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Lietuvos kariuomene jau arti Vilniaus
Husų sostinė ne lenkų 

rankose.
* •

LENKAI NEBUVO UŽĖMĘ 
VILNIŲ.

Bespauzdinant pereitą “Dar
bininko” numerį gavome iš 
IVashingtono nuo Pildomojo 
Komiteto pranešimą, kad len
kai nebuvo paėmę Vilnių. To
ji žinia nebuvo visuose nume
riuose, todėl ją čia pakartoja
me:

Pildantysis Komitetas gavo 
šitokią kablegramą iš Pary
žiaus nuo Lietuvos delegacijos:

Lenkai bandė paimti Vilnių, 
bet nepavyko. Bolševikai teb- 
laiko Vilnių. Jie paėmė Gar
diną. Lietuvių valdžia protes
tavo prieš lenkų veržimąsi ir 
grąsino apleidimu konferenci
jos. Penkios didžiosios vals
tybės prašė lenkų ir lietuvių 
paliauti karinius.veikimus, ap- 
reiskiant, kad nulitariš terito- 
rijos užėmimas nenulems jos li
kimo.

Taikos konferencija sudarė 
Baltišką Komisiją, kuri ištirs 
ir išris visus Lietuvos klausi
mus.

X •

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ 
VAROSI PIRMYN.

Utarninko laidos ameriko
niški laikraščiai turėjo šitokią 
žinią:

Bernas, geg. 4’ — Lietuvių 
kariuomenė varosi pirmyn ant 
260 mylių fronto, nuo Kuršo iki 
Gardino apygardos. Taip pra
nešama iš Kauno presos biuro. 
Lietuviu priešakinė armija užė
mė Seikus ir Vievį, gulintį už 
24 mylių nuo Vilniaus ir tiltą 
ant Vilijos upės ties Cieskiu.

PRANEŠIMAS IŠ WASHING- 
.TONO.

Praeitą savaitę pranešime 
padavėm dabartinę Lietuvos 
valdžios sąstatą. Šis sąrašas 
laišku mums prisiųsta iš Lietu
vos atstovybės Šveicarijoje. 
Toksai ministerijos sąstatas 
matyt buvo prieš išrinksiant 
Prezidentą. Prezidentą išrin
kus tūlos permainos įvyko. 
Tas permainas nušviečia tik 
ką prisiųsta Egzekutyviui Ko-, 

„mitetui nuo Lietuvos Delegaci
jos iš Paryžiaus kablegrama, 
kurią ištisai paduodam:

“Lietuvos Valstijos Prezi
dentas Smetona užtvirtino nau
ją ministerių kabinetą, su
sidedantį iš sekančių: (Minis- 
tęrių sąstatą buvo ankščiau 
‘ ‘ Darb. ’ ’ Todėl čia praleidžia^ 
me. Red.).

Taip-gi gavom kablegramą 
nuo Lietuvos atstovybės iš 
Londono, kurioje • pasako: 
“Lietuvos valdžiai tuojaus rei
kalinga sėklos vertės pusė mi
lijono dolerių. - Ar Amerikos 

lietuviai gali pagelbėti savo 
gimtinei šaliai paskolindami 
dalį reikalingų pinigų? Ar
ba gal kitokiu būdu galėtų pa
rūpinti Lietuvos valdžiai pini
gų atstatymui žemdirbystės. 
Pinigai tuojaus reikalingi.”

Gavus 'šią žinią Egzekuty- 
vis Komitetas tuojaus padarė 
reikalingus žingsnius, kad rei
kalaujamą pagelbą būtų gali
ma greitai suteikti. Balan
džio 26 d. buvo abiejų Tary
bų Adminištratyvio Komiteto 
suvažiavimas New Yorke. Ap
tarta būdai parūpinti Lietuvos 
valdžiai reikalaujami) pinigų, 
sėklas ir maistą užpirkti.

Iki šiol kaip politiški tąip ir 
ekonominei reikalai buvo pa
vedami Egzekutyviam Komi
tetui atlikti. Šiame Tarybų 
Adminictratyvin Konaitrt» su., myžtas beginant amerikiečius
važiavime atrasta reikalingu 
skirti tam tikrą ekonominę Ko
misiją, kurios užduotimi bus 
rūpintis visais javų maisto ir 
kitų produktų užsakymais dėl 
Lietuvos valstijos. Projektas 
paduoda abiejom Tarybom už
tvirtinti ir nuskirti tinkamus 
žmonės į minėtą Komisiją.

Lietuvos Valdžios atstovybę 
Anglijoje sudaro pp. Čepinskis 
ir Bizauskas- ‘Jiedu rūpinasi, 
kad gavus nuo Anglijos val
džios pripažinimą.

Egzekutyvis Komitetas iš
siuntė Paryžiun sekančią kab- 
legramą adresuojant Valdema- 
rui-Norui: “Why don’t you 
cable news as reąuested by Vi- 
nikas, they are urgently 
needed. Four delegates asked 
by the Lithuanian Govemment 
have been already elected bv 
both eouncils- Credentials will 
be issued by Executive Com- 
mittee, Norus and Dobužis are 
there, other two narnės wiH 
announce later. These dele
gates represent American Lith- 
uanians under direet authority 
of Lithuanian Govemment on- 
lv. Ali others from America 
represent special ąuestions for 
vrhich they were sent or 
appointed.

