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Wilson prieš Italijos reikalavimus
Italijos delegatai aplei

džia Paryžių
ATMETA SLAPTAS 

SUTARTIS.
Taikos konferencijoj skili

mas Įvyko- Pasitraukia Ita
lijos delegatai. Pasklebė, jog 
ketverge apleidžiu Paryžių. 
Pasitraukia todėl, kad taikos 
konferencija nesutinka pripa
žinti jai rytinių Adriatikos pa
krančių ir miesto Fiume. Ita
lija laikėsi prie savo reikalavi
mo, remdamosi tuo, kad Fran- 
cija, Anglija ir Rusija jai 
prižadėjo tas žemes už stojimą 
karėn prieš teutonus. Prez. 
"VVilson griežtai pasistatė prieš 
tą grobi šišką slaptą sutartį. 
Dabar prez. Wilson išleido to 
dalyko paaiškinimą. To raš
to turinis šitoks':

Italija stojo karėn sulvg slap
tos sutarties su Anglija ir 
Francija. Bet nuo to laiko 
dalykai visai persikeitė. Daug 
valstybių, mažų ir didelių įsto-

a-jo karėn nieko nežinodami 
pie slaptas sutartis.

Austro-Vengrija, prieš ku
rią buvo sutartis daroma šian- 

! die negyvuoja. Iš skeveldrų 
i kįla naujos valstybės, kurios 
' nėra Italijos priešininkės, o 
! talkininkės.

Mes pasiryžę užtikrinti lais- -• Italijos

I j

vę ne tik sau, bet ir kitiems. 
Dabar interesai turi būti pri
deramai aprūpinti ne tik di
džiųjų, bet ir mažųjų tautų. 
Tokie principai buvo nustaty
ti.- ant tokių principų Vokie
tija sutiko taikintis ir tokių 
principų dabar reikia laikytis.

Jei laikysimės tų principų, 
tai turime pripažinti, kad Fiu- 
me turi likti išeiga į jurę nau
joms valstybėms — Jugo-Sla- 
vijai, Vengrijai, Čeko-Slovaki- 
jai, Rumunijai.

O kai dėl Adriatikos rytinio 
pakrančių ir salų palei tas pa-

krantes, tai jos buvo pažadė
tos Italijai dėl apsaugos nuo 
Austro-Vengrijos. Dabar tos 
viešpatijos nėra, to pavojaus 
nėra ir Italija neprivalo vary
tis už tas slaviškas žemes.

Ką sako italai.
Italai kol kas pučiasi ir bai

do išvirkščiais kailiniais. Ita
lijos premieras Orlando, gavęs 
prez. W ii šono pahiškinimą, pa
sakė:

“Aš dar nenusprendžiau, ar 
j atsakyti prez. AVilsonui savo! 
paaiškinimu ar veikimu.”

? diplomatai sa-- 
ko, jog laikysis Savo. Minė
tas žemos, kurių italai reika
lauja. dabar jie yra užėmę. Tai 
jų diplomatai Paryžiuje sako, 
kad ko jie reikalauja, tas jau 
jų rankose ir to laikysis. Sa
ko, kad geriausioji Italijos ar
mijos dalis yra apie Fiume ir 
iš ten nesitrauks.

Italijos visi diplomatai Pa
ryžiuje vienbalsiai pripažino, 
kad po prez. AVilsono paaiški
nimo jiems nieko kito nelieka 
daryti, kaip važiuoti namo, 

, pertraukus ryšius su taikos 
. konferencija.

t .ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
• --------- *

Kaunas, vasario 20 d.! dama karo stovį jau sulygino 
ruso bolševiko teises dar mus 
nepasiekusio su lietuvio bol
ševiko teisėmis gyvenančio mū
sų tarpe ir padedančio. anam 
darbą dirbti.

Tai turi gerai suprasti ir 
mūsų visuomenė ir taip pat 
pasekti vyriausybę.

Šiandien karas vedama dėl 
t

visos Lietuvos reikalų, dėl gy
ventojų laisvės ir gerovės ap
saugojimo. Karas vedama 
sunkus, begalo sunkiose ap
linkybėse. !
tik visi kaip viens sustoję į 
milžinišką kovą už savo ir savo 
Tėvynės teises.

Mūsų broliai jau garbingai 
lieja savo kraują tėvynės gy
nimo laukuose. Jie pasirodė 
vertais savo bočių karžygių ai
niais. Laikas ir mūsų visuo
menei pasekti savo bočius.

Kovoja už Lietuvos laisvę 
kiekvienas, kas palaiko tvarką, 
kas remia vietą: Lietuvos ne-

Lietuvos bolšęvi iai ir jų ar- 
socialistaitimiausieji sėbrai 

liaudininkai,. įsidrąsinę mūsų 
vyriausybės ilgu L'"” 
nekliudymu varyt savo pro
pagandos, nuo žo Lžių priėjo 
prie darbų. Jų d rbai plačiai 
buvo užlieję Lietu ros neužim
tąją dalį. Žmoni s nerimavo. 

! Reikalavo Vyriau ybės griež
tų žygių kovoje sr 
nur-kitur,

tylėjimu ir

- y~ . . ....
KARĖS STOVIS HAM

BURGE.
Hamburge tapo paskelbtas 

karės stovis. Policijai įsaky
ta vietoje nušauti visus, pas 
kuriuos tik bus rasta ginklų, 
arba kurie vagiliaus, arba prie
šinsis valdžiai.

TIESIOG IŠ VOKIETIJOS.
Apgarsinimas originalis ir surašytas 
dėl Pergalės Laisvės Paskolos narių A- 
merikos kareivių, kurie yra užjūryje.

Dėl Nekuriu iš
musų Karė 

niekados
nepasibaigs

GAL jūs už kelių savaičių 
važiuosite į laukus pamatyti 
žalias spalvas naujų lapelių 
ir gal taip-gi jūs turite tikie
tus ant gero teatro šį vaka
rą, kur matysite šviesas ir 

spalvas, puošnius drabužius 
ir linksmins žmones.

Gerai — gal dėl jūsų karė 
jau užsibaigė.

Bet dėl nekuriu iš mūs----- -
Ar JUS galite ilsėties, dir- 

•bti, žaisti, ar gyventi pakol 
jūs neužbaigsite darbą, kurį 
mes pradėjome — dar kol 
šviesa dėl mūsų neužgeso?

Užbaigiate jį! Tai yra didis A- 
merikos darbas. Jeigu jūs jo ne 
užbaigsite pagal senovės Ameriko
nų papročio, tie mūšiai kuriuose 
mes čiohai dalyvavome liks be pa
sekmių laimėti.

jais. Vie- 
nesuldhkę Centro 

Vyriausybės ryžimosi, pačios 
vietų savivaldybės paskelbė 
jiems kovą. Pagalios ir Cent
ro Vyriausybė visuomenės šau
kiama paskelbė karo stovį vi
soj pafrontės 30 varstų linijoj, 
be to dar Kauno, Mariampolės, 
Vilkaviškio ir Alytaus apskri
ti uose ir miestui 
vis rainių gyventojų buvo 
džiaugsmingai sutiktas. Jiems 
gera pagalios sulaukus tokio 
valdžios žygio, kūrina apsau
godama žmonių turtas ir gyvy
bė. Tuo pask L-
vyriausybė pakilo aūgštaTžmo- 
nių akyse. Tiems gi, kuriems 
karo stovio įvedimas neparan
kus, kuriems trukdo laisvai 
savo darbą dirbti karo stovio 
Įvedimas negalėjo patikti. Pra
džioje jie, kaip ir nusiminę, 
nežinojo ko stvertis, ką beda
ryti. Jie aptilo’, bet neilgam; 
rusų bolševikų judėjimas Lie
tuvoje juos padrąsino prie dar
bo, tuo tarpu jau prie tokio 
darbo, kokį gali varyti tik ka
rą paskelbusis priešininkas: 
pradėjo darbą visa naikinan
tį, darbą pražūtingą, darbą 
trukdantį valstybės gyvenimą 
pačiuose pamatuose. Tai vie
nur, tai kitur girdėti pjausto
ma telegrafų ir telefonų stul
pai, traukoma jų vielos, mė
ginami griauti geležinkeliai, 
tiltai. Jie tais savo darbais 
paskelbė ir valstybei ir visuo
menei norinčiai apsiginti nuo 
užpuolikų ir sudaryti Nepri
klausomą Lietuvos valstybę, 
karą, jie tuomi prisidėjo prie 
einančių iš rytų rusų gaujų 
vergti mūsų tautos. Ne tik 
darbais bet ir žodžiais, prokla
macijoms tuos savo tikslus jie 
pareiškia.

Lietuvos tad visuomenė turi 
du priešininku — vienas sveti
mas, ateinąs iš svetur tik kai- 
kurių mūsų parsidavėlių var
dais prisidengęs, kitas savas 
— bet vieno tikslo su juo sie
kiąs, padedąs anam atėjūnui 
jo siekti. Ir vienas ir kitas 
yra valstybės priešas. Ir vie
no ir kito tad teisingumo ištar
me vienokiai tur pasiekti.

Mūsų vyriausybė paskelb-

. Karo sto-

Pergalės Laisvės Paskola n

Bile Bankoje — Cash arba ant išmokesčio 
NAUJOS ANGLUOS LAISV ES PASKOLOS KOMITETAS.

NELANKYS AMERIKOS.
Belgijos karalius ir karalie

nė nelankysis Amerike. Bel
gai gerokai nepatenkinti, kad 
jų sostinė Bruselis^neaprinktas 
sostine tautų lygos. Kaip ži
noma prez. Wilson tam prieši-

GAL PRADĖS KARINIUS 
VEIKIMUS.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai Italija pagatava atnaujin
ti karę. Spėjama, kad tas 
klausimas bus paduotas Itali
jos parlamentui nuspręsti. Pir
miau Italijos delegatai skelbė, 
būk jei ji negaus Fiume, tai 
ten kils revoliucija.

Turbūt Italija nusileis ir bus 
galas nesutikimams.

J A. J.

Mes jį laimėsime nosi. Belgijos kardinolas Mer- 
* ‘ cier netrukus atvyks Ameri

kon.
i

i 25.000 KAREIVIŲ NAMO.
Dabar per Atlantiką grįžta 

Amerikon iš 
kareivių ant' 
pirmu kartu 
grįžta namo.

