo
gų, bet visvien sudainavo ke
lis šmotelius gan gerai.

Visus iki valios prijuokino 
su savo monologais “Sufragie- 
tė” ir “Vyro ieškotoja.”

Trumpas prakalbėles pasa
kė lietuviškai p. J. E. Karosas 
ir vienas anglas angliškai.

Nors visa tų dienų labai li
jo, bet publikos, visviena prisi
rinko veik pilna' svetainė ir vi
si buvo iš to vakaro pilnai už
ganėdinti jr patenkinti.

Ant rytojaus panedėlyje, 
išdėta parodos daiktai ant ke
turių eilių stalų, išilgai visų 
svetainę ir iškabinėta ant sie
nų ir posieniais.

Ir ko čia nebėesama?
Bet daugių daugiausia įvai

riausių rūšių mezginių,nėrinių. 
Vieni gražus, kiti dar gražes
ni, vieni indomūs, kiti dar in- 
domesni, vieni įvairūs, kiti 
day įvairesni.

Toliau seka išsiuvinėti da
lykėliai. Tų irgi begalės: ir 
auksuotais, °ir šilkais ir med
vilne, ir paprastas išsiuvinejL

99

99

1 9

1 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

99

9 9

99

...$185.00 

....226.20 

. ...189.25 

....229.33 

.. ..147.26 

... . 380.73 

....213.18

Viso inėjo ... .$2.101.53 
Išlaidos.

Smulkios išlaidos . . . .$8.67 
Smulkūs daiktai dėl ra-

A

Viso išlaidų ....$537.95
Ineigų" ...........$2.101.53
Išlaidų................. 537.95 -
Pelno liko ... „$1.563.58 
Pinigai pasiųsti p. Pakštui'.
Nuo fėrų liko visokių daik

tų.
Fėrų komisija labai nusimi

nė, kad New Yorkiečiai su sa
vo bązaru mus pralenkė. Visi 
kaip vienas sušuko: “Neapsi- 
leisim! surengsime fėrų už
baigimų ir turįme juos pasivy
ti!”

; Salę jau paėmė ir rengiami 
prie darbo.

A. E. Petrauskaite, 
Fėrų iždininkė.
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Samuel Gompers paprašė 
prez. Wilsono prašalinti Porto 
Ricos gubernatorių už jo ne
mokėjimų aprūpinai darbinin
kų reikalų.
7*! ♦ i*.............

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Balfour parlamente 
išreiškė abejonių, begu vokie
čiai Siberijoj ginkluojami ka
riauti prieš talkininkus.

St. Paule, Minu, buvo majo
ro rinkimai. • Išrinktas laik
raštininkas Hodgson. Prięš jį 
varėsi socijalistų kandidatas 
Emme, bet jis nei pusės nega
vo balsų, kiek minė tasai ga
vo.
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Girių Karalaite.

»

(Tąsa)
AG LUTE. Jis bunda! Dvasios tolyn, tolyn, 

Kad čia mūs nieks neužtiktų.
(Dvasios visos išbėgioja. Vaidevutis pamažu iš- 

bunda, sėdasi ir dairosi aplink trindamas akis.) 
VAIDEVUTIS. Kur aš 1 Kogioj vietoj ? Širdis lig prijaučia kų 

blogo...
(Pašoksta neramiai.) 

Kas-gi per laikas ?
O karalaitė? Ar tik nepramiegojau jos?

(Ineina iš dešinės Vilkas, iš kairės sulinkusi ant 
lazdos pasiremdama žila senutė.)

Kas čia? į kur senelė eina? 
Taip sena, suvargus, rodos tuoj parkris.

(Greitai eina prie jos ir apkabinęs prilaiko. Į 
Vilką) :

Kunigaikšti, sukurti ugnį paskubėkie. 
Gal sušiįs, pasilsės.
Iš nuovargio ir šalčio žiūrėkie kaip dreba. ■ 

VILKAS (išdidžiai).
Ar aš klausysiu apskurėlio liepimo?

(Išeina po kairei.)
VAIDEVUTIS. Jis eina sutikti Girių Karalaitę! O aš... 

(Žiūrėdamas į senutę):
Kaip silpna suvargus!
Rankos ir lūpos dar šala labiaus 
Širdies plakimas vos žymus, 
Kad nors lūpos mano 
Kiek šilumos priduotų!