Vinikas, žilius, Bielskis.”
Balandžio 21 d. gavom nuo 

Lietuvos delegacijos iš Pary
žiau^ sekančią kablegramą:

“Lietuvos nepriklausomybė 
kas kart aiškėja. Netrukus 
Taikos Konferencija paims 
svarstyti Baltijos Valstijų, 
Finlandijos, Estonijos, Latvi
jos ir Lietuvos klausimą Len
kai ketina pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę ir taip-gi ke
tina kalbinti prie sutarčių mi- 
litarį apsigynimo frontą suda- 

■ ryti. Tikimės turėti dideles 
I sunkenybes nustatyme rubežių

•tarp Lietuvos ir Lenkijos-. Mes 
tikime, kad akivaizdoje pavo
jaus iš rusų pusės ir nepasise
kimo lenkų imperalistiškoms 
aspiracijoms, jie bus priversti 
prie kompromiso.

Narsus Lietuvos Armijos ka
riavimas su Rusijos bolševi
kais tęsiasi pasekmingai. Pa
saulio atyda nukreipta į Lietu
vą. Alijantai siunčia misijas 
Lietuvon, kad patyrus tą, “ne
žinomą šalį.” Matyt pamirš
ta, kad viduramžiuose Lietu
va buvo didžiausia valstija Eu
ropoje.

Pasišventimas mūsų jaunimo 
atkreipė Aiijautų domą į Lie
tuvą ir susilaukia nuo jų pagel- 
bos. Daugiausia pagelbos su
silaukta nuo Anglijos.^ Ame
rikos pašelpos Komisija tarėsi 
su Lietuvos Delegacija ir jau 
siunčia laivus prikrautus su 
maistu ir medikamentais.

Kaunas patapo centru Ali- 
jantų komisijų. Vokiečiai už
puolė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus komisiją Kaune. Vie
nas lietuvis kareivis likos už- 

nuo vokiečių užpuolimo. Lie
tuviai didžiausia pasipiktinę 
vokiečiais. Laike užmuštojo 
kareivio laidotuvių sudaryta 
didžiausi demonstracija prieš 
vokiečius.
• Lietuvos padėjimas dar ap
suptas erškiečiais ir reikalaus 
daug sunkaus darbo ir kruvi
nos karės, bet neprivalom dėl 
to nusiminti; priešingai, tas 
turėtų visus lietuvius paragin
ti prie smarkesnio, energiš- 
kesnio veikimo ir prie savęs pa- 
siaukavimo, nežiūrint kur šiuo 
tarpu jie būtų apsigyvenę. 
Kariaujančios Lietuvos akys 
nukreiptos į Amerikos lietu
vius. Jinai šaukiasi jūsų pa
gelbos. Jūs privalot supras
ti sunkumą if svarbą jūsų ro
lės link savo tėvynės, ir no
riai atlikti savo garbingą -da
lį.’!

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Prancūzijos valdžia nusprendė 
pasiųsti Lietuvon misiją, su 
tikslu surasti tinkamas priemo
nes Lietuvą nuo bolševikų ap
ginti. Misijos pirmsėdžiu yra 
nuskirtas Majoras Roboul.

Ansonija, Conn- susidaręs 
“Lietuvai Laisvę išgauti Ko
mitetas” prisiuntė Egzekuty- 
viui Komitetui, per pp. Tarei- 
lą, Gudžiūną ir Čaplinską de
vynių šimtų dolerių čekį ir 
šimtą dolerių bondsą. Pini
gai skiriami Lietuvai laisvę iš
gauti. Egzekutyvis Komite* 
taš1, vardan Lietuvos laisvės 
taria nuoširdų ačiū.

Chicagoje gyvenantys Mažo
sios Lietuvos piliečiai prisiun- 
tė per p. Ugandą šim'tą dole-1 kytas, su daug žaizdų ir sulyg 

policijos pasakojimų, tai buvo 
biauriausia kadais ' buvusi 
žmogžudystė toje valstijoje. 
Jos vyras yra karpenteris. Jo-

rių, prašydami perduoti Val
demarui, dėl paliuosavimo — 
Prūsų — Lietuvos.

. Egzekutyvis KomitetasInformacijos "Žiūras. paktdarių pėdsakų kol
(kas nesurasta.

.PRIPAŽINO FINLANDIJĄ.
Anglijos valdžia pripažino 

Finlandijos neprigulmybę ir 
jos dabartinę valdžią. Apie 
tai buvo paskelbta parlamente 
ir atstovai linksmai pasitiko tą v •_•žinią.

JEI NEPASIRAŠYS.
Jei yokietijos delegatai ne

sutiks pasirašyti po taikos pro
tokolu, tai alijantai ketino ją 
prie to priversti boikotu. Su 
Vokietija nebūtų daroma jo
kios pirklybos ir nebūtų leista 
nieko jon įgabenti.

Dabar kai derybos prasidėjo 
tai daug varžymų atšaukta. 
Dabar Vokietija gali laisvai 
pirkliauti su neutralėmis šali
mis.

Genevoj nuskirta puiki vie
ta pastatomai Tautų Lygos rū
mams. Laikinai Lygai‘pave
dama Eynar-d rūmai, kurie y- 
ra arti universiteto.

Nors karė pasibaigė, bet A- 
merikos karinės įgljądos tebėra 
didelės. Per balandžio mene
sį išleista $1.420.000.000.