: priklausomybės obateį, tas pa
deda IaimėtT'''‘kdvą: Padės
kovą laimėti ir tie, kas, saugos 
telegrafus, telefonus, kelius. 
Tai begalo svarbus ir kraštui 
naudingas darbas. Keliai te
lefonai, telegrafai tai gyslos 
tautos kūne. Kaip žmogus 
turi mirti nuo gyslų sutrauky- 
mo, taip ir tautai gręsia mir
tis nuo susisiekimo t. y. kelių, 
telegrafų ir tt. sunaikinimo. 
Bolševikai tai labai gerai su
pranta ir dėlto pirmiausia ė- 
mėsi susisiekimo įrankius nai
kinti- Lietuvos visuomenė 
privalo nedaleisti jiems tai da
ryti: bolševikų nedaug — mū
sų gi — minios. Panorėkim 
— o visa padarysim. O norėt 
ir verta ir laikas, nes šią va
landą ant kortos padėtas visas 
Lietuvos ir lietuvių likimas. 
Bolševikai paskelbė mums ka
rą, mes jiems paskelbkim. Ne 
rankas nuleidę laisvę ir gero
vę laimėsim, bet kovoje. Tik 
kitų pagelba pasitikėdami ga
lėsim ir iryvybes nustoti. Mū
sų išganymas mumyse.

(Tš “Tiesos Kardas”)

ATVYKS VĖLIAU, NEGU 
SKELBTA.

Buvo skelbta, jog Vokieti
jos taikos delegatai atvyks į 
Versalius bal. 25 d- Dabar 
Vokietijos valdžia paskelbė, 
jog jos delegatai išvažiuos bal. 
28 ir Versaliuose bus gegužio 1 
d.

Francijos 25.000 
11 laivų.

ant sykio
Tai 
tiek

Mieste Tampa, Fla policija 
nesutiko duoti raudoniesiems 
leidimą parodauti gegužio 1 d. 
išreiškimui protesto prieš už
darymą kalėjiman Dėbso.

Bremene paskelbta karės sto
vis.

HOOVER BERLINE.
Amerikos maisto adminis

tratorius Herbert Hoover atvy
ko Berlinan su dideliu štabu. 
Dabar Hoover rūpinasi viso pa
saulio tautų maisto reikalais- <

VEDA TREČIU KARTU.
Lawrence, Mass. Adelard 

Gagne yra vaikinas vos 25 me
ti) amžiaus, o jau veda trečiu 
kartu. Pirmosios pačios mi
rė.

“Tautininkai” su išpūstuo
ju seimu atsidūrė padėjime tų 
nabagų baudžiauninkų, kurie 
sakydavo: “Eisi į dvarą gau
si mušti, neisi į dvarą gausi 
mušti,” — šauksi seimą bus 
blogai, nešauksi ir-gi nege
rai.

“EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ” SCENOJE

TEATRAS IR
KONCERTAS

i

Rengia LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA
NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 27 DIENĄ, 1919.

- I
(Pirmą nedėldienį po Velykų)

Bažnytinėje Salėje
FIFTH STREET, SO. BOSTON, MASS-

Pradžia 6-tą vai. vakare.
šį taip puikų veikalą atloš L. VYČIŲ 27 Kp. artistai iš 

Norwood, Mass.
Dainuos vietiniai solistai ir solistės: p-lės A. Narinkevi- 

čiutė, St. Motiejūnaitė, J. Var aitis, D. Antanavičius ir K. Va
siliauskas, akompanuojant p. M. Karbauskui. Tai-gi ne
praleiskite šio taip puikaus va karo. Išanksto užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti. Pasi rūpinkite, kad galėtumėte už
tikrinti sau sėdynę.

širdingai kviečia RENGĖJAL

Mieste Conway, Mass. mote
ris Faille ištekėjo penktu kar
tu- Ji yra 64 metų amžiaus.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

KONCERTAS
4 d. Gegužio 4 vai. po pietų

James M. Keyes
Advokatas

Pašventinimas Naujų Vargonų
Dalyvaus So. Bostono ir Cambridgiaus cho

rai. Taip-pat ir Norwoodo vietinis choras. 

Bus geriausi solistai ir solistės. Taip-gi užkvies

ti yra ir kitų parapijų choristai. Kviečiame vi

sus lietuvius ir lietuvaites.

KOMISIJA.
I
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Antanas Smetona

s

pa-

Eina ii So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

- kų iv. Juozapo Darbininkų Są- 
juaga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES:
Yearly..............................................$3.00
Boston and suburbs................. 4.00
6 months ....................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

WILSONO PASISTATYMAS.

Šlovingasis Suv. Valstijų 
prez. Wilson viešai atsistojo 
prieš Italijos užgrobimo politi
ką ir apreiškė, jog slaptų su
tarčių Jaike karės prieš Ame- 
rikos karėn stojimą padarytų 
nepripažįsta.

Kaip žinome Italijai už sto
jimą karėn slapta buvo priža
dėti Dalmacijos pakraščiai, ar
ba rytinės Adriatikos pakran
tės su salomis, esančiomis pa
lei tas pakrantes. Tose vieto
se yra itališkų kolonijų, bet 
šiaip žemė yra slaviška. Ita
lų reikalaujamoji žemė ir mies
tas Fiume natūraliai turėtų 
prigulėti naujai steigiamą jai 
Jugo-Slavijai. Italija su už
sispyrimu laikosi savo imperia- 
listiškos (užgrabimo svetimų 
žemių) politikos. Dabar pu
čiasi prieš Ameriką kuri mil
žinišką paramą teikė Italijai. 
Bet vargu Italijos diplomatai 
išdrįs ilgai bauginti pasitrau
kimu iš taikos konferencijos. 
Jos ekonomiškas, gerbūvis 
daug priguli nuo Amerikos ir 
abelnai alijantų.

Prez. Wilsono pasistatymas 
džiugina mus. Mes lietuviai, 
gal labiau, negu bile kokia ki
ta tauta, prigulime nuo gar
bingo prez. Wilsono užtarymo. 
Mūsų tautos reikalai gerėja, 
bet Lietuva dar nepripažinta, 
Lietuvos rubežiai nenustatyti. 
Gali būt, kad mūsų valstybė 
bus pripažintą o gali nepri
pažinti mums Vilniaus ar ko
kios kitos lietuvių apgyventos 
žemės. Bet dabar išgirdę drąsų 
žodį prispaustųjų tautų užtarė
jo, mes daugiau vilties galime 
turėti į savo gražią ateitį.

Tik darbuokimės, budėkime 
ir apginsime Lietuvos teises.

Tegyvuoja Wilson!

NEPALYGINAMAS 
t SKIRTUMAS.

Amerikos raudonieji nema
žai aimanuoja ir labai smerkia 
valdžią, už uždarymą kalėjiman 
Dėbso ir kitokių asmenų,' kurie 
laužė karinius įstatymus. Ne
imant, vienok, nei vienos nei 
kitos pusės, reikia atsiminti, 
kad Rusijos raudonieji elgiasi 
ne vien su tais, kurie jų “į- 
statymus” laužo, bet ir ki
taip išdrįsta manyti, negu 
bolševikai. Juk bolševikai 
užsiundė brodegas, valkatas, 
kriminalistus ant apšviestūni- 
jos ir visų, kurie nepritaria 
bolševikams. Juk bolševikai 
savo “medaus mėnesyje” ligo
ninės lovose nugalabijo ser
gančius didžiai užsitarnavu
sius Rusijos veikėjus Kokoš- 
kiną ir Šingarevą.

Tai mat šita raudonųjų 
smerkiamoji kapitalistiška ša
lis yra nepalyginamai žmoniš
kesnė, teisingesnė, geresnė už 
raudonųjų giriamąją Rusijos 
sovietų valdžią.

PROGRESUOJA
Socijalistų dienraštis “Nau

jienos” progresuoja pusėtinai. 
Jau seniau išėdė Grigaitį, kurs 
vedė griežtą atvirą kovą prieš 
bolševizmą ir pastatė Lalį, 
kurs nuolaidžiavo bolševikams. 
Dabar “Naujienos” padarė 
tikrą šuolį pirmyn: paėmė už 
redaktorių Montvidą Tai y- 
ra tas Montvidas, kurio brolis 
buvo vienu iš a. a. kun. Žeb- 
rio nužudytojų ir kuris pabai
gė savo gyvenimą ant kartu
vių. ,

Pirmas Lietuvos Prezidentas
buvimo jo Mintaujoje, kilo 
maištas gimnazijoje dėl rusiš
kos maldos prieš kampe paka
bintą “ikoną sviatoi Mikuluš- 
ki” ar kitolrio kokio. Visi “su
streikavusieji” tapo išvaryti 
iš gimnazijos dagi ir teises re^ 
gis atėmė. Antanas ir kiti iš
varytieji studentai jautėsi la
bai kebliame padėjime. At
važiuoja ir žandarai į Antano 
tėviškę. Klausia motinos, kui* 
yra sūnus Antanas. Ši atsa
ko, kad neparvažiavo ir neži
nanti, kur jis yra . Žandarai 
netiki. Krečia visas triobas, 
bet nesuradę nei Antano nei 
lietuviškų knygų (nes jos buvo 
šiauduose paslėptos), išvažia
vo. Bet ir vėl už keletas die
nų atsibaladojo ir nieko nesu
radę užkeikę išvažiavo'. Iš
darytieji studentai nesnaudė. 
Išrinko Antaną bei kitą kokį, 
kurio pavardės nebepamenu 
pasiuntė tiesiog į Petrogradą 
kad kaip nors išsiteisinus. Ir 
parvažiuoja linksmi ir išteisin
ti, tik su prisakymu daugiau 
maištų nebekelti. Atgalios 
Antanas į Mintaujos gimnaziją 
nebestojo, bet nuvažiavo Re- 
velin. Ten jis vėl rado seną
jį savo mokytoją, J. Jablonskį 
(valdžia perkėlė manydama, 
kad gal jis sukurstė studen
tus). Revelyj baigė gimnazi
ją su dideliu pasisekimu. Am
žinos atminties motina dar 
prašė, kad Antanas stotų į 
dvas. seminariją bet Antanas, 
neturėdamas pašaukimo į dva
sišką luomą, atsisakė. Tada 
motina kreipėsi pas kleboną 
kun. J. Balvaitį, kad šis pri
kalbintų jos sūnų. Bet kuni
gas griežtai atsisakė, dar-gi ir 
pabarė motiną sakydamas, kad 
Antanas pats turi pasiskirt 
sau luomą į kurį jis labiausia 
yra linkęs. Sakė: “Tik tada 
bus nauda jam pačiam, Dievui 
ir Tėvynei Lietuvai.” Dar 
pridūrė, kad visokių luomų 
žmonių reikia. Tat ir Anta
nas neprasikals prieš Dievą bei 
motiną Lietuvą sakė, rei
kalauja gerų kovotojų, o Anta
nas kaip sykis gal bus tokis 
vyras. Lai jis važiuoja Pet- 
rogradan į Universitetą ir iš
sirenka sau specialę šaką ku
rią jis labiausia myli.

Taip tai Antanas rodosi 1900 
m. išvažiavo į Petrogrado U- 
niversitetą ir įstojo į teisių 
fakultetą, 
baigimui.
dii prityrė būdamas beturčiu, 
bet turėdamas tvirtą valią ir 
didelį protą pergalėjo visas 
tas kliūtis.

