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Albanijos taikos delegacija 
laišku kreipėsi į taikos konfe
rencijos pirmininką, kad pri
pažintu Albanijos neprigulmy
bę.

Paryžiaus valdžia išleido pa- 
davadijimą, sulyg kurio teat
rai, restaurantai, koncertų sa
lės, 'smuklės gali būti atdaros 
iki 11:30 vaL nakties.

Berlino darbininkų vadai nu
tarė paskelbti geneialį streikų 
dėlto, kad darbdaviai nesuti
ko duoti darbininkams balso 
biznio ir pramonės vedime(ma- 
nadžieriavime).

Visiems L. D. S. nariams

NERAMI ŽINIA.
Baronas von Hammerstein, 

Vokietijos armisticijos narys 
pranešė Vokietijos valdžiai, 
jog talkininkai davė užtikrini
mą, kad lenkų kariuomenė, ga
benama iš Franci jos bus pa
naudota tvarkos užlaikymui 
buvusiose Rusijos žemėse, o da
bar vokiečių apleistose. (Prie 
tokių žemių priguli ir Lietuva. 
Ar tai galės įvykti tas, kad 
paliokiškos kariuomenės dalis 
bus Lietuvon pasiusta.).

skaitytojams ir prieteliams lin
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SU. BATA, BALANDŽIO 19 D., 1919

pradėję peikti premiero žygius. 
Premieras savo prakalboj pa
sakė, kad lordas Nortdiffe 
tikėjosi būti išrinktu delegatu 
į taikos konferenciją Bet iš
rinktas nebuvo, tai nepaten
kintas ir pradėjo atakuoti pre- 
mierą. Tų laikraščių parama 
IJoyd George pasiekė premje
ro vietos ir buvo remiamas lai
ke karės. Dabar tarp tų lai
kraščių ir premiero atsiveria 
kova. Savininkas tų laikraš
čių lordas Northcliffe ir pre
mieras Lloyd George yra intek- 
mingiausi Anglijos asmenys. 
Kuomet tarp judviejų iškilo 
kova, tai Anglijos politika tu
rės pakrypti naujon vagon.

1 “Darbininko

Vokiečių taikos delegacijoj, 
kuri vyks į Versalius, bus Stei
giamojo Seimo prezidentas 
Fehrenbach ir trys Seimo vi- 
ce-pirmininkai. Dar bus 28 
Seimo delegatai visokių parti
jų ir tame skaičiuje dvi mote
rys socijalistės.

PERTRAUKE SESIJAS.
Taikos konferencijos sesijos 

dabar pertrauktos ir prasidės 
tik seredoj ar ketverge atei
nančios savaitės- Šiuo tarpu 
prez.. Wilson priiminėja įvai
rias delegacijas. Lankėsi pas 
jį ir Konstantinopolio patriar- 
kas.

Brocktone, Mass. policija 
užėjo pas Wm. A. Cbaplain, 48 
Main St. svaigalų, kurių vertė 
aprobuota arti $1.000. Tai 
pirmu kartu policija turėjo to
kį giliukį.

PAGYRĖ SALVATION 
ARMY.

Iš Paryžiaus paleista žinia, 
būk talkininkai nutarę parei
kalauti, kad Vokietijos tvirto
vė Helgoland būtų nuginkluota 
ir sala nugriauta.

NUGALABIJO 400 MO
TERŲ.

Sulyg oficialių žinių iš Oms
ko, tai Ufoj bolševikai nugala
bijo 1800 žmonių, o tarpe jų 400 
moterų.

Prof. Valdemaras kvietė Pa
ryžiun stenografistes, kurios 
yra “laisvij pažiūrų.” Na
bagas profesorius nežino, kad 
mūsų “laisvieji” vos įstengia 
savo tėtušį Šliupą užlaikyti 
užsienyje.

Jaunas farmerio sūnus, 25 
metų amžiaus, iš Holcolm, Mis- 
souri valstijos, prisipažino, kad 
jis pereitais metais liepos m. 
nukirto sau kairiąją ranką, kad 
nereiktų stoti kariuomenėn. 
Nuteistas atsėdėti kalėjime še
šis mėnesius.

James M. Keyes 
Advokatas

tai vis*gi talkininkai jau su
spėjo patraukti juosius prie sa
vęs ir nurodyti į pragaištingus 
pienus jų žemės klausime.

Kai dėl Lietuvos klausimo, 
tai dalykai šitaip stovi. Ištuš
tinus Vilnių po bolševikų spau
dimu lietuvių ir vokiečių val
džios persikėlė Kaunan, kur 
sujungta valdžios sostinė pada
ryta. Šitoji yra palaikoma 
durtuvais skeveldrą dešimtojo 
Vokietijos armijos korpusu.

Valdžia apsibuvo tuose' pat 
namuose, kur gyveno von Hin- 
denburg ir Bavarijos princas 
Leopaldas. Civiliu žvilgsniu 
vokiečiai sako, kad jie veda 
demobilizaciją ir rengiasi per
duoti visą -valdžią Lietuvos 
naujai išrinktam prezidentui.