Taikos protokolas, kurs Bus 
paduotas Vokietijos delega
tams, susideda iš 1.000 parag
rafų ir 85.000 žodžių.

Karės sekretorius Baker, tik 
ką sugrįžęs iš Europos laivu 
George AVashington, pasakė, 
kad per birželio mėnesį 300.000 
kareivių bus pergabentą iš 
Francijos.

Vokietijos valdžios kariuo
menė pilnai apėmė Muenichą, 
kur buvo įsigalėję bolševikai; 
Mūšiuose užmušta 150, sužeis
ta 900. Suareštuota apie 5.000 
ypatų.

Alijantai pakvietė Austriją, 
atsiųsti delegatus taikos konfe
rencijom

Colonial Sugar Refining kom
panijos manadžierius pasakė, 
jog 1920 m. ehkraus kaina bus 
tokia, kokia buvo prieš karę.

Tarp Francijos ir Turkijos 
tapo įsteigti .telegrafo susmeši- 
mai. '

BIAURI ŽMOGŽUDYSTE.
Barre, Vt. — Moteris Harry 

E. Broadwell, 29 metų amžiaus, 
trijų vaikų motina, rasta negy
va darže prieš Buzzel viešbu
tį. Besanti visai nuoga, pri
smaugta vyriška nosine- Jos 
drabužiai besą biskį toliau. 
Drabužiai besą visai sudrasky
ti: Lavonas nagais apdras-

GRĮŽTA Į TAIKOS KONFE
RENCIJĄ. -

Italijos delegatai grįžta į tai
kos konferenciją. Kai Italijos 
valdžia gavo pakvietimą nuo 
prez. Wilsono, premiero Cle- 
menceau ir Lloyd George’o 
grąžinti delegatus į taikos kon
ferenciją, tai Italijos valdžia 
tuoj pasiuntė kurjerį su man
datais. Kurjeras jau atvyko 
Paryžiun ir mandatai tapo į- 
teikti • Vokietijos delegatams. 
Mandatai tapo priimti.

Sulyg naujausių pranešimų, 
tai taikos išlygos Vokietijos de
legatams turėjo būt inteiktos 
seredoj po pietų.

Čekijos karės rųinisteris Ste- 
fanik žuvo orlaivyje lakioda
mas.

Detroito kompanijos pradėjo t 
atstatinėti iš darbų bolševikus, 
o jų vieton stato kareivius, su
grįžusius iš kariuomenės.

Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog didžturčiai, kurie lai
ke karės labai pasipelnijo, da
bar savo pinigus siunčia užsie
nin. Tą daro prieš valdžios 
uždraudimą. Keletą bilijonų 
markių depozitavo Šveicarijos 
bankuose.

Anglijos laikraštis Daily 
Clironicle skelbia, jog Franci
jos ir Anglijos valdžios bus nu
verstos, jei imtų trukdyti tai
kos įvvkinimą. Žmonės tai
kos taip ištroškę, kad jų kant
rybė greit išseks.

Milford, N. H. — Hillsboro 
dirbtuvės pakėlė darbininkų al
gas ir įvedė 8 vai. darbo dieną. 
Tas. palietė 1.000 darbininkų. 

Darbininkai ketino streikuoti, 
jei reikalavimai nebus išpildy
ti.

_____ •
Vieno j gauta telegrama, jog 

Raudonoji valdžia Budapešte 
nuversta.

ORGANIZUOJAMOJO LIE
TUVOS ŽEMĖS BANKO 

REIKALUOSE.

Visiems pilnai užsimokėju
siems nariams šiomis dieno
mis išsiuntinėjome pakvietimą 
į metinį Lietuvos Žemės Ban
ko narių mitingą kuri# bus 14 
d. Gegužio (Seredoje) Apreiš
kimo Panelės Švč. parapijos 
svetainėje, North 5-th ir Have- 
meyer- gatvių kampas, Brook
lyn, N. Y. Susirinkimas atsi
darys lygiai 10 vai. ryte. Lau
kiama visų narių.

Pageidaujamą kad tie ku
rie dar pilnai neužsimokėjo ir 
dar nėra pilnais Liet. Žem- 
Banko nariais, savo įmokėji- 
mus kogreičiausia sumokėtų ir 
mitinge podraug su visais da
lyvautų.

Varde Komiteto
Kun. Jonas Žilinskas.

Iš Milano, Italijoj, praneša
ma, jog Vengrijos raudonųjų 
valdžios viršininkas Belą Kun 
rezignavęs, bet jo rezignacija 
nebūva priimta. Valdžia pa
skelbė abelną proletariato mo
bilizaciją. Gen. Hambrick nu
skirtas vadu Raudonosios ar
mijos.

Jugo-Slavijos delegatai for
maliai tapo priimti į taikos 
konferenciją. Vokietijos dele
gatai ir-gi’juos pripažino.

Vokietija ketina statyti rei
kalavimus atlyginti už nuosto
lius padarytus per talkininkų 
blokadą. Reikalausią $13.650.- 
000.00G

«
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Taikoje!
Mes nenorėjome karės. Mes 

buvome priversti į ją stoti. 
Kada pastojome tai buvo mūsų karė 

laimėjome. Dabar mes norime
turėti taiką, taiką kuri būtų parem
ta ant amžinosios teisybės ir teisingo 
veikimo, ir mes turime būti gana 
tvirti matyti, kad tokia taika, vie
ną kartą atsiekta būtų palaikoma. 