Per visą studentystės laiką, 
Antanas tai tik vieną vasarą 
teturėjo ilgas vakacijas, tai y- 
ra’ išbuvo čielą mėnesį Užulė- 
niuose su J. Jablonskiu, rink
damas senovės dainas, pasa
kas bei kitokius dalykėlius 
tinkamus kalbai. Šiaip tai 
tik po keletą dienų teprabūda- 
vo, bet visados atvažiavęs su
judindavo visą kaimą At
veždavo visokių knygučių bei 
laikraščių ir paskleisdavo po 
kaimą O tada lietuviški raš
tai juk buvo užgintą bet to 
nepaisė. Antanas dar ir tą 
ypatybę turėjo, kad eidavo 
pas kaimynus ir kalbindavo se
nius leisti savo Jonuką ar Pet
ruką į mokyklą Atsimenu 
gerai kad ir mano tėvukui ne
duodavo ramumo tame daly
ke. Sykį atėjęs su mok. J. 
Jablonskiu ir sako: “Dabar tai 
tikrai tavo Mykolą išsivešime į 
Mintaują. Man tas labai pa
tiko. Bet ant nelaimės tėvu
kas atsisakė, tardamas, kad 
nesą kam žemės dirbti...

Antanas užbaigęs profesiją 
apsigyveno Vilniuje. Advo- 
katystėje neužsiėmė, nes ma
tė didelę spragą kitoje srityje, 
tai yra skleidime apšvietos 
tarp savųjų brolių. Atgavus 
lietuvių spaudą 1915 m., . Anta
nas su kitais tėvynainiais sn- 

namiškių organizuoja bendrovę išleidi-

Antanas Smetona gimė 1871 
m. Užulėniu kaime, Taujėnų 
vaL, Ukmergės pav., Kauno 
gub. iš tėvų Jono bei Julijonos 
Smetonų. J o tėvai buvo bied- 
ni, neturtingi, bet labai die
vobaimingi bei pavyzdingi 
žmonės. Pav. kaime iškilus 
tarp ūkininkų ar šiaip šeimy
nose kokiam nesusipratimui, 
šaukdavo Joną į pagelbą juos 
sutaikinti. Ir šis sutaikinda
vo geriausia be jokio teismo 
pagelbos.

Jonas Smetona žemės turėjo 
tik apie 4 dešimtines, o po kiek 
laiko per didelį vargą įsigijo 
dar 3 dešimtines skinimą Tai 
viso turėjo 7 dešimtines. Jo- 
nos, turėdamas septynetą vai
kelių (4 sūnus ir 3 dukteris), 
turėjo drūčiai darbuotis, kad 
išmaitint savo mylimus vaike
lius.

Laikui slenkant ir vaikeliai 
didėjo. Vyresnieji pradėjo 
prigelbėt tėvui, tokiu būdu Jo
nui pasidarė biskį lengviau. 
Jono kišenėje atsirado apie 
100 rub. Pamatęs savo jau- 
niausiame sūnelyje Antanuke 
ką tokio nepaprasto, rudens 
sulaukęs nuvežė jį į Taujėnų 
valščiaus mokyklą Antanu
kui taip patiko tas mokslas, 
kad pavasarį paleistas iš mo
kyklos ir ganydamas bandą ne
šiodavosi su savim knygų ir 
atsisėdęs nuošaliai nuo savo 
draugų piemenukų mokindavo- 
si.

Suprantama vaikams tas ne
patikdavo, kad Antanukas su 
jais sykiu nežaidžia, todėl jie 
jį vadindavo “pisorium,” bet 
Antanukas nepaisė ji] zaunų. 
Štai po trijų žiemų užbaigė 
valsčiaus mokyklą. Mokyto
jas Trofimovas, matydamas, 
kad vaikas labai gabus bei lin
kęs prie mokslo, paragino Jo
ną leisti savo sūnų į gimnazi
ją. Tėvas, nors beturtis, 
priėmė mokytojo patarimą. 
Rudens sulaukęs, nuvežė Anta
nuką Ukmergėn pas privatinį 
mokytoją žydą Veinerą.

Antanukui buvo labai sma
gu, bet neilgai tuom džiaugė
si, nes žiauri giltinė pakirto 
jo mylimą tėvelį. Antanukas 
pasiliko dideliame nusiminime, 
netekęs savo globėjo. Žino
damas namiškių biednystę, 
pradėjo abejoti begu jam kas į 
pagelbą ateis...

Bet gerų tėvų ir vaikai geri. 
Vyresnysis brolis Ignacas, o 
taip-gi ir Motiejus pasiryžo sa
vo brolio neapleist. Ignacas 
pasilieka prie ūkės su motina 
bei kitais vaikais, o Motiejus 
braukia į Liepojų geležies lie
jyklom kad kaip nors broliui 
pagelbėjus. Ir štai po metų 
ar dviejų Antanas atsidūrė Pa
langos progimnazijoj. Var
gas didžiausias. Ignacas su 
likusiais namie vos gali išsi- 
verst, o .Motiejus ir-gi mažai 
teuždirba. Motina kreipiasi 
pas Vodokhų kleboną kun. Jo
ną Balvaitį (Gerutį) prašyda
ma paramos savo sūnui. • Šis 
ištyręs vaiko gabumus sutiko 
pagelbėt. Ką ir padarė. Po 
metų ar trijų Antanas užbaigė 
progimnaziją (4 klesas). Mo
tina nori, kad jos sūnus sto
tų į Kauno dvas. Seminariją 
Antanas sutiko. Išpildė po- 
pieras ir pasiuntė Kaunan. Nu
važiavo ir Antanas, bet po ke
letas dienų sugrįžęs pasakė 
motinai, kad “pasivėlavęs” 
jau jo nepriėmę.

Ąntanas vėl prašo saviškių 
jam pavelyti stot į gimnaziją 
Namiškiai sutiko. Antanas 
atsidūrė Mintaujos gimnazijoj. 
Čia jis rado didelį Lietuvos 
mylėtoją bei kalbininką moky
toją gimnazijos Joną Jablons
kį. Antanas džiaugėsi, kad 
papuolė į gerą vietą Mintau
joje .Antanas būdamas davė 
kitiems studentams privatines 
lekcijas, o sulaukęs vakacijų 
mokindavo dvarponių vaikus 
ir taip sumažino savo 
iSIbkIm.

Ten išbuvo iki už- 
Nors vargo ir bū-

DARBININKAS

pats tampa aprinktas redak
toriumi to laikraščio, o paskui 
“Vairo.”

Iškilus didžiąja! karei ir ar
tinantis vokiečiams prie Vil
niaus maždaug kone visi inte
ligentai apleido Vilnių. Bet 
Antanas Smetona su visa šei
myna pasiliko ant vietos kaipo 
ištikimas pilietis. Pasirįžo 
kovoti už savo tėvynės teises 
iki paskutiniųjų. Ir taip, 
Antanas kovojo su priespauda 
teutonų per keletą metų ir ga
lų gale pergalėjo. Už tai Lie-
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Kas girdėti lietuvią kolonijose-į

DERBY, CONN.
Kamteko lankytis Derbyj, tai 

kiekvienas gali pasakyti, kad 
tai yra labai gražus ir čystas 
miestelis. Dirbtuvių yra vi
sokeriopų, bet darbai šiuom 
tarpu eina silpnokai. Taip- 
pat yra keletas šeimynų, lietu
viškų ir net trys lietuviški ver
telgos: vienas profesionalas fo
tografas, antras kriaučius, o 
trečias karčemninkas. Dėl 
nutžo lietuvių skaičiaus visuo
meniško veikimo ant vietos vi
sai nėra, bet beveik visi daly
vauja kartu su Ansonijos lie
tuviais, užtai aišku, kad tau
tiškai yra gerai susipratę. Kas- 
link parašų rinkimo po petici
jomis, tai taip-pat neblogai 
pasidarbavo vietos fotografas; 
ėjo’ per visus biznierius ir taip- 
pat neaplenkė nei miesto ma
joro, kuris labai mielai pasi
rašė. Tik gaila, kad petici
jų trūko, nes Ansoniečiai ma
nė, kad Derby gyvena sulen
kėję lietuviai ir užtai mažai 
paliko blankų. Tai iškirpom 
iš laikraščių ir rašėm ant tų, 
nors ir nepatogiai atrodė.

Būriį labai malonu, kad ir 
daugiau čion lietuvių apsigy
ventų, nes sveikas oras ir bė
ga didelė upė i¥ nuo Derby ei
na pusėtinai dikti laivai su 
kroviniais, tad didelis centras 
komercijos.

1 Vietinis.

NORWOOD, MASS.
Balandžio 13 d. buvo sureng

tas mass-mitingas dėl rinkimo 
parašų. Ir buvo paroda. Iš
kilmingoj parodoj dalyvavo a- 
pie 1000 žmonių. Prakalbos 
buvo didžiausioj miesto salėj. 
Kalbėjo du amerikonai, o po 
tam V. Kudirka, kun. Švagž
di s, adv. Bagočius ir bankinin
kas Kavaliauskas.

Parašų Norvroode surinkta 
2.407. Daugiausia surinko F. 
Viesuliutė ir A. Sinkevičius.

J. Kinkas.

a-

CHICAGO, ILL. 
Geras veikimas.

Turiu pabriežti trumpai 
pie LDS. 25-tos kuopos pasek
mingą veikimą Ji susitvėrė 
lapkričio m. 1915 m. iš mažo 
skaitliaus narių. Bet-gi šian
die labai gerai gyvuoja. Na
rių turi apie 60. Pasidarba
vo kuopai Juozas Šimkus ir A. 
Stulginskas. Toliaus laikui 
bėgant, susiorganizavo dides
nis skaitlius narių ir įsteigė 
kooperatyvišką krautuvę vasa
rio 26 d. 1918 m. Darbavosi 
įsteigti krautuvę kp. narys Jo
nas Kąstėnas- Šiandiena to
ji krautuve kainuoja apie $500. 
Krautuvė išsimokėjo randą 
darbininkus ir visą medžiagą 
kuri buvo krautuvėje per me
tus laiko. Liko gryno pelno 
$201.81. Turiu pažymėti ko
kios medžiagos yra LDS. 25 
kuopos kooperatyviškoj krau
tuvėj. Yra saldžių ir rūkŠčių 
gėrimų ir visokių saldainių ir 
šiaip dalykėlių. Krautuvė y- 
ra geroj vietoj 1817 So. Union 
Avė. Vėl turiu pažymėti, kad 
toje krautuvėje neganą kad y- 
ra visokių saldumynų, bet-gi 
galima įgyti gražių maldakny
gių ir svietiškų knygų ir gali
ma užsirašyti katalikiškų laik
raščių.