(Rimtai pasilenkia ir pabučiuoja. Skranda, ku
ria senutės veidas buvo pridengtas nupuola ir pasi- 
rddo jauna ir graži Girios Karalaitė.)

GIRIŲ KARALAITĖ. Atėjai, Girių Dvasių pranašautas * 
Ir pabučiavimu sutraukei užkrautus 
Burtų retežius! 
Už tai širdį savo pavedu!

VAIDEVUTIS. Ar-gi galėsi mylėti skurdžių bedalį? 
GIRIŲ KARALAITE. Matau tavo kiltų širdį

Po rūbu prastu, 
Kuri nesidrovėjo vaduoti mane 
Iš tij slastų.

VAIDEVUTIS. Už tokių laimę ačiū dievams, 
Tik atleidimo turiu maldauti, 
Kadi rodžiaus — kuomi neesu. 
Kunigaikščiu esmu, toli į pietus 
Mano šalis guli 
Ir laukia savo valdovės gražios.

GIRDJ KARALAITĖ. Širdis gi tavo — mano tvirtovė 
Puikiuose rūmuose ar bakūžėj ji plaksi 

(Prie linksimos muzikos sueina Girios Dvasios ir karalius su pa
lydovais. Dvasių lydimi. Girių Karalaitės ir Vaidevučio vedami sykį 
apeina apie sceną ir išeina po kairei. Ragana piktai pažiūri pro vi
durines duris ir užsigrįžus išeina.) f

UŽBAIGA.
4t17-18. Worcester, Mass.

u Girios Duktė.
Dvasių rūbai privalo būti balti ii* žalsvi. Rankoąe gali turėti il

gūs šniūrus dirbtinių kvjetkų. Karaliaus ir palydovų kostiumai iš 
15-1 o Šimtmečio. Girių Dvasių šokiams tinkamiaūsi muzika Dvorak’o 
“Humoresųue.” Užbaigimui tinkamiausi Mendėlsohn’o “Spring 

G. D.
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' Sąrįšas, ^o. tfdstonp*ii?JBos- 
|ono lietuvių pirkusių Trečio
sios Laisves Paskolos bondsus. 

(Tąsa iš 51 num.)
49) M. Žukauskaitė.... lOO.Ot)
50) Z. Žukauskaitė .... 100.00
51) Z. Jankauskas..... .50.00
52) J. Glineckis...............50.00
53) A. Šapalis ........50.00
54) Jonas Luomonas... 100.00
55) Ant. Stanuliutė ... .50.00
56) Vincas Savickas .... 50.00
57) Mart. Kudarauskas 50i00
58) Pov. Kireilis..........50.00
59) Autose Borisienė .•... 50.00
60) Anelė Zagorskienė. .50.00
61) Ant. Kavaliūnas... .50.00
62) Juoz. Stapšis .... '. .50.00
63) Edv. Bielkus..........50.00
64) Jonas Jenusis..........50.00
65) PetrasAlisevičia... .50.00
66) Jonas Šiddatiskas ..50.00
67) Jonas A. Vilkišius 100.00
68) Ant. Bielieckas ... .-50.00
69) Mary Žibikas..........50.00
70) Just. Lapinskas .. 100.00
71) Košt. Papučka ... .200.00
72) St. Noreika..........100.00
73) K. Vasiliauskas ....50.00
74) Jok. Varaitis, Jn. 100.00
75) VI. Valentas...........50.0Q
76) Petras Špokas ... .50.00
77) Jonas Parčauskas 100.00
78) Ant. Majauskaftė . .100.00
79) Frank Zaikauskas . .50.00
80) Vilim. Gedemauskas 50.00
81) Ant. P. Gabrėnas, jū

reivis .......................... 50.00
82) Juozas Lipskas ... .50.00
83) Juozas Meškauskas 50.00
84) Kaz. Luinis...............50.00
85) ,Anl. Bendoraitis ..50.00
86) Petras Miliauskas. .50.00
87) Jonas Podolskis... .50.00
88) Kaz. Subcčius..........50.00

-89) Jon. S. Venis..........50.00
90) Vai. Varžinskaitė ..50.00
91) I<eo Kasparas..........50.00
92) Mikas Venis ...........5O.v)
93) Mikolas Versiackas 50.00
94) Andr. Zalecka*... .100.00
95) Jonas Šapalis ... .100.00
96) Morta Barodinskaitė 50.00
97) Adelė Varžinskaitė 50.00
98) Jurgis Venis ...........50.00
99) Kaz. Venis .. ............ 50.00