Bet prieš užtikrinant perve
dimą visiškos valdžios lietu
viams vokiečių gubernatorius 
Kaune gavo iš Berlino įsakymą 
sudaryti su Lietuvos valdžia 
sutrtį, sulyg kurios pastaroji 
atsisakytų varius agitaciją už 
prijungimą lietuvių apgyven
tos Prūsijos. Už tokį prižadą 
vokiečiai siūlo Lietuvai išeigą į 
jutę Nemunu ir Klaipėdą. Pa
našiai taip, kaip kad lenkai 
gauna išeigą į jūres Visla ir per 
Dancigą. Be to vokiečiai dar 
siūlo Lietuvai Kurią ir Palan
gą. Be to dar vokiečiai pie
nuoja Lietuvą surišti tūlomis 
obligacijomis, geležinkeliais ir

Kardinolas Gibbons pagyrė 
Salvation Army už jos uolų pa
sidarbavimą Francijoj tarpe 
kareivių.

Knigtits of Columbus ir Sal
vation Army užsipelnė didžiau
sią kareivių prielankumą Fran
cijoj. Bet Y. M. C. A., kuri 
daugiausia aukų yra gavus sa
vo veikimui, o dabar yra ne
kenčiama visų .sugrįžusių iš 
Franci jos kareivių.

New Yorke valstijos legisla- 
tūra perleido bilių, kuriuo pri
pažįstama, jog prdhibicija ne- 
uždraudžia įgabenti mišiauno 
vyno.

Balandžio 16 d. Philadelphi- 
joj Independence salėj Korėjos 
veikėjai paskelbė savo šalies 
neprigulmybę nuo Japonijos. 
Proklemacijoj skelbiama, jog 
neprigulmybę apreiškia dele
gatai atstovaujantys 20.000 000 
susivienijusių Korėjos gyven
tojų.

AIRIJOS KLAUSIMAS 
NEBUVO PAKELTAS.

Airių delegatai Paryžiuje iš 
visų jėgų rūpinosi, kad taikos 
kotnfėrencija pripažintų Airijai 
neprigulmybę. Bet Airijos 
klausimas konferencijoj visai 
dar nebuvo pakeltas.

AMERIKONAI SUMUŠĖ 
REKORDĄ.

Francijoj laike Somme mūšio 
1916 anglai pavartojo 4.000.000 
artilerijos šovinių. Tai buvo 
mūšis, kur šovinių buvo dau
giau pavartota, negu bile kur 
kitur. Paskui 1917 prie Mes- 
sines kalno mūšyje anglai pa
vartojo 2-753 000 šovinių. Tie 
minėti mūšiai tęsėsi po keletą 
dienų. Bet amerikonai prie 
St. Michiel 1918 tik per ketu
rias valandas suvartojo 1.093.- 
217 šovinių. Čia amerikonai 
sumušė pasaulinį rekordą pa
vartojime šovinių SUTIKO ŠELPTI RUSUS.

Talkininkai sutiko pagalios 
leisti gabenti maistą Rusijon. 
Ten tas maištas bus dalinamas 
po neutralių šalių komisijos 
priežiūra. Komisija susidės 
iš atstovą Švedijos, Norvegijos 
ir Šveicarijos. Komisijos virši
ninku bus Nanseu, garsusis 
Norvegijos keliauninkas prie 
žemgalio.
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STREIKININKŲ FONDAS.
Kartu su LDS. buvo įsteig

tas ir Streikininkų Fondas. 
Seimuose tos organizacijos vis 
kildavo karštų diskusijų to 
Fondo klausime. Vis būdavo 
daroma permainų. Organiza
cijos nardai nelabai noriai dėjo 
tą menką mokestį (25c. metuo
se) į Streikininkų Fondą Gal 
būt tas buvo labiausia todėl, 
kad tokis fondas nebuvo ga
vęs praktikoje veikti, nebuvo 
atsitikimo, kur didetis sąjun- 
giečių skaičius būtų gavęs il
goką laiką streikuoti. Bet 
Lawrence’o streikas duoda 
mums pamoką kurią reikėtų 
viisems darbininkams išmokti. 
Dabar, spėjame, nei vienas iš 
Lawrence’o sąjungiečių nesi
priešins Streikininkų Fondui, 
o laikys jį reikalingiausia ir 
naudingiausia LDS. šaka.

Be to Lawrenee’o streikas 
parodys, kaip reikėtų sunaudo
ti Streikininkų Fonde esančius 
pinigus. Lavrenciečiai ir kai- 
kurie LDS. Centro valdybos 
nariai sekančiame LDS. seime 
turės daug patarimų ir nuro
dymų Streikininkų Fondo rei
kale. Vėl iškils klausimas ar 
šelpti tik narius ar sulyg išga
lių ir visus, kurių išteklius 
pasibaigęs; ar mokėti pašalpą 
nariams sulyg tam tikrų tai
syklių kadir jų stovis streikuo
jant būtų pusėtinas, ar čėdyti 
šelpimui tik pavargusių strei
kininkų.

Dabar jau matome, jog per
nykščio seimo nutarimus strei
kierių šelpimo reikale reikės 
perdisknsuoti ir pataisyti.