P.V.

HARTTORD, CONN.
Kareiviai organizuojasi.

Balandžio 21 d. buvo tre
čia pamoka kareiviškame muš
tre. Tas lietuviams jau senai 

tavos piliečiai susirinkę 4 d. 
balandžio kaipo atsimokėdami 
aprenka jį Lietuvos Pirmuoju 
Prezidentu.

‘ Ir neapsivilė. Pergalėjo teu
tonus, pergalės ir kacapus 
bolševikus, lenkus bei kitas 
priešus, tik lai Lietuvos liaudis 
klauso jo balso.

Tegyvuoja Lietuvos Respub
liką tegyvuoja jos Jurgis 
Washingtonas, jei pavelysit 
taip išsitarti, Antanas Smeto
na!

Mykolas M Kuliavas.

reikalinga, bet iki šiol nebuvo 
kas vadovautų. Dabar sugrį
žo daug kareivių iš kariuome
nės ir pirmučiausia iškėlė tą 
sumanymą kareivis Petras 
Jankauskas. Pasakė, kad mes 
kareiviai sugrįžę iš Dėdės Ša
mo tarnystės neturime nuleis
ti rankų, bet varyti darbą pir
myn. Kareiviai iki vienam su 
mielu noru susirašė; ūpas paki
lo ir tarpe jaunimo, 6 ar dau
giaus yra sugrįžę iš Francijos, 
dalyvavę po kelioliką sykių 
mūšiuose. Ypač pažymėtina 
Leonas Pliaugą Hartforde už
augęs ir veikęs tarpe jaunimo. 
Liuosnoriu pasidavė į Ameri
kos kariuomenę, buvo mūšiuo
se su meksikonais. Sugrįžęs 
iš Meksikos jau ragino jauni
mą lavintis kareiviškame muš
tre, buvo sutikęs pamokinti. 
Po tam išvažiavo į Franciją, 
kur išbuvo 19 mėnesių suvirš. 
Dabar jau sugrįžęs balandžio 
21 d. dalyvavo kareivių susi
rinkime, galutinai bus pa- 
liuosuotas pabaigoje šio mėne
sio. Tai pasižadėjo būti mo
kytoju. Girdėti, kad yra ir 
oficierius lietuvis, kurio vardo 
neteko man sužinoti.

Tai-gi Hartfordo jaunimui 
bus gera proga išsilavinti ka
reiviškame muštre. Susirin
kimai yra laikomi priedėliais 
ir ketvergais 41 Capitol Avė. 
Sekantis susirinkimas bus bal. 
28. Regulerės pamokos pra
sidės geg. 1 d.

Reporteris.
P. S. Tuomi tarpu raštinin

kas yra kar. Petras Jankaus
kas, 41 Capitol Avė.

BALTIMORE, MD.

Mūsų Šv. Alfonso bažnyčioj 
gražiai praleista didžios Vely
kinės iškilmės. Didžiamjam 
ketverge išlikęs 10 minutų nuo 
savo darbo, dienos laike užė
jau į bažnyčią. Malonų įspū
dį darė didžios minios maldin
gų žmonių svetimtaučių, ku
rie suplaukia iš visų dalių Bal- 
timorės didmiesčio į puošnią 
lietuvių šventyklą kaip į kokią 
stebuklingą vietą Vieni įei
na į bažnyčią, kiti išeina, mel
džiasi, aukas duoda prie tam, 
tikrų liktorių. Vakare vyrų 
choras, vadovaujant p. Čižaus- 
kui pagiedojo Griaudžius Ver
ksmus. Didžiojoj pėtnyčioj 
toks pat visokių žmonių su- 
plaukimas Dievo namuose — 
lietuvių šventykloje.

Altorių pošime pasidarbavo 
Eva ir Ona Krikščiuniutės, 
taip-gi padėjo Ona Onikiutė. 
Linksmos buvo Velykos. Re- 
zurekcija prasidėjo 5 v. iš ry
to. Procesija susidėjo iš dr- 
jų šv. Kazimiero kareivią šv. 
Jurgio Kareivio, Panelės Švč. 
(merginų), Nekalto Prasidėji
mo, vaikų šv. AĮioizio ir ma
žučių mergaičių. Baldakymą 
nešė J. Varnelis, J. Grebliaus- 
kas, J. Metelis ir M. Kveda
rą. Vienas svetimtautis ad
vokatas priėjo prie komunijos 
sykiu su daugybe 'lietuvių Jr 
jis labai gėrėjosi lietuvių baž
nyčios apeigomis, nes pas a- 
merikonus tonėrą kit kart, 
sakė, ateisiąs su savo šeimyna. 
Mes lietuviai katalikai di
džiuojamės iš tokių Dievo ma
lonių, kad įgijome tokią gra
žią bažnyčią ir tokioje puikio
je miesto dalyje. Daugelis atė
jusių svečių klausia ar čia Ka
tedra! Gauna atsakymą kad 
lietuvių bažnyčia. Išsipildė 
mūsų troškimas, Dievas iš
klausė klebono ir gerų žmonių 
maldas. Per 25 metus kun. J.

Lietuvninkas veikė su 'mažu 
puįkeliu parapijonų. Reikia 
atsiminti baisiausi persekioji
mą, išjuokimą nuo laisvama
nių.

Lietuvių bažnyčia yra kon
sekruota su atlaidais ir apie 
tai žino viso miesto katalikai, 
užtai čia jų didžios minios 
lankosi ir aukas daro. Šių 
metų atskaitose, klebonas iš
skaito tų aukų, ką svetimtau
čiai sudavė viršaus $5-000.00. 
Šiandie viso miesto katalikai 
gerbia lietuvius ir juos žino, o 
laisvamanių kaip nežinojo, taip 
ir po šiai dienai nieks nežino. 
Apie juos nei negirdėt, tik li
ko tautininkai, atletai ir. keli 
socijalistai, o jau šliuptarnio 
gėdijasi ir vardo. Laisvama
niai taip-gi tirpsta prieš .kata
likus, kaip sniegas prieš sau
lę. Teisybė, da tamsybės tar- 
nų yra daug prisidengusių į- 
vairiais vardais, bet prieš ge
rų katalikų judėjimą nyksta 
tos tamsybės.

Mūsų choras šiandie energi
jos pilnas. Pasirengė su.di
džiųjų kolionijų chorais lenk- 
tvniuot. Jau šį kartą nei 
Pittštoniečiai neatsilaikytų. 
Jeigu tik šią liepos 4 d. Wash- 
ingtonas pareikalaus lietuvius 
atstovauti, tai Baltimoriečiai 
ant pirmos vietos.

Parapijonas.

RUMFORD, ME.

Pasekmingos prakalbos.
Nedėlioj, 13 bal. buvo čionai 

prakalbos, kurias surengė T. 
Fondo 140 sk., kad žmonėms 
plačiau pranešus apie parašų 
rinkimą. Žmonių buvo gra
žus būrelis. Kalbėtojas buvo 
J. E. Karosas iš So. Bostono. 
Labai didelį įspūdį padarė į 
lietuvius su savo aiškia ir rim
ta kalba- Žinoma atsirado 
bolševikų, kurie pradėjo duo
ti klausimus. Ale mūsų kal
bėtojas pataikė kožnam vie
nam.

Mylintis Lietuvą.

NEW HAVEN, CONN.
Gražiai Velykų šventė 

apvaikščiota.
Velykų ryte šv. Kaz. bažny

čioje buvo iškilmingos mišios 
6 vai. iš ryto. Mišias giedojo 
vietos bažnytinis choras, veda
mas gabaus varg. p. J. Siaurio. 
Chorui pritarė šauni orkestrą.

Solo giedojo Laudamus po
nia Siaurienė, o Gratias agi- 
mus p-lė M. Paukščiutė, Do
mine Deus atliko p. Siaurienė,
M. Paukščiutė, P. Navickienė 
ir M. Kazlauskiutė.

Žmonių buvo pilnutė bažny
čia. Laike pamaldų vietos 
klebonas gerb. kun. Karkaus- 
kas pasakė pasigrožėtiną pa
mokslą, pritaikintą Velyki] 
šventei ir šių dienų mūsų tėvy
nės padėjimui. Ragino kata
likus maldauti Aukščiausiojo, 
kad Jis savo malone prigelbė- 
tų nuristi nuo mūsų brangios 
tėvynės vergijos akmenį.

Tą pačią dieną vakare po- 
bažriytinėj svetainėj buvo Tau
tos Fondo . 58 sk. programas.

Žmonių susirinko gerokas 
skaičius; buvusieji atskaitų 
knygeles gavo veltui. Pir
miausia šv. Kaz. bažn. choras 
sudainavo Lietuvos himną J. 
Jazukevičius atliko monologą 
‘ ‘ Ponaitis. ’ ’ Po tam buvo su
loštas dviejų aktų veikalėlis 
“Išgama.” Lošimas išėjo ge
rai. Eiles sakė O. Stepulavi- 
čiutė, M. Kučinskaitė ir O. As- 
trauskiutė.

Užvis labiausiai žmonėms 
patiko dainelės, kurias sudai
navo p-ni a Siaurienė.

Tarpais šauni orkestrą po 
vadovyste p. Saurio rėžė links
mins šmotelius.

Lietavis-katalikas.

NASHUA, N. H.
Atitaisymai.

“Darb.” num. 46 buvo rašy
ta, kad mokykla' užsibaigė bal. 
12. Ištikro-gi užsibaigė bal. 11. 
Aukotojų surašė praleistas K. 
J. Nadzeiką aukavęs $5. Mas
karadas bus ne bal. 27, o 26 d. 
subatoj OTDonnell salėj, pra- 

vai. vak.
d. bus S-L. R. K. A.

■ ■

NEW YORK, N. Y.
Misijos.

Aušros Vartų P. Švč. bažny
čioj misijos prasidės bah 27 d. 
su suma. Baigsis gegužio 4 
d- vakare. Gegužio 5 ir 6 d. 
bus misijos Yonkers, N. Y. Mi
sijas laikys tėvas pasionistas * 
Alfonsas Maria.

LAWRENCE, MASS.
^i kolonija tikrai nelaimin

ga. Čionykštę lietuvišką vi
suomenę visokie negerumai ė- 
da it vėžys. Mickizmas, bol
ševizmas, cicilizmas, dabar 
streikas prisidėjo. Kuomet 
reikėjo parašus rinkti, tai vis
kas pasirodė. To darbo ėmė
si tik katalikai. Visi kiti ne
buvo sukalbami. Tai parašų 
rinkimo darbas nebuvo pride
ramai atliktas.