100) John S. Glineckis 100.00
101) Jonas Pianaitis ... .50.00
102) Vladas J. Jakštas; .50.00 i
103) M. Gremas ...............50.00
104) M. Versiackas..........50.00 •
105) Jonas Urbonas ... .50.00 (
106) J. Meškauskas ... .100.00
107) D. Jankauskas ....50.00 .
108) O. Kairaitė...............50.00 ,
109) K. Vileišis ...............50.00

HV- - - --*«**■* .»

IK)) Urš. Gnibui^A7(. .50JK

111) Ant,G. Šaparnis/.. .50.00
112) S. Stonkaitė .50.0Q
113) Jųęz. Beržanskis
114) Urš. Paulikaitč 
M5) 'Baliima^ ■
116) Anele Zagurskas
117) Pranas'Aukštikalnis 50.00 
118 Barbora Bieleckis'.. ...50,()0
119) J. A. Zauleckas ... .50.00
120) M. B. Dubb..............50.00;
121) V. Jurgelevičiūte . . 50.00
122) Paul Geduitis’.......... &0.00
123) Ant. Kairys.1*........ .50.00
X24) Juz. Pėčekpmutė'. .50.00
125) S. Misurtė ........50.06
126) Juozas Beržanskis 50.00
127) Urš. Grubinska ... .50.00
128) M. Gudaitė...............50.00
129) Petronė Pušaitė ... .50.00
130) Ona Stanuliutė ..,.50.00
131) Fr. Podėlis
132) Nekalto Pras. Pan.

Švč. Dr-ja iš Cambrid
ge, Mass..................... 100.00

133) Iz. Kairys iš Cam
bridge, Mass............ 50.00

134) V. Tropianskis ....50.00
135) Juozas Pašekarnis 50.00
136) Jonas Pašekarnis ..50.00
137) Tadas Papieras ... .50.00
138) Andr. Gumauskas ..50.00
139) Vincas Drangelis ..50.00
140) Elzb. Draugeiienė 100.00
141) Jonas Padolskis ... .50.00
142) Juozas Gustaitis ..50.00
143) S. KĮ Alyta..........100.00
144) Algirdas Alyta... .100.00
145) Ona Švagždienė... .100.00
146) Stan. švagždi* ....50.00
147) Ona Morkoniutė... .50.00
148) Juozas Morkūnas ..50.00
149) Mar. Morkoniutė... .50.00

(Bus daugiau)
Pirkusių 3-sios Laisvės Pas

kolos Bondsus prašome savo 
vardus mums greitu laiku pra
nešti.
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’džiaiSfc ųųpipŠe ^abm^ę lietĖ? 
višką politiką. Savo ^rinin- 
gdjeprąkalboje nųrodf įkad. lie* 

’fųvianjs negalima tikętieš iš
ganymu nei iš Rusijos bolševi
kų nei iš Vokietijos militaris- 
tų, bet vien iŠ tikrų demokra
tų talkininkų, kurių-priešaky
je stovi Suvienytos Valstijos. 
Prie to pažymėjo, *kąd Lietu
vos klausimo tinkamai rišti ne
begali Lietuvos gyventojai, ries 
juos smaugia kaizerio bizūnas, 
negali Lietuvos reikalais rū- 
pinties Rusijos lietuviai, nes 
ten viešpatauja bolšėvikų na- 
gaika, daug žiauresnė už bu
vusio caro. Vien tik liudsai 
Lietuvos liuosavimu gali dar- 

50.00. buoties Amerikos lietuviai, ku-- 
rie nuo šiandiėn už savo veiki
mą tėvynės labui ir turės atsa
kyti. Gerb. veikėjo prakalba į 
klausytojus padarė labai gilų 
įspūdį.

Dar kalbėjo draugijų reika
lais p. Pranas Strakauskas ir 
deklemavo p-lės Alena Zene vi
elutė, Antanina Grabijoliutė ir 
Bronys Skrickas. Deklemacijos 
visų gerai nusisekė.

Publikos buvo susirinkę 
daug. Prie draugijos prisira
šė apie 30 naujų narių. Surink
ta dar $7.08 aukų, padengimui 
Liberty Loan parodos iškašeių. 