Lawrence’o streikas parodo, 
kaip turime santikiauti su ki
tokių pakraipų ir taktikos žmo
nėmis ir kaip turės mūsų vi
suomenė atsinešti į jų aukų rin
kimą streikininkų šelpimui.

Pamokos bus daug ir pasirū
pinsime pasidalinti su visuome
ne, kaip ateis prideramas lai
kas.

KODEL NESUSITAIKINTA.
Pereitame numeryje skaity

tojai rado Amerikos Lietuvių 
Tarybos rezoliuciją Visuotino 
Seirao reikale. Rezoliucija pui
kiai pamatuota. Jei šitoji're
zoliucija nebuvo bendrame Ta
rybą posėdyje skaityta, tai aiš
ku, kad mūsų atstovai pana
šiai nušvietė savo poziciją ir 
pasakė, kad atsiradus pavoju
je Lietuvos neprigulmybės, sei
mas bus būtinai reikalingas. 
Na, o juk toks pavojus gali iš
tikti neužilgo, bile dieną gali 
ateiti žinia, kad Lietuva pa
vedama lenkų “globon,” arba 
kad Vilnius pripažinamas Len
kijai. Todėl reikėjo, kad abi 
Tarybos būtų išnešę tam tikrą 
rezoliuciją, kad šitokiam pavo
jui ištikus sutaria šaukti sei
mą. Kodėl to nepadaryta? 
Kodėl nesusitaikinta seimo 
klausime?

lia nei vienai pusei 
bą panaudoti savo pusės! 
ei jai. Bendrose prakalboje ne
valia prikaišioti, nei užpuldi
nėti antrą srovę.

Ką mes matėme užvedant pa
rašų rinkimo darbą? Ugi tuoj 
ėmė prie to darbo maišyti vi
sokių pašalinių dalykų — sei
mą bendrą tarybą bendrą iž
dą ir tt. Iš laikraščių savo ne- 
pribrendimą parodė “Lietu
va” ir “Vienybė Lietuvnin
ką ’ ’ Bet galime pasidžiaugti, 
kad sprendžiant sulyg atėjusių 
žinių iš kolonijų, toji netikusi 
agitacija neatsiliepė į žmones.

Aiškią priaugimo prie bend
ro darbo stoką parodė Chica- 
gos ir New Haveno liberalai. 
Abiejose kolonijose liberalai į 
bendrus susirinkimus atjojo 
ant savo arkliuko — -Seimo. 
Kitose kolonijose apsėjo be 
skandalų, o kitur kaip va So. 
Bostone, tai darbas šauniai bu
vo varomas. Viskas klojosi 
kuopuikiausia. Visame darbe 
nei viena srovė dabar negali jo
kių priekaištų daryti antrai. 
Buvo daug prakalbų ir jose 
taktas buvo išlaikytas iki vi
siems pageidaujamo laipsnio.

Vedant bendrą darbą taip, 
kaip So. Bostone buvo vestas 
parašų rinkimas, tai galima 
turėti geriausias pasekmes 
tautos reikaluose.

“LIETUVOS IR AMERIKOS 
PREKYBOS BENDROVE.”

Amerikos lietuviai deda vi
sas savo pastangas, kad Lietu
vai atgauti pilną politišką lais
vę ir neprigulmybę. Bet jie 
taip-gi nepamiršta vieno svar
baus dalyko, kad politišką lais
vę savo šaliei ir atgavus, gali
ma likti ekonomiškai vergais, 
jei Lietuvos atstatymo darbas 
pateks į svetimų rankas ir mū
sų krašto turtais naudosis ne 
lietuviai, bet kiti.

Ekonomija ir industrija su
daro kiekvienos tautos gerbū
vio pamatą Lietuvos krašto 
prekyba ir pramonė turėtų pa
kelti mūsų krašte ekonominį ir 
industrijinį gyvenimą paliuo- 
suotų Lietuvos gyventojus nuo 
skurdo ir sudarytų visai mūsų 
tautai laimingesnę ateitį.

Lietuvoje turtų yra daug, 
tik reikia mokėti juos išnau
doti ir taip industriją sutvar
kyti, kad Lietuva liktų laimės 
kraštu lietuviams.

Išnaudojo lietuvius iki šiol 
kas norėjo. Žydai turtus sau 
Lietuvoje didelius susikrovė, 
vokiečiai nemažai pasipelnijo, 
lenkai ir rusai pešiojo kur ga
lėjo, gi mes visai nieko arba 
visai mažai tesirūpinome savo 
krašto gerbūvio pakėlimu.

Po karės tas išnaudojimas 
dar labiau pakils, peš į Lietu
vą su savo kapitalais bruksis 
viso pasaulio vertelgos ir sten
gsis mus ekonomiškai paverg
ti. Prie to prileisti negalime. 
Lietuva atbudusi politiškai, tu
rės pakilti ir ekonomiškai ir 
sudaryti savo šalies ir žmonių 
gerbūvį.