J. Vinickas.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Šios kolonijos lietuviai labai 

pamylėjo “Darbininką” ir 
daugiausia pradėjo jį skaityti. 
Sako, kad daugiausia visokių 
žinių ir pamokinimų telpa 
“Darbininke.” Be to' dar ir 
šios kolonijos “Darbininko” 
platintojas V. Sereika net dau
giau pareikalavo siuntinėti 
pavienių egzempliorių, nes vis 
daugiau parduodama. Taip-gi 
ir prenumeratų “Darbininkui’ 
gauna daugiaus.

Šios kolonijos lietuviai lai
kė mass-mitingą balandžio 22 
d. Nutarė prisidėti prie pa
didinimo parodos New-Yorke. 
Pilnai sutvėrė Raudonojo Kry
žiaus skyrių, prisirašė 23 na
riai. Valdyba išrinkta iš ge
ri ausiu veikėjų. Tikimės su
laukti gerų pasekmių.

23 d. bal. tapo palaidota a.a. 
O. Benešiunienė. Nors buvo 
laisvamaniškos šeimynos ir pa
laido žmogaus moteris, bet per 
pasidarbavimą gerų kaimynų 
tapo palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis.

J. Orenas lietuvis pardavė 
bučernę lenkui. Tad visi lie
tuviai metė ėmę pas poną ir 
nuėjo prie savo tautiečių lie
tuvių.

L. D. S. 15 kp. laikė susirin
kimą 21 d. š. m. Išrinko 6 ats
tovus į Apskričio suvažiavimą, 
kuris bus 27 d. balandžio New- 
ark, N. J.

L. Vyčių 90 kp. rengiamas 
obuolių balius 23 bal. tapo at
šauktas, nes New Yorke paro
da tą pačią dieną.

Šios kolonijos lietuviai su
rinką vardų po peticija 12, 13 
d. bal. 2,486. Rodos galėjo 
daugiau surinkti.

Harrisonietis.

WORCESTER, MASS. •
Sp. Dr-jos 6 kp. laikys susi

rinkimų 27 d- balandžio 2:30 
P. M. Malonėkite visi nariai 
ateiti ant susirinkimo ir atsi
imti knygas, nes jau parėjo iš 
Centro. Taip-pat yra daug 
svarbių reikalų kas link toli
mesnio spaudos platinimo ir tt. 
Meldžiu koskaitlingiausia visų 
susirinkti, nes bus svarbus 
mitingas.

C. J. Senkus,
Kp. Raštininkas.

KO LIETUVIAMS DAU
GIAUSIA TRŪKSTA?

Sveiko mokslo. Kur panašų 
įgysi? Jei ne nuosavioje mo
kykloje.

Tat-gi kam brangus yra mo
kslas, lai aukauja Kolegijos 
Fondan.

Geriausią auką suteiks kiek
vienas, kuris tik įgys sekan
čias knygas: 
“Jėzus Kristus” Švč. Sakra

mente apd............................ 60c-
“Vaizdeliai” Jono Kmi-

to 30e.
“Netikėjimo priežastys”

K. V. K...............................10c. *’
“Kat. Bažnyčia ir Demo

kratizmai” w..-. ............ 10c.
“Tiesos žodis Socialis

tams” — .:................. 10c.
Kiekvienas centas eina tau 

fondan.
Galima pirkti pas

Kun Ati<r Petraiti
105 Main Št, Athol, Mam.

P. S. Siąsdami užsakymus,

*
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LietuvosVALDYBA.

žemlapis

L. D. S. Reikalai
r

MARŠRUTAS BUS.
LDS. Chicagos Apskričio 

maršrutas bus paskirtu laiku. 
Buvo pranešta per “Darbinin
ką,” kad atsisakius J. E. Ka
rosui atvykti, nebus maršruto. 
Bet į jo vietą apsiėmė Julius 
B. Kaupas apvažiuoti visas ko
lonijas, iš kurią gautas pra
nešimas, kad sutinka prireng
ti prakalbas. Bet ne iš visur 
gauta pranešimai apie rengi
mąsi prie prakalbą. • Maršru
tas bus sutrumpintas. Bus va- 
Toma tiktai iki Waukegan, III., 
tai yra iki 11 d. geg. Kitose 
kolonijose bus paskirta vė
liaus. Kas nori pasidarbuo
ti ir surengti prakalbas sau 
patogiame laike, tai malonė
site kreiptis į maršruto rengi
mo komisiją šiais antrašais:

M. Mažeika,
4729 W. 12 PI., Chicago, UI.

TĖMYKITE.
LDS. Conn. Apskričio kuopą 

yra rengiama didelis prakalbą 
maršrutas, kuris tęsis nuo ge
gužio 4 iki 11 d. Kalbės p. J; 
E. Karosas iš Bostono. Mar
šruto programas bus toks:—

Gegužio 4 d. po pietą, Nau
gatuck, Conn.

Geg. 4 d. vakare, Waterbu- 
ry, Conn.

Gegužio 6 d. vakare, Brid- 
geport, Conn.

Gegužio 8 d. vakare, Hart- 
ford, Conn.

Gegužio 11 d. po pietą ant 
3 P. M- Poąuonock, Conn.

Kurios kuopos yra pasižadė
ję surengti prakalbas, malonė
kite kuoplačiausia pasigarsin
ti.

Jeigu kartais įvyktą klaida 
maršrute, malonėkite man 
pranešti.

LDS. Conn. Apskr. Rašt.
Ona černiauskiutė.

šv. Kazimiero parapijos choras.

EXTRA! NEW HAWEN0 LIETUVIAMS EXTRA!

KONCERTAS ir OPERETE
uPalangos Mergele”

Rengia Švento Kazimiero Parapijos Choras

Nedėlioję, Balandžio-April 27 d., 1919
293 St. John Street, 
New Haren, Conn.

PTadiia 8:30 v»L rak.
Kas gyvas,— į Koncertą, nes gerai žinote, kada mūsą choras rengė, visuomet buvote užganėdinti. Kure ateisite, 

pasidžiaugsite, o nematą — gailėsitės ant visados, žanga tik 25 ir 35 centai Vaikams — 5centai.
IhU----- st Ii ir* DYV/1ATATViola© BU(lizl^ol AVlOd& K

WATERBURY, CONN.
LDS. Conn. Apskričio valdy

ba turėjo svarbą susirinkimą 
balandžio 21 d. reikale rengia
mo išvažiavimo, kuris įvyks 
gegužio 30 dieną. Tapo nu
statytas labai platus progra
mas, apie kurį bus paskelbta 
vėliau. Tikimasi, kad šitas 
išvažiavimas bus tokis didelis, 
tokis puikus savo programo tu
riniu, kokio dar niekad netu
rėjo Conn. valtsija. ‘Nutarta 
kreipties į kuopas laiškais 
kviečiant jas prisidėti su savo 
programų, kas kokį išgali; 
taip-gi kad darytą didžiausią 
agitaciją savo kolonijoje, kad 
sutraukus visus Conn. lietuvius 
į mūsą išvažiavimą. Nutar
ta atspauzdinti apgarsinimą 
dvieją rūšią, kurie bus pasiusti 
į visas kolonijas.

žio 11 dienai. Kalbės nesenai 
pargrįžęs iš armijos kareivis 
ir LDS- Sekretorius J» E. Ka
rosas iš Bostono. Galima pa
sidžiaugti iškalno, kad turim 
gerą progą visos LDS. kuopos 
susilaukti kalbėtojo savo kolo
nijose. Labai gaila tą kuopą, 
kurios atsisakė nuo prakalbą 
maršruto rengimo ir gal visai 
dėl mažos priežasties pralei
džia puikią progą. Gal kuri 
kuopa delei dienos negali reng- 
ties prie prakalbą maršruto, 
tai dieną būtą galima perkeis
ti, kadangi nevisos kuopos 
rengia, tai yra atliekanąą die
ną. Jeigu kuri kuopa norėtą 
pamainyti dieną, ‘lai kreipias 
greitai pas apskr. raštininkę ir 
gaus kitą dieną patogesnę.

Dabar jau paskutinė proga. 
Prakalbi} maršrutas prasidės 
nuo Naugatuck ir Waterburio 
gegužio 4 d.

Taid-gi, gerbiami broliai ir 
sesutės, pasistengkime lan- 

Aš esu 
tikras, kad kalbėtojas papasa
kos mums daug negirdėtą da
lyką. Lankydamies į prakal
bas daug naujo ir gero patir
sime.

Apsk. Pirm. A. B. J akstis.

Dar nutarta prašyti kuopą, kytis ant prakalbą, 
kad rengtųsi ne juokais prie to 
darbo, nes tas darbas yra va
romas sulyg nutarimą 3-čio 
Apskričio suvažiavimo. Vie
ta išvažiavimo Liden Park, 
Naugatuck, Conn. Labai pa
togi vieta ant upės kranto. Y- 
ra dvi salės: žieminė ir vasari
nė dėl šokią ir kiti visoki pa
togumai.

Vienas iš Rengėją.

DETROIT, MICH.
LDS. kuopos nariai malonė

kite atsilankyti susirinkiman, 
kurs bus laikomas pabažnyti- 
nėje svetainėje 27 d. balandžio 
1 valandą po pietą. Bus daug 
svarbią dalyką svarstoma.

F. R.

CONN. LDS. APSKRIČIO 
REIKALAI.

Conn. LDS. Apskričio pra
kalbą maršrutas prasidės ge
gužio 4 dieną ir tęsis iki gegu-

LAWRENC0 STREIKIE- 
RIAMS PAGELBA.

Hudson’o, Mass. LDS- 56-tos 
kuopos nariai Lawrenco strei- 
kieriams LDS. nariams pagel
bėti aukojo sekančiai: 
Jonas Tamošiūnas...........$5.00

Po $1.00: Matas Pauplis, 
Jurgis Palaima, Ona Kazake
vičiūtė, Veronika Zaleckiutė, 
Juzė Šidlančienė.

Po 50c.: Jonas Taparauskas, 
Petras Stanis, Pranciškus Ja
nuškevičius, Kazimieras Sta- 
nanas, Andrius Suslavičius.

Išviso $12.50.
Hudsono LDS. kuopos nariai 

savo aukas persiuntė per L. D. 
S. Streikierią Fondą.

darbininkas

CLEVELAND, OHIO.
Susirinkimas LDS. 51 kuo

pos bus nedėlioj bal. 27 d. tuo
jaus po mišią 1420 E. 31 St., 
Goodrich name tuojaus po mi
šią. Kadangi gavom iš cent
ro svarbią dalyką, tai kiekvie
nas narys tegul pribūna. At
siveskite naują. Nepamirški
te, kad LDS. 57 kuopa tą pa
čią dieną turės balią ir teatrą 
“Iš meilės.” A. S. Kulbickas.

NORWOOD, MASS.
Svarbus pranešimas.

Šiūomi pranešam Naujosios 
Anglijos L. Vyčią kuopoms ir 
kitoms draugijoms, kad ant 30 
d. gegužio L. Vyčią 27 kp. y- 
ra rengiamas didelis išvažiavi- 
mas-gegužinė ir prašytume, 
kad tą dieną nieko nerengtu
mėte. ♦

Rengėjai.