Už gražias prakalbas • Lietu
vos Dukterų Draugijai reikia 
nuoširdžiai padėkuoti ir palin
kėti kuogražiausii) pasekmių. 

Svečias.
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GRAŽIOS PRAKALBOS.
Lietuvos Dukterų Draugija 

po globa Motinos Švenčiausios 
surengė labai indomias prakal
bas gegužio 12 dieną Šv. Petro 
parapijos svetainėje.

Prakalbas atidarė p-ni Tek
lė Ašmianskienė draugijos pir
mininkė ir pakvietė p-nią An
taniną Čižuvienę plačiau apie 
draugiją paaiškinti. Poni Či- 
žuvienė labai įspūdingai apie 
draugijij svarbą papasakojo ir 
paragino visas lietuvaites or- 
ganizuoties. Taip-pat pažymė
jo, kad lietuviškas auklėjimas 
yra geriausias. Prakalba p-nios 
Čižuvienės publikai patiko.

Po to kalbėjo p. J. Ę. Karo
sas apie moterų klausimą, kun. 
J. Dobužinskaš aiškino trum
pai jnoterų nuopelnus, gi kun.

Gegužio 9 d. vietinės Piln. 
Blaivininkų 49 kuop. buvo mė
nesinis susirinkimas bažnyti
nėje salėje. Į susirinkimą at
silankė dauguma narių.

Pirmižunsia buvo perskai
tytas protokolas peerito susi
rinkimo už kovo mėnesį. (Dėl 
kažkurių aplinkybių balandžio 
mėnesyje nebuvo susirinkimo.) 
Iš protokoloz buvo neužbaigtų 
dalykų.

Pirmiausia išdavė raportą 
komisija globojimo kareivių, į 

j kurią išrinkti trys: P. Grinke
vičius, p-lės M. Bakūniutė ir 
dar viena. Iš raporto paaiškė
jo, kad) ligšiol silpnokai buvo 
veikiama toje srityje, bet pa
sižadėjo smarkiau toliau veik
ti.

Raportu buvo užganėdinti 
visi nariai. Taip-gi buvo įnešu
si p-lė M. Kilmoniutė atkarto
ti “Palocius ežero dugnuose.” 
Teatro komisija paaiškino, jog 
veikalas yra rengiamas vėl su-

' Geriausio išdirbinio YOMTA- 
NIKIS PLUNKSNOM stt tai-, 
buteantkurioe tautiškulenk- * 
las širgvaiki* parriduoda 
“Darbininko” krautuvėje.

“DARBLKINiAS,” 
South Bo«ton,MwL

8V. JOND1V W
PAČEtPINRS DR-JOŠ 
SO. BOSTON, MAS& 

VALDYBA. , 
PIRMININKAS — M. žiobs,

4 Levant St., Dorchester, Mana. 
VIOE-PIRM. — Jodas Gallnlg,

20 Wlnffeld St, So. Boston, liiML.
I PROT. RAŠT. — Joniui Gllnedd®,

282 Silver Str., So. Boeton,
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite,

45 Vale St, So. Boeton, Maee.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Maso. 
KASIERIUS — Andriejus NandilOnas^ 

16 Winfield St, So. Boston, Mase. 
MARŠALKA - Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedfildienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 diena. 

Viršminėta draugystė yra viens 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

PAVASARINlAIfr VASARI
NIAI DRABUŽIAI puduvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONL 
4 Haym<rket Są., Boston, Mmb.

. *

troPiln. Blaivininkų, būtent«K-. 
piė Jaikymą seimo šiais 1918 
metajis. Pirmininkas p. G, pa
prašė. gerį>. kun. X Dobužinsko 
PiąąišĮpbti apie peršamą seimui 
vietą Baiįimorėje. Labai pui
kiai paaiškino,, ir patarė, kad 
seimas ir būtį Baltimdreje, nes 
anot jo, yrA - visi patogumai 
seimui. Nebūsią vargo Sve
čiams su' nakvyne.- Nariai vien
balsiai nubalsavo kad seimas 
būtų Baltimoreje.