Mūsų pirmoji, antroji, tre
čioji ir ketvirtoji Laisvės 
paskolos padėjo laimėti 
karę. “Pergalės” Penkto
ji padės išlaimėti Taiką!

Pirk Kitą 
laimėk YD

.SAUOU)-Cvit

zr
Kiekvienas kuris yra užsirašęs “Per
galės” Paskolą vieną kartą, turėtų 
kitą užsirašyti, prisidėti prie “Fi
nansų Yankee Divizijos” ir nešioti* 
YD ženklelį kartu su Laisvės Pasko-' 

los ženkleliu.
PATRIJOTIŠKAI TAUPYK DĖL 

PASEKMINGOS TAIKOS 
x UŽLAIKYK PAPROTĮ.

.„A PIRK KIT4

ioje Bankoje—Už gatava pinigus ar ant išmokesčio. 
Naujosios Anglijos Laisvs Paskolos Komitetas.

$5.00 Šeras 6% PRCENTŲįI
* įucz

Ar tamsta dar nepirksi sero? g

tad
Kam atidėlioti ant rytojaus?

Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug bankų. Da- 
bar.statykime savą! PIRKITE ŠERUS; KRAUKITE PINI
GUS SAVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBE JUMS 
IR LIETUVAI.

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
(Ink. vardu Joseph Kowal Co.)

32-34 Cross st., - Boston, Mass.
r

Amerikos žydų rabinai pa
siuntė prez. Wilsonui prašymą, 
kad jis panaudotų savo intek- 
mę suturėjimui žydų skerdy
nių Lenkijoj, Rumunijoj, Kri- 
me ir Pinske.

Lawrence ’o streikuojančius 
audėjus ketinama bandyti tai
kinti nauju būdu. Audėjai iš
rinks delegatus ir kompanijų 
atstovai ves su • jais derybas. 
Tokį pieną sumanė kaikurie 
biznieriai ir profesionalai.

Meksikos žinomasai banditas 
Vida pradėjo naują revoliuci- ’ 
j**-

Tvirti Karėje •

Tvirtesni

• .• • • * • •

Lietuviai, paskutine proga patarnauti Dėdei Šamui.
Netikite be Pergales Paskolos bondso.



DARBININKAS

Ema ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvertais ir subatomis. Lei
džia Anų Lietuvių Kymo-Katali- 
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NEPRAKTIŠKAS SUMA
NYMAS.

Kuomet įvairiose kolonijose 
prasidėjo L. Raudonojo Kry
žiaus darbas, kuomet pradėta 
rūpintis drabužių ir avalinių 
gaminimu, kad progai atėjus 
tą viską pasiųsti Lietuvon, tai 
tūlose vietose užsiminta apie 
rinkimą maisto. Žinoma keti
nama rinkti negendamą mais
tą — cukrų, vaisius kenuose ir 
tt.

Vienok tai būtų nepraktiška. 
Juk šeimininkės tokių daiktų 
perkasi tiek, kiek gali suvar
toti. Nusipirkti drabužiai ga
li nepatikti, nauji čevervkai 
gali pradėti spausti. Tokia
me atsitikime ne vienas sutik
tų paaukuoti. Su maistu pa
našių atsitikimi) negali būti. 
Žinoma šeimininkė gali sutik
ti duoti maišelį cukraus. Bet 
kiek su tais maišeliais būtų 
keblumo? Juk reikėtų gauti 
statinę, kad taip surinktą cuk
rų supilstyti. Taip pilstant 
cukrus užsiterštų.

Jei-gi maistas bus užsako
mas tiesiog iš kompanijų, tai 
veik už pusę kainos bus galima 
gauti. Tas maistas bus pri
deramai supakuotas, taip su
pakuotas, kad tiktų gabenti 
per jūres. Kompanijų sutai
sytos skrynios arba statinės 
nesusidaužys liuoduojant. Tai 
aišku, kad rinkti maisto daly
kų neužsimoka. Šeimininkė, 
kuri norėtų aukuoti cukraus 
svarą, už kurį ji mokėjo 11c., 
verčiau tepaaukuoja 5e. Tas 
penktukas geriau patarnaus 
sušelpimui, negu cukraus sva
ras.

Su drabužių gaminimu ir-gi 
reikia praktiškumo ir išrokavi- 
mo laikytis. Audeklų per
kant reikia žiūrėti, kad gau
ti už wholesale Rainas. Kad 
tą padaryti L. Rauodnojo Kry
žiaus skyriai turi susidėti.

* PASTABĖLĖS.
Pirkdamas Pergalės Pasko

los bondsus remi ne vien Dėdę 
Šamą, bet ir Lietuvos reika
lus. .

Be abejonės tautininkai, ku
rie sujudo seimą šaukti, kad 
Vilnių iš lenkų atimti, dabar 
smarkiai sukeikė ant lenkų, 
kad jie Vilniaus nepaėmė. Juk 
dabar didžiausias tautinin
kams argumentas už seimą į 
dulkes sumuštas.

A. Raudonojo Kryžiaus ir 
Hooverio pažadėtu patarnavi
mu Lietuvos šelpime būtinai 
ir kuogreičiarisia reikia pasi: 
naudoti.