PAVASARIS ČIA PAT. •
“Pavasaris čia pat su lapais j 

ir žole.” Kaip Lordas Ten- j 
nyson sako vienoje savo poe- j 
moję. Bęt pirmutinė savaitė j 
šito gražaus laikotarpio visuo- j 
męt yra po įtekme žiemos ku- j 
ri niekaip nenori atsiskirt nuo j 
savo viešpatavimo. Ir jūs ga- j 
lite praleisti šias pragaištingas j 
savaites be jokio pavojaus, tik j 
tada, kada jūsą kūnas geleži- j 
niu apvalkalu apdengtas nuo i 
ligą. Dėl šitos priežasties i 
Triner’s American Elisir of i 
Bitter Wine yra geriausias vai- i 
stas, pastato jūsą vidurius į i 
gerą stovį ir užlaiko švarius. 
Gelbsti suvirinti ir paskatina 
apetitą.

Jūs gausite pas savo aptie- 
korius. . Bet tvirtai. laikykis 
reikalavimu Elixir of Bitter 
Wine. Jeigu tave kankina 
neuralgijos skausmai strėną, 
ar pasisukimo ir tt Bandyk 
Triner’s Liniment, kuris yra 
pajėgos prirengėjas, visose ap- 
tiekose, arba Joseph Triner Co.! 
1333-1342 So. Ashland Ave.,1 
Chicago, UI. (Apg.)

t

TEMYKIT!
Jau susitvėrė ir pasekmingai veikia Lietuviška Namą Sta

tymo Bendrovė, su kapitalu $100.000.000 ir gavo valdišką ear- 
terį Columbus mieste Ohio valstijoj; kurios tikslas yra veik
ti visose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmokė
tus (už serus) pinigus aiškiai permatomas: nes vos-tik ši Bend
rovė susitvėrė, o užsakymą (darbą) jau turi už 50.000 dol. ir 
tie užtakymai be perstojimo plaukte plaukia. Valdyboj’ yra 
visi specijalistai-žinovai ir geri lietuviai katalikai. Pasisku- 
binkit pirkti šėms, kurią kaina 25 dol. už vieną. Galima pirk
ti nemažiau, kaip du šėru, įmokant 10 dalį ją vertės. (Galima 
užmokėti ir Libertv Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai 
ir norintieji to amato mokintis lietuviai.

Įvairiais reikalais kreipkitės i centrą:

Lithuanian Building Co.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio

I I

2“VANAGAS” I
Jau kalasi ir balandžio mėnesvie 1919 m. iš kiaušinio išritės ir j'

......... .................... “ ..................... i! 
i' 
i! 
i!
J! 
i!

.i! 
i! 
i!

nabašninko “Žvirblio” sostą užims savaitinis juoką bei saty
ros laikraštis “Vanagas,” kurio metinė kaina tik 2 dol.

. Tuojaus reikalingi agentai ir korespondencijos.
Visais reikalais kreipkitės:—

44Vanagas” Pub. Co.
. 951 Nathan St., Akron, Ohio

P. S. “Vanagas” bus ne klerikališkas, ne šliuptarniškas, 
ne bolševikikas, bet toks kaip ir visi vanagai.

Lietuvos Atstatymo Bendroves

LIETUVA BUS LAISVA.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vės pasiuntiniai pranešė, kad 
Lietuvos laisvė kaip ir užtik
rinta. Lietuvos atstovystė Pa
ryžiuje puikiai suorganizuota 
ir pasekmingai veikia Lietuvos 
labui.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
organizuoja Lietuvos Valsty
bės Banką. 100,000 dolerią

Banko pamatams perke
liama Lietuvon.

Karuža tariasi organizuoti 
Lietuvos Valstybės Banką ir 
jau Lietuvos Atstatymo Bend
rovė yra pasirengus išsiąsti 
$100.000, kaip tik bus galima.

Susižinojimai su Kaunu 
sunkos.

Kol-kas Lietuvos sostapilė y- 
ra Kaunas. Susižinojimai tarp 
Kauno" ir Paryžiaus labai ap
sunkinti. Laikraščiai iš Lie
tuvos į Paryžią neateina; ži
nios pasiekia tik per žmones- 

aruža išvažiavo į Lietuvą. 
Padaręs sutartis su Lietuvos 

deelgaeija, Romanas Karuža 
išvažiavo iš Paryžiaus į Lietu
vą balandžio 15 d. Sustos Šve
dijoje ir Danijoje, kur taip-gi 
padarys komercijinią sutarčią 
ir parengs kelią eksportui 
(daiktągabenimui) į Lietuvą. 
Gegužio 1 d. jis bus jau Kaune.

Kol-kas jokią įgabenimą į 
Lietuvą esą negalima daryti, 
bet Karuža turįs viltį, kad 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
praskins kelią į Lietuvos por- 
tus.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
delegacija suteikus tikrą vil- 

čią Lietuvos atstovams.
“Tamstos atvežėte vilties ir 

sustiprinote mūsą viltis,” pa
sakė atstovai. Bet patarią tuo
jau turėti didelį kapitalą ir tai 
tiek didelį, kiek tik išgalima. 
“Niekad nebus perdaug pini
gu,” užtikrina jie.” Lietuva 
bus pilnai laisva, jeigu Ameri
kos lietuviai galėtą pridėti sa
vo kapitalą ir finansuoti val
džią, oi taip-gi atstatyti Lietu
vos ekonominį gyvenimą. Jei
gu mums reikės viską skolinti 
nuo svetimtaučią, tai ekono
miniam gyvenime mes mažiau 
turėsime laisvės. Todėl visi 
spieskitės prie Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės ir vienykite 
kapitalus, o ne skirstykite, 
kaip kad turite paprotį. Lie
tuvos valdžia pati skirstys pi-

UTHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
Atstatymo Bendrovė) 
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Kiekvienas lietuvis privalo 
turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami bolševikus atsiima mies
tus, miestelius, o Tamista ne
turėdamas po ranka žemlapio 
kartais nei nežinai kur toki vie
ta randasi.

Mes apdovanosime LIETU
VOS ŽEMLAPIU kiekvieną, 
kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt.

No. 1.
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pasau
lio. Metams $3.00. Pusei me
tą $1.50. Žemlapis dykai.

- No. 2.
Jeigu nereikia nieko pirkti 

ir jau turi užsirašęs “Darbi
ninką,” prikalbink kitą užsira
šyti. Lietuvos žemlapį gausi 
pats ir tas kuris užsirašys.

& 
nigus, nes ji viską kontroliuos, : 
o finansai reikalingi nuo visą 
Amerikos lietuvią, nežiūrint 
kokie tie lietuviai būtą.” 

Ko mus mokina.
Delegatai iš Lietuvos mus 

mokina solidaraus ir pozityvio 
darbo. Jie tokį darbą dirba 
Lietuvoje bendrai: ar katali
kas, ar socialistas, ar tautinin
kas — dirba naudingą Lietu
vai darbą ir užtai yra remia
mas. Tik taip dirbant galima 
gerą pasekmią susilaukti. Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė ir 
yra tokia organizacija, kurio
je dirba visi lietuviai — kata
likai, tautininkai, socialistai. 
Tat klausykime patarimo tą, 
kurie stato Lietuvos valstybę, 
nes jie žino geriausiai ką mums 
patarti. Todėl visi į darbą 
Lietuvos vaduoti. Spieskimės 
krūvon visi lietuviai, nes tik 
tuomet pajėgą parodysime.

Reikia pinigą Lietuvos 
atstatymui.

Lietuvos atstatymo darbui 
reikia milijonų dolerią. Lietu
vos Atstatymo Bendrovė ba
landžio 15 d. turėjo $201.000.00. 
Tuoj reikės išsiąsti $100,000 
Lietuvos Valstybės Bankui į 
Lietuvą, tat kitiems darbams 
lieka mažai. Bet Lietuvos 
Valstybės Bankui ir-gi reikės 
daugiau pinigą. Tuom laiku 
duodam tiek kiek ištenkame, 
nes Lietuvos Atstovai prašo 
tuojaus surasti galimybes im
portui į Lietuvą. Patįs Lietu
vos žmonės neatspėja to darbo 
apdirbti. Čia ir-gi reikės pi
nigą. Karuža mano apie por- 
to prirengimą Klaipėdoje. Tą 
darbą ir daugelį kitą remsian
ti ir Lietuvos valdžia.

Broliai ir sesers darban!
Mes suteikiame Jums dabar 

tikriausią garantiją už indėtus 
į Lietuvos Atstatymo Bendro
vę pinigus. Jeigu kada galė
jote nepatikėti, tai dabar jau 
turite aiškius prirodymus, kad 
pinigai bus saugiai sudėti.

Dėkitės visi prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės! Šerai 
po $10, bet neparduodama ma
žiau, kai penki Šerai vienai y- 
patai.

Visi broliai ir sesers prie 
c’arbo Lietuvos atstatyti!

Kaip tą darbą atlikti — pa-j 
sakys~Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. Rašykite jai Kuo adre- Į 
su:

No. 3.
Pirk geriausią, naujausią 

maldaknvgę “Pulkim ant ke
liu.”
Kietais drobės apdarais $1.50 
Minks-teds drobės apdarais 1.85 
Minkštaie^auksuotais kraš

tais ..................................... $2.00
Skūros minkštais apdarais 

auksuotais kraštais... .$2.50 
Morocco skūros apd. auk

suotais kraštais ............ $3.50

$1.00
.25
10
.30.

No. 4.
Pradžia ir Išsiplėtojimas

Katalikų Tikėjimo' ... .$1.00 
Fabiolė............. .... .’.........
Eilės ir Dainos ................
Pažinkime socializmą...'. 
Vaizdeliai ........... ............ 
“Žydą Karalius,” teatra

liškas veikalas ..'... 
Sodžionią Teologija .. 
Pažinkime Socijalizmą 
Svarbūs klausimai.. .z 
Apie Religijos Pradžią 
Eilės ir Dainos............
Aritmetika ....... .............

. .30 

.$1.00 

.. 10c.

. .10c.

. .10c.

..25c.

. .30c. *

No. 5.
Užsirašyk “Darbininką” ant 

visą metą.........................$3.00
Bostone ir apielinkėje... .$4.00 
Užsienyje.............................$425

Gausi žemlapį jeigu užrašy- 
’si “Darbininkąkitam ir prisią- 
si mokestį $3 00. Taip-gi gaus 
ir tas kuis užsirašys.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA- 
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymą gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapią gali pritrūkti. Pasi
skubink! .........................................

Puikiausią LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi 
riinko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centą. Agentams duodame nuo
laidu. Užsisakykite.