* Paskiaus kun. J. Dobužins- 
kas aiškino kiek valstijų Suv. 
Valst. yra sausų. Dar ragino 
bei patarė surengti kokį’ išva
žiavimų vasaros laike ar kokią 
pramogą. Valdybos nariai pa- 
tėmijo. kad jokiu būdu, nega
lėjo gauti salės pramogoms. 
Vis buvo užimta kitų. Suren
gimui išvažiavimo ar šiaip ko
kios pramogos yra apsiėmus 
valdyba priešakyje su p. Pra
nu Strakausku. Tuom ir užbai
gta susirinkimas.

Dainų Mylėtojas.

Lietuvių Katalikiškos šv. Ka
zimiero Draugystes laikytam 
susirinkime gegužio 3 d. tarp 
kitų nutarimų išklausyta ra
portų nuskirtos komisijos ka
reivių globojimo reikalams. 
Nutarta, kad ta komisiją sten
gtųsi. veikti bendrai sutartyje 
katalikų ir laisvamanių, bet 
jei laisvamaniai nenorės susi
dėt ir priimti kapelioną, tai 
•išrinktoji komisija turi likti 
prie katalikų, nes eidama su 
tautininkais nustotų ingalioji- 
mo Draugystės.

Taip-gi dir-ja nutarė apvaik
ščioti 25 meti) sukaktuves Kra
žių skerdynės. Užpirkti žėlab- 
nas mišias, pakviesti aplinki
nes dr-jas ir parengti puikias 
prakalbas, kad būt paaiškinta 
už ką tapo išgalabinta tiek ka
talikų rusų valdžios.

Iškelta klausimas kaslink 
vaikų vasarinės mokyklos. 
Tam visi pritarė, kad kviesti 
visas dr-jas, kurios tik suside
da iš lietuvių, kad jos taip-gi 
prisidėtų. Visoms dr-joAis su
sidėjus, suvis nebrangiai tas 
pareitų. Pernai, 1917 metais, 
mokykla atsiėjo $350.00. Tai 
matomai tenai vaikų mokinosi 
labai daug, kurie gerai -jau 
prasilavino lietuvių kalbos raš
te, skaityme, aritmetikoje. 
Šįmet reikėtų tas darbas dar 
labiau sutvarkyti ir tam reika
lui Šv. K. R. Kat. Dr-ja išrin
ko komisiją, kuri kreipsis į vi
sas dr-jas, kad prisidėtų prie 
gražaus darbo. Į komisiją iš-’ 
rinkta šie: 1) Povilas Petraus
kas, 2) Vladas Paulauskas, 3) 
Jonas Adomavičius, 4) J. Gru- 
binskas, 5) Jonas Taločka.

P. Kas.

7 Jėigunoritesurasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųBk' 
paieškojimą į “Darbininką.” 
; Jeigu norite ką norą greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” < •

Už ^smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį.............. 50c.
” du sykiu..............75c.
” tris sykius ..... .$1.00 
7-šeštus sykius.. ..$1,75 ‘ 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

’♦

r. f
« *■

i.

'i:T*l.S*,»<!feto*27O ' ■ ' ■ W
johmMkdonnell, m.d; I

GiUttmulMiHlr HituvliilHil. ■
Ofiso valandos; I

Rjrtds iki 9 vai. • I
Popietę 1 iki 8. I*
vakarais 6 iki 9 I

636 Broadway, So. Boeton.

V’

REIKALINGAS ūmai pagel- 
bininkasprie artisto fotografo. 
Turi nors kiek suprasti tą pro
fesiją. Taip-pat privalo mokė
ti mažiausia tris kalbas: lietu
viškai, lenkiškai ir atsakančiai 
angliškai. Antrašas:

Jobas J. Baltrušaitis, 
66 Third St., Derby Conn.

—o------
PARSIDUODA 2 automobi

liai studobaker su visais nau
jausiais įtaisymais, 6 cilinde- 
rių, 7 sėdynių. Parsiduos pigiai 
— po $450.00.

Longis Valiackas, 
238 West Broadway, 

(Pool-room)
SOUTH BOSTON, MASS.

Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičiaus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Taujėnų vai. Pirmiaus gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur. Jie 
patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

JONAS DIČPETRIS, 
115 Kerlin St., Chester, Pa.

Nusipirk mosties' 
Tai BUS GBAŽUSI J» iidltte ' 
Mentholatum Oo. Prieš 
gult ištepk veidą mosiia per keBr 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo» 
tis išima plėtmua raudoniu, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kitu spuogus nuo veido. Pinigui 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mass.