Tuo tikslu Amerikoje pradė
jo steigtis įvairios lietuvių pre
kybos ir pramonės bendrovės. 
Jų pasiryžimu yra Lietuvos in
dustriją į pačių lietuvių rankas 
paimti ir visą Lietuvos kraštą 
atstatyti.

Iš to tik pasidžiaugti reikia 
ir sykiu palinkėti kad visos 
bendrovės savo tikslo atsiektą 
Jei tos bendrovės rimtai atsa
kančiai darbą varys, galima 
pasekmių tikėtis milžinišką

Mus ypač džiugma naujos
“Lietuvos ir Amerikos Preky
bos Bendrovės” susidarymas. 
Kiek teko patirti iš pačių Stei
gėjų, ši bendrovė rimčiausia 
savo darbo ribas apibnežS. Į J^“antraJį
ją mema genausi Amerikos lie- Lithuan
tuvių veikėjai, žmonės su pri- m—

o net if ekspertai kai- - w
industrijos šakose. Į' įįjįį

; . AinenKos amoasaaa uzgmci-
.. ..“nesiremti ant teoriją jo paskalą būk Afherika gar 

svajonių arba išvedžiojimų, vus geležinkelių koncesijas Ru- 
bet tiktai ant realio gyveni- sijoj.
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užvaldys visą Lietu
vos pramonę. Tai negali-

- jokių
to negal padaryti, o ai 
kad tokiam monopolyj 
ekonomiškai negalėtų___
vystyti. Mes jaučiame ir ti
kime kad šioji Bendrovė 

■ daug pagelbės Lietuvai pa
kilti ekonomiškai ir prie to, 
pelną iš jos apyvartos paim
sime mes patys lietuviai šė- 
rininkai, o ne svetimtaučiai. 

’ Mes nesakome kad užsiims 
tuo, ko negalės atlikti, ar
ba žadės tą, ko negalės iš
pildyti. Bet tikrai mano
me kad, šioji Bendrovė, su 
geriausiu pasisekimu atsieks 
užbriežto tikslo ir prie to rū
pinsis savo veikimą taip pla
čiai išplėsti, kiek tik turės 
pajėgų.

“Pamatiniai šios Bendro
vės tikslai yra pramonė ir 
prekyba. Ji užsiims impor
tais, exportais; tą kas rei
kalinga į Lietuvą bus įga
benti iš kitų šalių, ypatingai 
iš Amerikos, šita Bendrovė 
patarnaus. Ką Lietuva tu
rės pardavimui ar išgabeni
mui kitur, tai yra užsienin, 
išgabenamą medegą, prekes 
priims, išstatys marketan. 
Lietuvos-Amerikos Pramo
nės Bendrovė užsiims indus
trija Lietuvoj, statys fabri
kus ir išdirbinės prekes to
kias, kurios daugiausiai bus 
naudojamos ir kurių išdirbi- 
mui rasis pakaktinai mede- 
gos. Pavyzdžiui yra nužiū
rėta į linų ir vilnų industri
ją Tai industrijai medegos 
Lietuvoj buvo gana daug 
prieš karę, o po karei kaip 
greit ūkės susitvarkys, bus 
dar daugiau. Toj linkmėj 
Bendrovė jau daro žygius ir 
taip greit, kaip tik bus gali
ma, Lietuvoj, tinkamose vie
tose, atsistos šios Bendro
vės fabrikai. Taip-gi Bend
rovės tikslu yra išnaudoti 
Minėtose srytyse pramonės, 
Lietuvos upes gaminimui 
elektros Lietuvos miestams. 
Lietuvos Amerikos Pramo
nės Bendrovė, jau turi pri- 

‘’tyrusių specialistų savo tar
pe, nekurie ineina net į Di
rektorius įnešdami savo ka
pitalą”
Tai tik dalis to darbo, kurį 

ateityje ši Bendrovė mano va
ryti. Jos veikimo ribos pra- 
siplės su jos augimu.

Be to Bendrovė įsteigta ant 
demokratiškų pamatų. Jokių 
kontraktų šėrų nei “bonds’ų” 
nebus. Kiekvienas Šeras ak
cija turės lygų balsą . Šerai 
parsiduos po $10.00 kiekvienas. 

Bendrovės pirmininku ir ve
dėju yra p. J. S. Vasiliauskas, 
SLRKA. Pirmininkas, sekreto
rium P. Molis, “Garso” ad
ministratorius, iždininku kun.
J. Kaulakis. Kiti valdybos 
nariai ir direktoriai: Kun. J. 
Petraitis iš Paterson, N. J., Jo
nas E. Karosas iš Bostono, Ju
lius B. Kaupas “Draugo” Re
daktorius, Kazimieras Česnulis 
A. L. T. narys, Leonardas Ši
mutis “Garso” redaktorius, A.
J. Mekšras žinovas linų ir vil
nų išdirbystėje, Antanas J. 
Staknis, cemento išdirbystėje 
specijalistas, Matas Milukas 
spaustuvininkas ir Juozas I- 
vanauskas budavojimo inžinie
rius. '

Amerikoniškai bendrovė va
dinsis “Lithuanian - American 
Trading Co ”

Prie Lietuvos ir Amerikos 
Prekybos Bendrovės vertėtų 
prisidėti visiems Amerikos lie- 
___ ___ . Tai įstaiga visuo
meniška, rimta ir sudaryta tuo 
tikslu, kad Lietuvos krašto ger
būvį pakelti ant aukščiausio

- 

—

įtikėtų bolševikų sukty
bėms, ir panorėtų jų šlykštaus 
išsvajoto rojaus. Vadina vi
sus laikraščius melagiais, kurie 
peikia bolševikus. Nepaduo
da kas ir kame jį išleido — ma
tyt prisidingi Amerikos val
džios.