NAUJA AUTOMOBILIŲ 
TAISYMO DIRBTUVE.
Pataisome, Pritaikome ir 

Peržiūrime už pusę paprastos 
nustatytos kainos.

Nuimame anglis į visai 
trumpą laiką.

Visas darbas garantuotas.
8 DamnO 8t., 

So. Boston, Mass
Prieš Dorehester z Avė., '
TeL So. Boston 1140.

A
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4 DARBININKAS

Vietinės žinios.
• - -a ’

ATEIKITE VISI Į TEATRĄ.
“Eglė Žalčių Karalienė” y- 

ra labai gražus, turiningas ir 
indomus teatrališkas veikalas, 
kurį kiekvienas lietuvis ir lie
tuvaitė privalėtų pamatyti. 
Norvoodo Vyčių 27-tos kuopos* 
artistai ir artistės “Eglę Žal
čių Karalienę” los So. Bostone 
balandžio 27 dieną Šv. Petro 
parapijos Svetainėje. So. Bos
tono ir apielinkių lietuviai 
kviečiami į šį vakarą, kurį ren
gia Liet. Vyčių 17 kuopa, skai
tlingai atsilankyti ir gražiu lo
šimu pasigerėti.

Vakaro pradžia 6 vai. vaka
re. Įžanga visiems prieinama.

Nepamirškit, kad tokių gra
žių veikalų retai pasitaiko sce
noje pamatyti, todėl visi į Lie
tuvos Vyčių kuopos rengiamų 
vakarų atsilankykite.

Nor-Kunigas J. švagždys, 
woodo lietuvių klebonas ir ku
nigas Julius Čaplikas iš Wor- 
cesterio aplankė “Darbinin
ko” Redakciją seredoje, balan
džio '23 dieną. Worcestervj, 
anot kun. Čapliko, surinkta po 
peticija parašų netoli 20.000. 
Nortvoodas ir-gi smarkiai pa
sižymėjęs. Nežiūrint lietuviš
kų socijalistų karštos agitaci
jos prieš parašų rinkimą, 
sur gražiai pasidarbuota.

vi-

Ponas Antanas Bendoraitis 
gerai So. Bostono lietuviams 
žinomas iš savo veikinfo prie 
visų idėjinių draugijų ir šau
nus artistus, seredoje balan
džio 23 d. atsilankęs į “Darbi
ninkų” paklojo ant stalo 
10-ties dolerių paskolos kvitų 
“Darbininkui” ir pasakė.: Lai 
ij- mano dešimtinė eina darbi
ninkų tvirtovės sustiprinimui.

Už gražių auką p. Bendorai- 
čiui tariame nuoširdi} ačiū.

Iš Tarybos Suvažiavimo

L. D. S. 1-mos kuopos susi
rinkimas atsibus balandžio 27 
d. 1 vai. po pietų Bažnytinėje 
svetainėje. Vis inariai malo
nėkit ateiti į. susirinkimų, nes 
daug svarbių dalykų yra ap
kalbėti. Ir nepamirškite atsi
vesti naujų narių.

Širdingai visus kviečia
Kp. Rašt. Z. Klapatauskas.

i • • -

CAMBRIDGE, MASS. 
Sandariečių nusmukimas.

Verbų nędėlioj Burleigh sa
lėj vietos “tautininkai” buvo 
surengę prakalbas neva para
šų rinkimo reikale. Kalbėjo 

'Norkus, “Sandaros” redakto
rius. Čia jis parodė savo “fei- 
są.” Besąs didelis šlykščiabur- 
nis ir bolševikų pataikūnas. 
Vartojo daug paleistuvingų iš
sireiškimų. Sakė, kad jei 
Lietuvoje bolševikai kinkytų į 
žagrę “buržujus” ir kunigus, 
tai jis pirmas pristotų prie 
bolševikų, čionykščiams ci- 
cilikams aiškinosi, kad jis ne
pritaręs peticijai ir niekur ne
agitavęs už rašymąsi. Tai ma
tote koks tautininkų nusmuki
mas, kad tokį redaktorių tega
li surasti savo organizacijos or
ganą vesti. O giriasi, kad 
jie (tautininkai) smegenis tū
lį, kad jie turį generolus, o 
mes katalikai armiją. Ištik
ro pasirodo, kad tautininkai 
yra besmegeniai.

Ten Buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.
Per Velykas man atsilankius 

į svečius pas K. Klevą, kalbo
se neužmiršta ir mūsų suvar
ginta tėvynė. Sudėta $2.75. 
Dėjo K. Simanaviče $1.00; po 
50c.: K. Klevas, J. Petkus, M. 
Klevienė ir O. Grikštenienė. 
Pinigai perduoti vietinio Tau
tos Fondo 35 Skyriaus kasie- 
riui J. Satkevičiui.

s. V. J.

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Fondo 35 skyriaus 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 27 d. balandžio 1919 
tuoj po sumai Lietuvių Bažny
tinėj Svetainėj Windsor St., 
Cambridge. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes turim 
daug svarbių reikalų aptarti 
Tautos Fondo 35 skyriaus.

Sek. J. Smilgis.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas buvo balandžio 
10 d. Biltmore viešbutyje, New 
York, N. Y.

Suvažiaviman pribuvo se
kanti nariai: Kun. P. Bučys, 
kun. F. Kemėšis, kun. Pan
kauskas, kun. Vasiliauskas, 
kun. J. Petraitis, J. Kaupas, 
Dr. J. Bielskis, L. Šimutis, 
kun. J. Žilius, Ši viekas, J. G- 
Milius, P. Molis, Staknys. Vė
liaus pribuvo kun. J. Ambo- 
tas ir p-lė A. Petrauskaitė.

Raštininkas perstatė prie
žastis, kurios iššaukė šį Ta
rybos suvažiavimą. Pasirodo, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
bai nesikišant ir nevarginant 
visuomenės srioviniais daly
kais, o visas savo jėgas pa
švenčiant Lietuvos politikai; 
nekurie politikieriai sumanė iš 
to pasinaudoti, visuomenės ge
rus norus ir pastangas savo 
siaurai sriovinei politikai su
naudojant. Pasirodo, kad pa
varyta sistematinę agitaciją 
per kolionijas ir draugijas, vi
sai klaidingai perstatant Lie
tuvos politiškų reikalų padėji
mų, tokiu būdu kurstant vi
suomenę prieš tos pačios visuo
menės sudarytas organizacijas 
besirūpinančias Lietuvai ge
resnę ateitį užtikrinti.

Pasirodžiusios pasekmės mi
nėti} politikierių agitacijos, y- 
ra dabartinis judėjimas tuo
jaus visuotinų seimų šaukti, 
kuomet Tarybų Egžekutyvis 
Komitetas ir A. L. Tarybos at
stovai, esanti ant sargybos, 
permato, kad dabar sušauk- 
tasai seimas galėti} likti Lietu
vos reikalams blėdingu.

Pasirodo, kad nekuriems na
riams yra neaišku apie p. 
Byoir vedamų kampanijų. Ži
nant, kad pasisekimas tos kam
panijos bus užtikrintas tik ta
da, kuomet mes visi tem pri- 
tarsim ir palei savo išgalės pa- 
iemsim, todėl reikėjo Tarybos 
suvažiavimo, kad davus progų 
dalykams išsiaiškinti.

Randasi keletas vidujinių 
Tarybos reikalų, kurie reika
lauja suvažiavimo, kad juos 
tinkamai atlikti.

Šiais abelnais ruožais persta
tytos priežastys iššaukė Tary
bos suvažiavimą.

Išrinkta rezoliucijų komisi
ja, kurion inėjo kun. P. Bučys, 
kun. F. Kemėšis ir p. Šivickis. 

Seimo reikale kalba p. J. 
Milius, kun. P. Bučys, p. J. 
Kaupas, kun. F. Kemėšis, p. L. 
Šimutis ir Dr. J. Bielskis. Iš 
kalbų paaiški kad Lietuvos po
litiškas padėjimas dar nereika
lauja nuo mūsų griebtis stip
riausio įrankio.
""Gauta nuo Chicagos kunigų 
rezoliucija, priimta jų susi
rinkime 8 d. balandžio, kur da
lyvavo visi Chicagos ir apie
linkės kunigai. Rezoliucijoje 
pabriežia, kad “seimo šauki
mui visi yra priešingi, dėlto, 
kad nėra tam nei jokio reika
lo nei pamato.”

Prof. Bučys pažymi, kad 
perdaug greitai mes kiekvieną 
sumanymą padarome tautos 
klausimu. Reikėtų mums pri
pažinti autoritetą kokio nors 
organizuoto kūno, kuris visus 
pavienius sumanymus apsvars
tymui- priimtų ir be kurio nu
sprendimo bile vienas sumany
mas negalėtų tapti tautos klau
simu.

Kun. Kemėšis nurodo, kad 
vieton bereikalingu seimu vi
suomenę varginti ir tam ener
giją eikvojus, būtų kur kas ge
riaus tas jėgas pozityviam dar- 
bni sunaudojus. Surinkus pa
rašus už Lietuvos nepriklauso
mybę tuoj reikia pradėti kam
paniją daiktų ir pinigų rinki
mui; Lietuvos atstatymui daug 
kas bus reikalinga.

Kun. J. Žilius savo kalboje 
pabriežė, kad atsižvelgdamas 
į pirmiaus buvusį sriovių poli
tikavimą ir to visko negeras 
atsiliepimas į Lietuvos reika
lus, jisai stovėjo už seimą, bet 
kadangi sriovės šiandiena jau 
susiartino ir išvien dirba dėl 
Lietuvos laisvės; ir kadangi 
Lietuvos reikalai kas kart ge
rėja, todėl seimas šiuo tarpu

Lietuvos pilitikai yra nereika
lingas.

Lietuvių Dienoje surinktų 
pinigų reikale kalba kun. J. 
Žilius, kun. Pankauskas, Dr. 
P. Bielskis, p. P. Molis ir p. 
Staknys- Pasirodo, kad Tary
bų Egzekutyviam Komitetui 
pasirūpinus Amerikos Raudo
nasis Kryžius sutinka minėtus 
pinigus ($130.000.00) tuojaus 
Egzekutyviam Komitetui ati
duoti, tik reikia atlikti tam 
tikri formališkumai. Egze- 
kutyvis Komitetas jau 'daro 
reikalingus žingsnius ir pasi
stengs tuos pinigus sunaudoti 
javų ir kitų maisto produktų 
Lietuvai perkant, nes gauta 
prašymas nuo Lietuvos val
džios, kad tuos daiktus kuo- 
greičiausia Lietuvon prisiųsti.

Amerikos, Lietuvių Taryba 
nutarė, kad Amerikos Raudo
najame Kryžiuje esanti ‘‘Lie
tuvių Dienoje” surinkti pini
gai turi būti pavesti Egzekuty
viam Komitetui, kuris atsto
vauja Lietuvos Valdžių Ame
rikoje. Tie pinigai turi būti 
naudojami Lietuvai maistų 
pirkti.