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST. ) 

NedUlomlt
- nuo 10 v«L ryta 

Iki 4 vai. vakar*.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakar*.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas AdonmvKHa®,

122 Bowen St.. So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tulei klb,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vlnkevlčlus, .

147 W. G-th St., So. Boston, Mašs, 
FINANSŲ RAST. — SL Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Flfth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tnleikis, 

180 Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston,. Mass. 
Makmėkito visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti

Dr. Paul J. Jakmauh B
(Jakimavičius) I

Priamlmo valandos: ■
Nuo 9 iki 8 p* pl*t. Nno 7 Iki 8 vakar* ■

1609 BROADVVAY Cor. G ST. 80. UOSTOM.2 
T*1M2 8. B. I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašm'enskienė,
339 Fourth St,

Vice pirm. — P. Giedraičiutė,
75 Baxter St.

Pret. Sekr. — M. Morkūniutė,
12 Lark St.

Fin. Sekr. —. A. Lukoševičiutė,
377a Broadtvay, 

Iždininkė — M. Maeiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokięeė,
M. Stukienė.

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. č’ižuvie- 
nė. *

PARSIDUODA NAMAS 4 lu
bų, 8 šeimynų pagal naujausio į- 
taisvmo. Gesai ir šiltas vanduo. 
Mūrinis namas arti prie parko 
(daržo) ir visai naujas, tik 4 me
tai kaip budavotas. Parsiduos pi
giai. Delei informacijų kreipki
tės pas:

VINCENTĄ DAUKŠĮ,
88 Warwick St., Newark, N. J. 

----- O---
REIKALAUJA DARBININ

KŲ.
Kurie mažai uždirbate, va

žiuokite į Montello, Mass. Pa
prastas darbininkas gaus į ssu 
vaitę $18.00. Atsišaukite į dar
bininkų ofisą:

Justin Mickevicz,
146 Ames st., Montello, Mass. 

JTel. 1865.
------o----- -

PARSIDUODA NAMAI 3- 
jų šeimynų 12 kambarių su ge- 
su ir kitokiais naujausiaįs įtai
symais. Parsiduos už $1.000. 
$200 • reikia įmokėti, o kitus 
ant labai lengvių išlygų. Pla- 
čiaus sužinokite pas: *

J. Manručaitis,
71 Baxter st., S. Boston, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir muitrauk pašę turine 
kabinftt ir gausi vieną dideli ar- 
tistilkal padarytą paveUotfą t!m1 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali ateifiaaktl:

J. J. DRIZJL, 
5H S* tad Si., PklMdfHh Pa

. »v
■

■ TEL. BACK BAY 4200

I DR. F. MATULAITIS
H Ofivoadyno* Qvdovi*ckia* Mg*«
II 1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akiniu*.

II 419 Boylston St. Boston, Mass.

duosime 
... ~ . i ga

rantuotą ant 20 metų, jeigu Jūs perskaitysite šį apgar
sinimą iki galui. ir pirksite nuo mūsų beveik už pusę 
kainos gražų ir tinkamą GRAMAFONĄ.

NEPIRKITE laikrodžių, dėlto, kad mes du< 
Iv A JL visiškai dykai sidabrinį arba auksu dengtą laikrodį

9

Gramafono paveikslas telpa Čia ir gerai žinomos išdirbystes “Cleartone.” Di
delis, turintis 17 colių pločio, taip-gi 17 coliij ilgio ir 7{ colių augščio. Gražiai pada
rytas ir užbaigtas mali o gaily arba walnut spalvos ir galima gauti su tnūba arba be. 
Sprendžina taip stipri, kad vienu užsukimu galima groti du rekordu ant abiejų pusių. 
Visos metalinės dalys nikeliuotos ir Gramafonas grajina visokių išdirbysčių rekordomis.

Tas gramafonas parsiduoda visose dirbtuvėse už $30.00, — bet mes Jums atiduo
sime tą Gramafony už $19.75, prie kurio mes dar pridedame dvi rekordas, sidabrinį 
arba auksu dengtą vyrišką arba moterišką laikrodėlį gvarantuotą ant 20 metų, ir dar 
gražią fontaninę plunksną, ir dar uždėtį ant plunksnos auksinį 14 karėto, taip-gi gva
rantuotą.