Liberalai, šaukdami savo 
srovės suvažiavimą skelbią 
kad ir parapijos gali rinkti po 
tris delegatus. Ar tas jus ste
bina? Bet dalykas lengvai su
prantamas. Juk čia ne apie 
katalikiškas parapijas einasi. 
Juk turite žinoti liberalų glo
bojamas tautiškas, arba kitaip 
vadinamas nezaležninkiškas 
parapijas. Tai jos yri kvie
čiamos dalyvauti jų suvažiavi
me.

Didžiuma asmenų, kurių var* 
dai padėti po liberalų kvietimu 
į suvažiavimą, yra visai neži
nomi visuomenei. 0 “Drau
gas” rašo, kad tūli jų yra ne- 
yramotai. Mn kodėl A Į 
miršta prie jų vardų kryžiukai Į tvarkyti ir sunaudoti, 
padėti.

po keletą metų Amerikoje, bet 
tuojau šelpė pavargėlius ir gel
bėjo tautą nuo pražūties.

Ar nereikėtų ir mums iš to 
viso pasimokinti.

Nebekartokime senųjų klai
dų. Pradėkime pasitikėti la
biau savimi. Mes, lietuviai 
katalikai, turime savo Tautos 
Fondą ir jo gulti nevarysime, 
nes dar daug darbo jam prieš 
akis. Į jį aukas dėsime, per 
jį dirbsime, o jis visas lai gy
vuoja ir lai tarnauja ne kam 
kitam, kaip Lietuvai.

Sparnaitis.
Redakcijos prierašas. Tau-

AR MIGDYTI TAUTOS 
FONDĄ.

“Darbininko” 48-ame nu
meryje redakcija teisingai nu
rodo, kad reikia daryti Lietu
vių Savaitę, laike kurios rink
ti pinigus, drabužius, maistą 
po visą Ameriką Ištikrųjų: 
žydai, armėnai, lenkai ir dau
gelis kitų tautų milijonus su
rinko Amerikoje savo kraštams 
sušelpti. Nejaugi Amerikos 
gyventojai pasigailėtų. Lietu
vai aukų. Pirmiau Ameriko
nai mažai apie mus žinojo’. Da
bar ačiū labiausiai Tautos Fon
do pasidarbavimui — ji gavo 
progą arčiau mus pažinti. Tai
gi tik" mums reikia susiorgani
zuoti ir paklabinti į duosnias 
Amerikos žmonių širdis—o ne
bus dyvų, kad ir Lietuvai teks 
iš Amerikos žymesnė pašalpa.

Bet kas tą darbą varys? 
“Darbininko” redakcija pata
ria atnaujinti vėl aukų reika
lais uniją su liberalais, ir vėl 
surinktus pinigus Am. Raudo
najam Kryžiui pavesti. Bet 
juk tai tiesa, rodos, kad Lie
tuvių Dienos pinigų Lietuva ir 
po šiai dienai negali pamatyti. 
Nesenai buvo paskelbta, kad 
Raudonasis Kryžius siftiko ati
duoti tuos pinigus Pildomajam 
Komitetui persiuntimui jų i 
Lietuvą. Bet, kaip girdėt, 
Pildomasis Komitetas bet-gi 
negali prie tų pinigų prieiti, 
nes liberalų “Centralis Komi
tetas,” užreiške savo teises 
prie tų pinigų ir jų nepaleidžia. 
Žvirbliai ant stogų čirškia, kad 
tasai “Centralis Komitetas,” 
gana arti Atstatymo Bendrovės 
esantis, yra linkęs tuos Lietu
vių Dienos pinigus Įsukti į tos 
Bendrovės biznį. Jeigu tai 
netiesa, tai, žinoma, lengva 
bus pasiaiškinti tiems, kuriuos 
tai paliečia. Faktas bet-gi lie-! 
ka faktu, kad iš Lietuvių Die- i 
nos likę rūkai, neišsisklaido į 
net ir ligšiol, nors jau pustre
čių metų nuo to laiko praėjo. 
Tasai liūdnas patyrimas turė
tų mus šio to pamokinti.

Antra vertus, turime Tautos 
Fondą su skyriais visose ko
lonijose, turime tūkstančiu^ 
pasišventusių ir išsimiklinusių 
jojo veikėjų, turime aiškų prL 
jautimą Tautos Fondui milži
niškos didžiumos mūši) išeivi
jos. Tad vardan ko-gi dabar 
mes turėtume tą savo įstaigą 
paniekinti ir ją migdyti. Li
beralai sakys, kad visos tau
tos labas to reikalauja. Ne! 
visos tautos labas reikalauja, 
kad mes kuodaugiausiai aukų 
ir patys sudėtume ir iš ameri
konų surinktume. Tėvynė ne
gali pykti ant mūsų už tai, kad 
mums smagiau aukas dėti ir 
darbuoties prie savo Tautos 
Fondo, kaip lygiai negalės ji 
pykti ant liberalų ar socijalis
tų, jeigu jie dirbs per . savo 
fondus.

Aš paduočiau šitokį suma
nymą. Sumobilizuokime tai 
“Lietuvos Savaitei” visos trys 
srovės visas savo pajėgas, ko
kias tik turime. Greta srovi
nių komitetų po kolonijas, su
darykime iš-jų atstovų bendrus 
tarpsrovinius komitetus. Lai 
tie tarpsroviniai komitetai dar
bą reguliuoją lai prižiūri, kad 
nebūtų negražių užsivarinėji- 
mų, kad darbas eįtų sutarti
nai. Kada bus daroma mies
te “Tag Day” — lai visi var
toja vienodas dėžutes. Tik lai«z 
bus ant kiekvienos pažymėtos 
nors pirmos raidės to Fondo, 
su kuriuomi rinkėjas darbuoja 
si. Bus gražios lenktynės, re
zultate gi bus daugiau aukų.