Posėdin atsilankė p. Ivanau
skas ir prašo, kad Taryba pa
gelbėti} jam Lietuvos žemla- 
pius pardavinėti, pelnas nuo 
kurių yra skiriamas Lietuvos 
labui.

Kun. .T. Petraitis išduoda 
raportų iš savo veikimo orga
nizuojant Raudonojo Kryžiaus 
lietuviškų skyrių ir renkant 
drabužius ir visokius- daiktus 
Lietuvai. Pasirodo, kad į 
trumpą laiką pastebėtinai daug 
yra nuveikta. Sudaryta po 
kolionijas tam tikros komisijos 
daiktų rinkimui ir taip-gi su
organizuota apie dvidešimts R. 
K. skyrių. Prisirašiusios mer
gaitės lavinasi pirmų pagelba 
teikti, o vyrai prigulėdami mo
ka po vienų dolerį, kurs lie
ka sunaudotas skyriaus pada
rytas išlaidas padengti.

Išklausius raportų, Taryba 
nutarė, kad suorganizuoti ir 
organizuojami skyriai sudarys 
Tautos Fondo sekciją. Kun. 
J. Petraitis lieka tos sekcijos 
vedėju.

Dabar dirbanti komisija su 
p. Bvoir kampanija susižinos 
su intekmingais amerikonais 
ir mėgins iš amerikonų sudary
ti tam tikra komitetą rinkti 
Lietuvai pašelpą nuo ameriko
nų. Jei toksai komitetas kar
tais nepasisektų iš amerikonų 
sudaryti, tuomet lietuviai pa
tys jį sudarys ir tuojaus užsi
brėžtąjį darbą pradės.

Apsvarsčius p. Byoir kampa
nijos reikalą, nutarta: Kadan
gi tai yra grynai Lietuvos po
litikos reikalas; kadangi ir 
Tautinė Taryba yra nuskyru
si savo atstovus į komisiją dir
bančią kartu su p. Byoir. todėl 
visos laike šios kampanijos pa
darytos išlaidos turi būti ly
giai abiejų Tarybų padengia
mos.

Išleidus dabar komisijai pri
siųstąją sumą, • Taryba tars a- 
pie tolimesnį paskyrimą.

Pasitraukus kuriam • nariui 
iš komisijos, dirbančios su p. 
Byoir, jo vietą užims, kun. Pan
kauskas.

Apsvarsčius prof. Valdema
ro pranešimą apie skirimą A- 
merikos lietuviams keturias 
vietas taikos delegacijon, ir rei
kalavimą daugiaus darbininkų 
prisiųsti, nutarta, kad dvi 
vieti tenkanti krikš. demokra
tams, lietuviškoje Taikos Kon
ferencijos Delegacijoje, paves
ti kun. J. Dobužiui ir p. Mas- 
tauskui.

Nutarta prašyti kun. Žiliaus, 
kad jisai tnojaus važiuotų Eu
ropon su A. L. Tarybos reika
lais.

Užgirta A. L. Tarybos Pild. 
Komiteto nutarimą tuojaus pa-' 
siųsti Lietuvos Delegacijai dvi 
stenografes.

Svarstant lietuvių karininkų 
klausimą, nutarta skirtąją ko
misiją -padidinti išrenkant jon 
seržantą Vašką. Dabar ko
misija susideda iš J. Karoso, 
Miliaus, leitenanto Romano ir 
sarž. Vaško.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
FA1ALPIN4S DRAUGUOS 

VALDYBA

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Motiejus Žioba,

4 Lcvant St, Dorchester, Mass.
Telephone: Dorchester 6973-W. 

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass. 

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas, 
262 Fourth St, Room 7.

H PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
292 E St., So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. 4)0 pietų.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

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

81 Mercer St, So. Boston. Mass.' 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas 

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

128 Heath St., Rosbury. Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas.

244 D Street. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis. 
' 130 Bowen St, So. Boston, Mass

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

ANT PARDAVIMO
Stuba su 9 kambariais, naujau

siais įtaisymai: gasais, maudynė
mis ir ant ramios gatvės. Visai pi
giai parduosiu, jeigu pirkst šią sa
vaitę. Atsišaukite pas:

J. Stukas,
542 6-th St, So. Boston, Mass.

Paieškojimai ir 
Reikglavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
$1.00

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pigiai mažai var

toti gražūs forničiai. Galima 
pamatyti bile kada šiuo adre
su:

Petr. Grinkevičia, 
llRoyal Rd., Mattapan, Mass.

I
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Nnot iki 8 popia*. Nuo?Iki 8 vakar*

■

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos : $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dyk";
“D2U
244 w

South Boston, Mass.

Aš Stanislovas Bumeika paieš
kau savo švogerio Liudviko Jan- 
čiaus, kurs 9 balandžio š. m. 11 
vai. vakare išėjo iš savo namų. 
Jis nepilno proto. Iki šiol apie 
jį nieko negirdėti. Jis paėjo'iš 
Kauno gub,' Užvenčio parap, Gu- 
deliškio viensėdžio; 43 metų, vi
dutinio ūgio, geltonų plaukų ir ū- 
sų; kalba tik lietuviškai. Kas pir
mas praneš, gaus atlyginimą.

Stasys Bumeika,
95 Liberty St, Ansonia, Ct. 

(4—29)

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nno2 iki S popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare

S09W ROADWAY Cor. ST SO. BO8TON. 
Tel 602 S. B.

DR. F. MATULAITIS
Išvažiavo ant studijų į 

Chicagą. Sugrįš Birželio 
mėnesyje į Bostoną. N

Siutai Siutai

BARBERNĖ IR MAUDYNĖ.
Pranešam visiems AVorceste- 

rio lietuviams, kd mes atida
rėm naujoje vietoje barbemę ir 
maudynę po No. 26 Ward St. 
Toje vietoje jau senai buvo rei
kalinga, kur būtų galima sy
kiu nusimaudyti, nusikirpti ir 
nusiskusti. Duodam rankšluo- 
ščius ir muilų. Valandos pa
prastomis dienomis nuo 8 ryto 
iki 9 v. vakare. Pėtnvčiomis ir 
subatomsi nuo 6 ryto iki 12 v. 
nakties. Nedėliomis uždary
ta. Užlaikome švariai. Kvie
čiame visus Worcesterio lietu- 
tius atsilankyti ir savo drau
gams pranešti, o užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas 

26 AVard St, VVorcester, Mass.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji paGarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąat 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

•MMf

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingu ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER ;

(Dr. M. V. Kasparavičius) ; 
425 BR0ADWAY, 

South Boston, Mass. | 
Tel. So. Boston 27. j 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte j 
1:30—6 ir 6:30—9 P. JL j

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas Š. H. HARRI
SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai-' 
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtų, Skrybėlių, Čeve- 
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50*
Čeverykų kainos nuo 84 iki 810.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 

i kaip naujus.
Jeigu turite sieninį laikrodį ir 

dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamų kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St., Pittston, Pa.

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 12 Iki 
1 vai. po piety.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

■ 1

0 S. H. HARRISON CO
i: 662’672 Washington St Boston, Mass. i•

Kampas Beach St | *

SH

I
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti.. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 mėus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai

Atidėįjjojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

PARSIDUODA FARMA
Devyni akeriai dirbamos žemės, 

visas juodžemis su moliu, viskas 
gerai auga, per vidurį farmos u- 
pelis bėga, yra žuvų, 2 akerei pie
vos, 25 vaisingi medžiai, 6 kam
bariais namas su visais imprumen- 
tais, tvartai, vištininkai, daržinė, 
vežimai, visi farmų įrankiai, ark
lys, karvė, kiaulės, vištos, antys, 
žąsys, karų lainės, aplinkui daug 
miestelių ir fabrikų, netoli Bosto
nas ir gelžkelio stotis. Platesnių 
žinių kreipkitės- perdaišką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina $4300.

MR. JOHN ANDRIUŠIS,
South Franklin St., Box 16, 

Holbrook, Mass.

že-
a-

DIDELĖ FARMA.
115 akrų apie 50 dirbamos 

m ės, kita girios ir ganyklos, 
pie 1000 kortų stačių malkų, 5 kar
vės, 3 arkliai, 3 paršai, vežimai ir 
kiti farmos įrankiai, 9 kambarių 
stuba, banė, ir kiti budinkai, van
duo iš šaltinio teka paipom į sta
bą ir į banę, ant gero kelio, 3 my
lios į miestuką, 9 mylios į didelį 
miestą Lowell, Mass '

Šita farma reikalauja gero ū- 
kininko.

Kaina tik $6000.
A. ŽVTNGILAS,

26 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA visai pigiai di
delis lotas 5,000. ket. pėdų labai, 
puikioj vietoj .lietuvių apgyven- 
toj, prie pat lietuvių bažnyčios 
ant kampo James»St. irPond St., 
Nonvood, Mass. Priežastis par- 
dkvimo, savininkas toli išvažiavęs 
ir nemano grįžti. Galite kreiptis 
dėl sužinojimo pas:

K. Kamila,
6 Andrevrs Place, Norwood,.Massi 

Arba pas1 savininką
V. Sereika, •

144 Tappan St, Kearney, N. J.
(4—29) i

LIBERTY BONDSU8
priimti už pilnus' 50 dolerių.

L. A. B-vės atstovas, ’ t
P. BARTKEVIČIA. 
877 Cambridge Str., 
E. Cambridge, Mass.*

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

PRIE DORCHESTER 81.;

Valandoa NedMomi*-
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakar*. Iki 4 vai. vakar*.

Tel. 80. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir liataviiakai 
Ofiso valandos: 

Ryt iis iki 9 vai.
. Po piety 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

'*

Ben Phona Dickta*en 30K M

Dr. Ignotas Stankus
1210S.Broa4St,l

Lietuvi* Daktai
Ofiso Valandai;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarai*; Ketverge nnoSik>9P.M 

NedoSemi. iki 4 n* pilta. •

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga aulalka pituku (linki

mą, prašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos salvoa, angina plankna priduoda 
ma jėaa reikalinga matot*.

Dermafnga t adarra k«d Jurt Plan
kai l>u* tanko* švelniu Ir akaiatna.

Oą* Juaū galvoje boa tyra, pleia- 
kandto Sa'yk* ant viaadoa ir plaukai

Reikalaujant priaiuaime Jum paš
tą tuvi* dykai išbandymui tampai*.

Pri*ra*klte 10e. įtampomi* penlun 
timo lėšų, ganai išbandymai dežiute 
Dermafuro* ir brošiūra.

ARGU. SPECIALT1ES CO. 
BOX 81. PHILADELPHIA. PA.

i