Apgalvok mūsų paeiūlijimą. gerai ir neužmiršk, kad tai geriausia proga ir neaft- 
dėliok — bet užsisakyk šiandiena.

Jūs žinote gerai, kad viskas kįla kas-kart augštyn ir labai žymiai; ir taip-gi kai
na Gramafonų, taip-pat laikrodžių ir plunksnų jau net ir dabar pakilo ir nėra abejo
nės kad Jūs už tą Gramafoną ir kitus daiktus, kokius mes Jums skiriame gal-būt mo
kėsite du-syk tiek kiek dabar mokate.

Mes galime atiduoti Jums daug, daug pigiaus,-negu Jūs kreipsitės kur kitur, dėl
to, kad mes perkame po daug ant Byfcio ir mokame tuojaus pinigus, o ne ant kredito 
ir taip-pat mes užsiganėdinam mažiausiu pelnu bet — nuolatiniu nuo tų, kurie per
ka pas mus vieną sykį ir pasilieka nuolatiniais rėmėjais ir Jūs pilnai būsite patenkin
ti.

Atsimink iš persitikrinimų, kad linksmiausias ir tikras padavadijimas yra tai 
didžiausia dalis laimės ir kad daugiaus nieko nėra, kaip gera muzika kuri nustato ir pa
lengvina nervus ir taip-pat padaro linksmu. Taip-gi Jūsų namai lieka smagiausiais ir 
linksmiausiais, mylinti muzika, — ir jeigu Jūs negalite užlaikyti piano arba brangaus 
pianolos, pirk iš mūsų už labai prieinamą kaliną ir gražiausios išdirbystes Gramafoną 
ir su juo gausite tinkamas ir naudingas virš paminėtas dovanas.

Užsisakant nereikia siųsti pilną kainą, bet tik $2.00 ir likusius užmokėsite kuo
met primsite daiktus į savo namus.

Mes apmokame visas persiuntimo lėšas.
Jeigu Jūs pirksite nuo mūsų, mes užtikrinam,, kad būsite pilnai užganėdintais.

Pan—American Exporters,
1152 MILWAUKEE AVENŪE, Dept 48, CHICAGO, ILL.

P. p.

Pramoga. L. Vyčių 
pa rengia milžinišką 
Gegužio-May 19 d. 1918 m. Šv. 
Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje. So. Boston, Mass. 
Bus perstatytas gražus veika
las “Undynė” Drama 4 aktų. 
Žyjnią dalį programo išpildys 
svečiai iš Worcester’io — L. 
Vyčiij teatrališko skyriaus ar
tistai. •

Dainuos vietiniai mūsų so
listai ir solistės porą dainelių 
vadovaujant p. M. Karbaus
kui.

Skaityk apgarsinimą ant 2-ro 
puslapio! ■

Teatro Valdyba.

17 kuo- 
vakarą

*Td ‘viHtniaamHd 
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Nedaliam!* Iki 4 aa pilta.

BeB Fhone Dickta*on 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

. Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*]

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9P. M,

. 91

. - tai pirmas daiktas, I

Kuomet žmogus serga Mnori 7v •

ANT PARDAVIMO krautu
vė ir stuba ant 508 — 8-th 
Street. Parsiduos už prieina
mą vertę $1400.000. Motga- 
čių $800.00, o kitus visus ant 
labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į pažymėtą vietą.

l

Panedėlyje, Balandžio 29 d. pa
bėgo mano* moteris Julią Sveut- 
kauskienė (Vitkiutė) su tulu Ste
pu. Pastarasis išnešė mano laik
rodėlį ir pinigų. Taip-pat neužsi
mokėjo. už pragyvenimą. Kas. 
juos sugaus, duokite tuojaus mari 
žinią ir už tai gausite dovaną. Ma
ne paliko be nieko paimdami pi
nigus ir kitus daiktus.

Motiejus Sventkauskas,
85 B St., So. Boston, MaBB. |

- (Ant pirmų lubų)

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?“
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pą- 
sitiketiną specialistą, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti,

• kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. , Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
menesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštvtis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradišką ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius jšvirškimo serumus-' - 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį.ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos 
9 A. M. iki 8 P. M. 

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINGT0N ST.
Antros durys nuo Gayety The atre, Boston,

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

Netoli Boylston Street.
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