Nebedarykime bereikalingo 
“klapato” Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kurs priėmęs 
mūsų pinigus, vėl nebežinos, 
ką su jais daryti. Juk jeigu 
kada nors Amerikos Raudona
sis Kryžius išspausdins visus 
dokumentus, paliečiančius Lie
tuvių Dienos reikalus, tasai 
leidinys liks amžinu liudijimu 
mūsų tautiiųo nepribrendimo, 
nepasitikėjimo savimi, srovi
nio užsivarinėjimo ir tt.. Pat
sai kreipimasis prie Raudono
jo Kryžiaus buvo to viso liudi
jimu. Kitos tautos apsiėjo be 
arbitrų, be tarpininkų. Jos 
mokėjo savo pinigus patys su-

. Ir ___________ .______
surinktieji milijonai negulėjo kaip LDS., SLRKA., Tautos
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Kas girdėti lietuvių kolonijose-I

CLEVELAND, OHIO.
Tėmvkite merginos. x

Iš daug šaltinių teko patirti, 
kad lytinėse valstijose nėra 
tinkamų darbų, o kad ir dir
ba, tai labai už mažą atlygini
mą. Todėl šiuomi pranešu, 
kad Clevelando merginos pa
daro gerą pragyvenimą. Daug 
yra kriaučių šapų, o taip-gi ir 
kitokių lengvų išdirbysčių, kur 
merginos dirba. Tad kurios 
norėtų čia važiuoti, lai kreipia
si žemiaus paduoti antrašu. 
Pilnas informacijas gaus per 
laišką. Clevelande dėl jauni
mo yra paranki kolonija, ran
dasi dailės oganizacijų 
jaunimas lavinasi.

M. J.šimonis,
6115 Dibble Avė., 

Cleveland, Ohio.

kur

NASHUA, N. H.

Laikraščiuose apie vyčių gy
vavimą nieko nesimato. Tai 
gal tik dėlto, kad buvo užsi- 

jėmę. Tai yra lankė vakari
enes mokyklas. Vyčiai turėjo 
’ ir lietuvišką mokyklą O kiti 
net privatiškai ėmė lekcijas, 
kad geriau pramokus anglų 
kalbos. Bet ir kuopos reika
lų neužmiršo. Pasibaigus mo
kykloms, 26 balandžio surengė 
maskaradų' šokius. Puikiai 
nusisekė, žmonių buvo daug ir 
pelno liks nemažai, dalis pelno 
bus paskirta “Vyčio” spaustu
vei. Taip-gi baigia mokintis 
puikų teatrą “Nastutė” ir 
“Sulig naujausios mados” ku
riuos neužilgo žada pastatyti.

27 bal. buvo ekstra susirin
kimas. Išrinko tris’delegatus 
į Vyčių N. A. A. suvažiavimą 
Laivrence, Mass. Į susirinki
mą buvo atvykę svečių p-lė J. 
Krivi lite iš Lawrence, Mass. ir 
J. Svirskas iš IVorcester, Mass., 
kurie buvo pasilikę dar nuo šo
kių. Suteikė mums naudingų 
patarimų. Vyčiai turi savo 
knygyną, knygų turi daug ir 
jau viskas išmokėta. Skolų 
nėra ir kasoj turi $50 su vir
šum. Iš knygyno' knygos vy
čiams ir LDS. nariams yra duo
damos veltui. Knygas skai
to ir pašaliniai palikdami kau
ciją ir ant mėnesio 10c- pasi
moką. Vyčiai mano sutverti
R. Kryžiaus skyrių. Tai la
bai pagirtinas darbas. Vyčių 
priešai matydami tokį Vyčių 
veiklumą iš kailio neriasi, bet 
nieko negali susilyginti su vy
čiais. Tai-gi vyčiai darbuoja- 
SI*

27 balandžio buvo prakalbos
S. L. R. K. A. Kalbėjo A. F. 
Kneižts. Prisirašė keletas nau
jų narių. Susivienijimas spar
čiai‘auga.

11 gegužės bus prakalbos 
LDS. 65 kuopos. Kalbės P. 
Gudas. Geistina, kad atsilan
kytų daug žmonių, nes bus į- 
domios moksliškos prakalbos. 

Levukas.

AKRON, OHIO.
Pradėjus plačiaus veikti dau

giau veikėjų pribūna, kas la
biaus paskatina visus prie vei
kimo. Prieš keletą savaičių čia 
apsigyveno- p-lė V.Janušaitė, 
kun. Januso sesuo, atvykus iš 
Petrogrado. Ji ves knygas 
Rūtos bankos.

Taip-gi p. A. Žaliaduonis iš 
Clevelando atvažiavo ir-gi 
dirbs bankoj. Daugiausia tvar
kys Statymo Bendrovės reika
lus. Be to ir daug prisidės prie 
sudrūtinimo katalikiškų kuopų

•<

tos Fondą branginame ir jam 
geros kloties velijame tiek, 
kiek Sparnaitis. Mūsų pienu 
rengimas Lietuvių Savaitės ne
užmigdytų Tautos Fondo, kaip 
neužmigdė Lietuvių Diena. Ta
me klausime, kaip ir kituose 
svarbiuose dalykuose žiūrėsi
me, ką nutars Amerikos Lie
tuvių Taryba. Keldami su
manymą, nenorėjome pasielgti 
sulyg priežodžio “Let George 
do it,” tai yra pasakėme ne 
vien, kad tas būtų gera pada
ryti, bet pasakėme kaip mūsų 
žvilgsniu galima padaryti.