Čia parodysiu bent vieną to 
cirkulioriaus kontradikciją: 
“Darbininkai, per savo išrink
tus atstovus, kontroliuoja pra
monę, reguliuoja pramonę ir 
sprendžia kokiose išlygose jie 
turi dirbti.; . Rusijos darbi
ninkas jau nėra pramonės ver
gu.”" Jei išrinktieji atstovai 
“reguliuoja pramonę ir spren
džia kokiose išlygose darbinin
kai turi dirbti,” tai kas gi čia 
kitas gali būti, jei ne vergija? 
Tai reiškia ar tau tie išrinktie
ji atsovai įsakys gatves šluo
ti, ar žydų mėšlus valyti; ♦ ar 
tau užmokės kiek verias dar
bas, ar nieko neduos, vistiek 
tu turi jų klausyti?

Ar tikrai būtų visiems gerai 
kad visame pasaulyj nebūtų jo
kių darbdavių, vien patys dar
bininkai valdytų dirbtuves (f ar 
brikus) ir patys balsavimais 
rinktų dirbtuvių valdybas ir 
skirstytų darbus?

Kad kas norėtų užvesti šito
kį žmonių valdymosi būdą tik
rai pirmų pirmiausia turėtų 
išgalvoti tam tikrą konstituci
ją kurią patys žmonės turė
tų nubalsuoti ir priimti. Tai 
reikia labai gudrios galvos tam 
sumanymui. Ypač tiems ku
rie visur ir visuomet geidauja 
lygybės. Toje konstitucijoje 
turėtų būti įdėtas vienas punk
tas po sekančiu klausimu: Ar 
patys darbininkai visuomet tu
rėtų pilną liuosybę kiekvienas 
pasirinkti sau darbą pagal sa
vo išgalės ir gabumo, kaip da
bar kad yra gamtos surėdyme, 
arba jų išrinktieji atstovai 
jiems darbus paskirstytą Jei 
žmonės turėtų teisę pasirinkti 
sau darbus, tai žinoma kiek
vienas rinktųsi lengviausius 
geriausius pelningiausius, o 
kas atliktų sunkiausius? Jei 
išrinktieji atstovai kaikuriems 
paskirtų lengvus darbus, o ki
tiems sunkius ir priverstų ar
ba turėtų teisę juos priversti, 
tai kur būtų liuosybė ir lygy
bė? Tai tau bolševikų svajo
nės — tai jų rojus! Užtai ir 
yra Rusijoje aršesnė vergija 
dagu prie caro!

Darbininkai nereikalauja pa
veržti iš kapitalistų pramoni- 
ją ir dirbtuves, tiktai sulig 
Bažnyčios mokslo susiorgani
zuoti, ir liuosu bendru veikimu 
kapitalistus prispirti prie rim
to teisaus atlyginimo, ir darbo 
pagal sunkumą ir šlykštumą 
apmokėjimo. Kad visi darbi
ninkai susiorganizuos, nedorie
ji kapitalistai jokiu būdu nie
kuomet negalės jų skriausti. 
Kadangi gamta nepadarė žmo
nėms jokios lygybės tikros — 
veltui darbuojasi kurie nori pa
daryti lygybę — bedarydami 
lygybę kitiems patys vis sau 
glemžia į kišenių kur tik pri
griebia.

Ne Kapitalistas.

Prieš tau visi nusilenkia, , 
Ar tai noroms, ar nenoroms, 
Tavo vardas visur yra, 
Pas beturtį ir pas poną.

Jei tu lemtom kam ir mirtį 
Ir tą turėt jis priimti.
O likime! tu galingas, 
Kas-gi gali prieš tau spirtis?

Antanas G.

mūsų gerb. vargonininkas J; 
Čižauskas rengia koncertą iš 
savo mokinių, kaip tai: pia
nistą solistų ir tt. Aš ma
nau, kad šitas koncertas bus 
vienas iš puikiausių ir tikiu 
kad į šitą koncertą atkreips do
mų visi Baltimorės lietuviai, 
nes kaip yra žinoma kiek jau 
kartų mūsų Čižauskas yra Bal- 
timoriečius palinksminęs savo 
nepaprastais balsais, tai gali
ma tikėtis, kad ir ant viršmi- 
nėto koneerto bus daug kas 
gražaus.

Vyčiai kaip girdėt yra pa
ėmę veikalą “Valkatą” Šitas 
veikalas bus pastatytas neuž- 
ilgio. Perstatymo visas pel
nas eis dėl įgijimo “Vyčio” 
■spaustuvės.