Fondo, nes p. A Žaliaduonis 
savo didi pasišventimą yra pa
rodęs ta?pe clevelandiečių, o 
tuo labiaus stengsis Akrone. 
J o visas troškimas yra organi
zuoti katalikus. į bendrų spė
ką.

špokas.

DETROIT, MICH.

' Bal. 27 d. šv. Jurgio parapi
jos salėj LDS. 72 kp. laikė mė
nesinį susir inkimą Buvo at
silankęs ir kun. F. Kemėšis. 
Ragino darbuotis dėl tėvynės. 
Prisirašė 9 nauji nariai. Iš
rinkti darbininkai dėl .vakaro, 
kurs bus gegužio 10 d. prie Mi- 
chigan ir 24 g. Visi lietuviai 
darbininkai atsilankykite. Bus 
galima prisirašyti prie LDS.

Darbai prastai eina. Patar
tina nevažiuoti iš kitų miestų. 
Kaikuriose dirbtuvėse yra 
streikai.

K. Abišala papirko nuo Bar
kausko namus, kurie randasi 
prie IVestminster ir Cardoni 
gatvių. Apačioj yra drabužių 
krautuve.

Lietuviai sumanė* statydinti 
salę ant kooperatyviškų pama
tų. Bal. 27 buvo pirmas susi
rinkimas. Prisidėjo 40 šėrinin- 
ld), paimant šėrų už $5.000. 
Šėrininkų susirinkimas bus ge
gužio 11 dL 2 vai. po pietų par. 
salėj. Apie rugpjūtį bus gali
ma pradėti statyti.

Bal. 27 d. buvo šv. Jurgio sa
lėj vyčių vakarėlis pagerbimui 
vyrų grįžusių iš kariuomenės. 
Dar buvo svečias iš Chicagos 
architektas M. E. Žaldokas. 
Programas buvo įvairus.

S—as.

Ar jus užbaigėte?

Kareivis A. E. F %

Mes užbaigėme savo

TIESIOG IŠ VOKIETIJOS.
Apgarsinimas originalis ir 
surašytas dėl Pergalės Lais
vės Paskolos narių Amerikos 

I kareivių, kurie yra užjūryje, j

darbą

Prieteliams Tevyneje:

BENT KURIOJE BANKOJE—UŽ GATAVUS PINIGUS ARBA ANT KM0KE8ČI0. 
NAUJOSIOS ANGLUOS LAISVAS PASKOLOS KOMITETAS.

PATERSON, N. J.
Bal. 24 buvo prakalbos. Kal

bėjo p. Milius ir vietinis kle
bonas. Abu kalbėjo apie Lie
tuvos reikalus ir sudarymą lie
tuviškos kariuomenės. Susirašė 
nemažas būrelis Lietuvos gy
nėjų.

Bal. 27 d. vyčiai turėjo susi
rinkimą. . Dalyvavo veik visi 
nariai. Nutarta surengti pik
niką birželio mėnesyje. Susi
rinkime galutinai suorganizuo
ta Lietuvos sargų pulkas. .

L. Sargų rašt.
* __________________ •

ATHOL, MASS.
Bal. 27 d. vyčiai turėjo susi

rinkimą. Prisirašė 4 nauji 
nariai. Juozas Očikąs, nese
nai iš užjūrio sugrįžęs, pasako
jo apie savo patyrimus. Vi
siems labai patiko. Galop su
tverta L. Raudonojo Kryžiaus 
skyrius.

Cicilikai išmėtė čia labai 
kvailą atsišaukimą į vyčius. 
Rodos, kad kvailesnio negali
ma nei sugalvoti. Rašo, būk 
mes gėdinamės savo organiza
cijos vardo. Tai parodo, kad 
cicilikai nei kiek nepažįsta vy
čių. Po teisybei niekas iš vy
čių nesisarmatija savo vardo, 
o juomi didžiuojasi. Abelnai 
tas jų “manifestas” yra vai
kiškas, paikas, kadir bemok
slis tą gali permatyti.

Petras Balčiūnas su makabi- 
lium norėjo į medį įlipti. Sa
ko, buvęs ikaušęs.

Koresp.

BRIGHTON, MASS.
Prieš gegužio 1 d. cicilikai 

buvo išmetę plakatus apie ge
gužio pirmosios šventę. Bet 
atėjus tai dienai, žiūrim bolše
vikai dirba. Klausiam kodėl 
taip, tai sako, kad šioj “kon- 
trėj” ta šventė dar neįvesta. 
Bet žadėjo vakare į Bostoną 
važiuoti. Tai važiavusieji su
grįžo be raudonų kaklaryšių, o 
A. Lakačauskis po tiltu buvo 
pasislėpęs.

Kūmutė.

FITCHBURG, MASS.

Prieš gegužio pirmąją rau
donieji turėjo spyčius. Spvčia- 
vo Žiurinskas. Išpeikė Vokie
tijos socijalistus, išgyrė bolše
vikus, sakė, kad Lietuvoj ne
būsią vietos prez. Smetonai ir 
ragino dalyvauti maršavime su 
finais gegužės pirmoje. Bet 
maršavimo nebuvo, turbūt Dė
dė Šamas paliepė sėdėti užpeč- koloniion kun.

kyje su raudonomis nektaizo- 
mis.