Dailės Mylėtojas.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Šioje kolonijoje nuo sentų 

gyvuoja L. Vyčių 90 kp. Bet 
šiuo tarpu buvo veik numirus, 
nei mitingų jau nelaikė apie 4 
mėnesius ir visi veik iškriko 
kaip Grigo bitės. Kaltė buvo 
valdyboj, kuri apsileido ir mi
tingų nešaukdinėjo. Galop uo
lesnieji vyčiai veikėjai sušau
kė susirinkimą patys-atvirutė
mis ir tapo sutverta išnaujo iš 
21 nario, o 23 tapo visai iš
braukta. Dabar į valdybą į- 
ėjo veik gabiausi L. Vyčiai ir 
veikėjai. Tikimės, kad vyčiai 
dabartės puikiai gyvuos. Nu
tarė susi rinkimus laikyti kas 
antrą nedėlią Taip-gi šokius 
rengia ant 23 d. balandžio, tuoj 
po Velykų. Dar nutarta mo
kintis teatras ir vedėjai išrink
ta tam darbui.

Senas Vytis.

WORCESTER, MASS.
Kovo 29 d. Suvienytos Kata

likiškos Draugijos nutarė pa
rengti balių su šokiais balan
džio 26 d. Father Mathews sa
lėj, 120 Green St Grieš lie
tuvių orkestrą kuri palinksmi
na kožną vieną Tai-gi kata
likų jaunuomenė, atsilankykite 
koskaitlingiausia. Taip-gi virš- 
minėtos dr-jos yra užmanymu 
uždėti valgomųjų daiktų krau
tuvę ir paduota dr-joms ant 
apsvarstymo’.

Susivieniję dr-jos turėtų 
veikti ką nors naudingo, kad 
laikui bėgant, galėtų turėti sa
vo locną svetainę, locną farmą 
ir nereiktų visuomet samdyti 
pas svetimus. Bet bandyk tu 
žmogus, ką apie tai užsiminti, 
tai išgirsi, ko negirdėjai.

J. M. v.

LIKIMAS.
O likime! tu galingas, 
Kas tau priešintis begali. 
Tu pasaulyj įtekmingas, 
Gausiai renki savo dalį.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 7 kuopa 

turėjo susirinkimą 13 d. balan
džio Bažnytinėje svetainėje. 
Narių atsilankė nedaugiausia, 
ale visi rimtai svarstė kuopos 
reikalus. Po apsvarstymo ki
tų kuopos dalykų, buvo išduo
tas knygų raportas. Iš rapor
to paaiškėjo, kad kuopos ižde 
pinigų randasi nemažai. Tai 
nutarė paaukuoti“ Tautos Fon
dui” $50 00, kurie bus greitu 
laiku pasiųsti. Toliaus nutarė 
surengti dideles ir gražias pa
skaitas kokių dar Cambridge 
nebuvo. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija. Toliaus bus 
pagarsinta, kada tas įvyks. 
Toliaus nutarta parengti išva
žiavimą. ;

AKRON, OHIO.
Verbų dienoj po pamaldų bu

vo lietuvių parapijonų mitin
gas reikale rinkimo parašų ir 
aptarimui vietosJjūsiančiai lie
tuvių bažnyčiai. Šnairi n kimą 
atidarė viet klek kun. A. Ja
nušas ir paaiškinus dalykus, vi
si vienbalsiai pristojo. To
liau S. Rodavičia paragino kad 
visi vienybėj laikytus ir remtų •‘a i ■ - Ja-. • mpara 
lint.
taip ir ant mitingo buvo gana 

ga-
yčioge,|

kad para- 
i prisirišę prie ti- 

•os. Ir kiek atrodo atgims 
avių koolnija Akrone esant

klebonu.
Darbai eina labai gerai ir 

kas atvažiuoja iš kitų miestų, 
visi gauna darbus. Tik stoka 
namų gyvenimui. Kaip gir
dėjom, tai Lietuvių Statymo 
Bendrovė žada statyti daug 
namų ir patenkinti žmonių rei
kalavimus ant kiek tik bus ga
lima. Tik Akroniečiai labai 
skūpiai teperka šėrų. Mat vis 
jiems yra sunkoku suprasti 
naudingą reikalą Tikime to
liau išsijudins. Mat Akrone 
trūksta veikėjų, trūksta biz
nierių. O prie to nemažai da
ro nuostolių katalikam lietu- 
viamtir raudonkakliai cicilikai 
bolševikai. Nors jau jų lizdas 
pradeda tuštėti, bet kas iš to, 
kad iš lizdo vis dar dvokia.

Maudis.

NASHUA, N. H.
Vyčių kuopa buvo įsteigus 

vakarinę mokyklą Ji prasi
dėjo gruodžio m. pereitų metų. 
Mokytojavo L. J. Nadzeika. 
Mokykla užsibaigė 12 d. ba
landžio. Dabar L. Vyčių 20 
kuopa rengia didelį maskaradą 
27 balandžio, pirmą nedėlią po 
Velykų. Prasidės 7:30 vai. 
vak. Pelnas bus skiriamas 
dėl laisvos Lietuvos. Lietuvos 
Vyčių 20 kp. jau pasiuntė su
dėtus pinigus Tautos Fondui. 
Išviso $75 00. Aukotojų var
dai:
Leonardas J. Nadzeika ..13.00 
Jonas Kisielius ...............11.00
Vincas A. Karpavičius . .10.00 
Antanina Sauliutė.......... 10.00

Po $5.00 i A. Sabaliauskas, S- 
Kudzma, A. Simonaitė, O. Bu- 
gailiutė, M. Sakalauskiutė.

K. Tamulionis $1.00.
Toliau bus didelės prakalbos 

SLRKA. balandžio 27 d- prie 
Temple gat Prasidės 2:30 v. 
po pietų, nedėlioj. Kalbėtojas 
bus A. F. Kneižis. Vytis.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kuopa laikė susirin

kimą balandžio 6 d. Narių at
silankė didokas būrys. Visi 
mielai svarstė kuopos reikalus. 
Nutarta pradėti laikyti teatro 
repeticijas ir tt. Skaitytas laiš
kas nuo LDS. Apskričio pirmi
ninko su pranešimu, kad jau 
arinas suvažiavimas. Po svars
tymo nutarta rengtis kaip ge
riau pagerbti svečiai, nes jau 
laiko visai mažai bėra. Tuo 
tarpu ir svetainė paimta ant 8 
d. birželio. Darbininkai dirba 
išsijuosę, kad tik pagerinti pa
didinti kuopą Dar rengia link
smą vakarėlį, kur bus daug 
visokių smagumynų. Tai-gi 
visus Bridgeportiečius kviečia
me atsilankyt nepamiršti. Po 
Velykų pirmas toks balius gra
žus bus subatoje, balandžio 26 
d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.

Šv. Jurgio parapijos Bažny
tinis Choras vedamas p. A. 
Dziko dirba iš visos galės. Ant 
Šv. Velykų rengiasi kopuikiau- 
sia naujų giesmelių užgiedoti. 
Choristai repeticijas lanko be
veik kožnas vakaras. Nuošir
džiai kviečiame ir daugiau to
kių prisidėti prie choro kaip 
vaikinų taip ir mergaičių. Ant
rą Velykų dieną choras turės 
bažnytinėj salėj pramogą

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
18 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą balandžio 13 d. šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Są- 
jungietės taip-gi nuo kitų dr-jų 
bei kuopų neatsilieka, darbuo
jasi iš vįsų spėką Apsvars
čius kuopos reikalus, kalbėta 
apie surengimą Moterų Savai
tės. Vienbalsiai visos sutiko 
rengtis kaip tik iškilmingiau. 
Nutarta pakviesti kalbėtoją iš 
Bostono ponią Jankauskienę. 
Nutarta surengti programėlį 
p8mai ginti prakalbas. Tam da
lykui išrinkta komisija pasirū
pinti p-ni A. Daugėlienė ir U. 
M. ir tt. Nutarta paaukuoti 
$5.00 Tautos Fondan. Užuita.

niškas susirinkimas reikaluose 
parašų rinkimo. Susirinkimą 
atidarė komitetą pirm. J. T. 
Kazlauskas. Žmonių buvo pil
na svetainė.

Iš komiteto parašų rinkimo, 
paaiškėjo, gerokos pasekmės, 
tik parašų rinkėjai si 
kad randasi Ii ‘ pa
tys nesirašo po peticija ir dar 
kitus atkalbinėja nuo pasirašy
mo. ;

'Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė visus tuos Tautos nenau
dėlius surašyti ir su laiku per
duoti Lietuvos valdžiai, kad 
tokie išsigimėliai savo laiku 
gautų “atlyginimą”

Taipgi pažymėtina, kad mū
sų “tautininkai”-jau suprato, 
kad su skandalais nieko nepel
nys, tad viršrninėtame susirin
kime jau užsilaikė ramiai.

Demokratas.

pilna svetai- 
Kalbėtojai 

Vedėjas pra-

AKRON, OHIO.
Surengtos buvo katalikiškos 

prakalbos. Žmonių buvo di
delis skaitlius — 
nė — virš 400. 
buvo vietiniai, 
kalbų buvo S. Radzevičius. 
Pakalbėjo apie Bendrovės ret
ins kaip Akrone, taip ir Cleve- 
lande. Nurodė kokią naudą 
galėtų atnešti lietuviams, kad 
pirktų Šerus. Antras kalbėjo 
kun. Janušas. Labai gražiai 
paaiškino apie darbininkų rei
kalus kaip Akrone, taip ir Cle- 
nušiutė, 9 mėnesiai kaip Ame
rikoje, atvažiavus iš Rusijos. 
Paaiškino apie bolševikų nedo
rybes ir priespaudą visų žmo
nių Rusijoj. Visiems labai pa
tiko visų kalbėtojų prakalbos. 
Net ir cicilikai visi ramiai už
silaikė laike prakalbų. Laike 
prakalbų surinkta aukų $20.61. 
$5.00 liko paskirta dei paden
gimo lėšų, o likusieji $15.61, 
nutarta pasiųst per LDS. Strei
kierių Fondan Lawrence’o, 
Mass. streikieriams.

M. Tulaba.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

Apskričio kuopų raštininkams 
pranešti, kad N. A. A. pirm. 
Pranas Zataveckas 12 d. ba
landžio delei kokių tai priežas
čių perdavė man pirmininko 
pareigas pildyti. Tai-gi mel
džiu raštininką kad prisiųstu- 
mėte savo antrašus, man labai 
reikalingi, nes greitai turi į- 
vykti suvažiavimas.

0. Z. Bugailaitė,
L.V.N.A.A. vice-pirm.

24 Hovard Str.,
Nashua, N. H.

DIDŽIAUSIAS ŽMONIJOS 
PRIEŠAS.

Vienas garsus gydytojas sa
vo straipsnyje rašo: “Liga 
nepaiso valstybių rubežiaus. 
Nedaro jai skirtumo ar tuos 
rubežius sudaro upės, kalnai ar 
jūrės. Dėlto kiekviena kova 
prieš didžiausį žmonijos priešą 
— limpančią ligą — ir viskas, 
kas tik apsaugoja asmenį ir pa
ilgina mūsų gyvenimo dienas, 
turi būti viso pasaulio pagei
davimu.” Daugelis limpančių 
ligų gali kilti iš skilvio ir gali 
būti sunaikintos laikant skilvį 
valume ir palengvinant jo fun
kcijas. Triperio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Eliieris 
kaip tik tam tikslui atsako. 
Jis užlaiko virškinančius orga
nus gerame stovyje, prašalina 
vidurių užkietėjimą galvos 
skaudėjimą blogą apetitą su- 
niurimą ir tt Galima gautf 
aptiekose. Jeigu pavartosite 
sausgėloms Trinerio Linimen- 
tą jūs nusistebėsite to vaisto 
pasekmingumu. Jis tuoj pra
šalina reumatizmą neuralgijos, 
strėnų gėlimo ir panašius skau
smus. Gaunama aptiekose.

Joseph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland Avė., Chicago, UI.



LIETUVOS žEMLAPIS
DYKAI!

Box 774-501 McKees Rocks, Pa.

Dabar mes

eirt Q£

BALA#DŽIŲ-APRIL 21 Du 1919. 
LIETUVIŲ JAUNIMO KLIUBO

PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausią ir naujausių 
maldaknygių su įvairiomis maldomis. Tinka jau
nuomenei ir seniems. Ant geros popieros atspau
sta. Išleista šv. Kazimiero Draugijos Kaune.

' Perspauzdino “Darbininkas” 1918 m.
K a i n a: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 

kraštais........... .... . ............................... $1.50
102A Liauniais(Flexible) Immitation dro

bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais................................. $1.85

102B Toki pat auksuotais kraštais...........$2.00
103A Liauniais (Flesible) skūros apda

rais, auksuotais kraštais, apvaliais 
kampais.................................................. $2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros ap
darais .....................................................$3.50



SPEOIAL VAIKAMS.

SiutaiSiutai

viešbu

Dr. Ignotas Stankus
121SS.Bm4SL,PHaU»hia,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Telefonisčių streikas tęsiasi. 
Bostono ir apielinkių o taip-gi 
visos Naujosios Anglijos tele
fonistės tebestreikuoja. Jos rei
kalauja algų pakėlimo. Pačto 
viršininkas Burleson pataria 
telefonistėms stoti darban ir 
žada paskui jų reikalavimus 
nagrinėti. Bet telefonistės su 
tuo nesutinka ir reikalauja da
bar telefonisčių reikalų sutvar
kymo.

Tikimos kad telefonistės 
streikų laimės, nes jos. visos lai
kosi vienybėje ir nuo savo tei
singų reikalavimų nemano at
sisakyti.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
Gulima siuiialbrti ir Urtuviubai 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Po piety 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ, 
nermafac* sutaiką p!jaku įlinki

ma. priialina pleiskana. nlelĮOita* 

ma ]«bs raikai taga maiste.
Dermtfutfa padam kad Jurt ptaa- 

M tam tankas tvatame k- akatata*. .
.Oda Ju*e galvoje tai* tyra. Pleis-

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DOBCHESTEB 8T.1

Valandoe NadUlom!*'
nuo 9 vai. ryta ano 10 vai ryta
iki 8 vai. vakar*. Iki 4vaL vakara.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Šydo viaokta* liga*
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskirta Akintas.

419 Boylston St„ Bostra, Mass.

Negaus valgyti. Telefonis
tėms sustreikavus, pašaukta jįj 
vieton merginų iš New Yorko 
ir kitur, kad jos streikininkių 
vietas užimtų prie telefonų. 
Milžiniškame streikininkių mi
tinge Bostone nutarta atsi
kreipti prie viešbučių patar
nautojų unijistų, kad jie strei
ko laužytojoms netarnautų. Jei 
kotelių patarnautojai su tuo 
sutiks, tai “skebai 
čiuose negaus valgyti, nes ne 
bus kam patarnauti.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St Boston, Mass

Kampas Beach St - . .