Reikia priminti kad buvo 
klausta, kur važiuoja Grigai
tis ir Michelsonas. Tai atsa- 
kė4 kad Grigaitis gavo $25.000 
nuo kapitalistų ir todėl einąs 
po jais.

Fitchburgietis.

HARTFORD, CONN.
2 d- gegužės buvo laikytas 

susirinkimas šv. Cecilijos cho
ro. Nutarė važiuoti į išvažia
vimą LD. Sąjungos Naugatuck, 
Conn. Nutarė priklausyt prie
L. R. K. Federacijos. Ši cho
ro dr-ja daug yra pasidarbavus 
dėl labo tautos ir Lietuvos. A- 
teitvje žada nenuilstančiai dir
bti. Chorui pirmininkauja K. 
Kručkas, o vedėju vargoninin
kas P. Kamantauskas.

Čia gyvuoja pasekmingai L. 
kareivių pulkelis ir vis didina
si. Susirinkimai ir praktikos 
būna kas panedėlio ir ketver
gei vakarais. Meldžiam karei
vius ir šiaip jaunus vyrus atsi
lankyti Bažnvtinėn Svetainėn, 
41 Capitol Avė.

P. Jankauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioj, 4 d. gegužio lietu

viai čir atiiko pažymėtinai pui
kią demonstraciją. Po mar- 
šavirio suėję į vieną didelę te
atro salę buvo paD lotiškos pra
kalbos ir priir.ū a rezoliucija 
vienbalsiai už Lietuves nepri- 
gulmybę. Dalyvavom ie 4 tūk
stančiai žmonių.

V< Zubaitis.

BRIGHTON, MASS.
Gegužio 2 d. buvo mėnesinis 

susirinkimas LDS. 22 kuopos. 
Iš raportų nuo rinkėjų parašų 
po lietuvių peticijomis pasiro
dė, kad čia sulinkta 3-300. Nu
tarta ir išrinkta komisija, kad 
kiek galint stengtis atnaujinti 
vasarinę lietuvišką mokyklą. 
Tą vakarą prisirašė gabus jau

nas vaikinas Petras Vėbra.
Ligšiol mes taip išlengvo po 

vieną naują narį laimėjom ant 
kiekvieną susirinkimą. 11 
dieną gegužio Naujosios Ang
lijos Apskričio dėka bus 
generališkos prakalbos dėl pa
didinimo narių skaičiaus.

Sąjungietis.

SO. OMAHA, NEBR. 
Bazaras.

Nuo pat savo atvykimo šion 
J. Oleknavi- 

čius pradėjo rūpintis kaip grei
čiausiai skolas išmokėti už ba
žnyčią Jo pasidarbavimu ir ge
rų žmonių pagelba likosi pa
rengtas didis bazaras. Lietu
viai suaukavo visokių dalykė
lių.

Prasidėjo 28 d. balandžio. 
Tą vakarą Omahos arcivysku- 
pas pribuvo lietuvių bazaro pa
žiūrėti. Buvo gražiai pasitik
tas. Pirmiausiai susidedantis 
iš vaikų choras sudainavo A- 
merikos ir Lietuvos himnus. 
Viena maža mergaitė įteikė 
gyvi) gėlių bukietą arei vysku
pui. Vietos kun. Oleknavi- 
čius keliais žodžiais prabilo į 
publiką perstatydamas arci- 
vyskupą. Jo Malonybė arci- 
vyskupas J. J. Harty pasveiki
no So. Omahos lietuvius, pabir
damas ragino, kad katalikai 
vienybės ryšio laikytųsi ir tt.

Arcivyskupą išleidus iš sve
tainės, tai vėl palojo lietuviš
kas jomarkas.

Raseinietis.

WESTFIELD, MASS.

Į mano korespondenciją, kur 
užsiminęs buvau apie D. L. K. 
Vytauto dr-ją, susilaukiau at
sakymo. Štai prirodymai, kad 
minėtoji dr-ja nėra katalikiš
ka:

Ji nėra garsinama bažnyčioj 
panašiai, kaip kitos katalikiš
kos dr-jos.

Konstitucijoj nėra pažymėta, 
kad nariai privalo atlikti vely
kinę.

Suorganizuota be kunigo ži
nios ir pritarimo.

Neturi dvasiško vadovo.
Jūsų dr-jon gali priklausyti 

asmenys visokių pažiūrų.
Aš nieko neturiu prieš L. Dl

K. Vytauto dr-ją.. Bet jūs ne
galite uždrausti man aprašyti 
dalykus taip kaip ištikro yra. 
Jūs be pamato nesisavinkite 
katalikystės vardo, kad po to 
vardo priedanga klaidinti ka
talikus.

Vytautukas.

HUDSON, MASS.

Puikią Pramogą, teatrą ir 
prakalbas rengia A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 45 kp. Gegu- 
žio-May 11 d., 1919, St. John 
Hali, 27 Main St.

Pradžia 5val. po pietų.
Kalbės garsiausi kalbėtojai. 

Bus atlošta gražus veikalas
Katras neišmano.”
Įžanga visiems dykai.
Širdingai kviečia

Rengėjos.
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LEWIST0N, ME.

Puiki) teatrą “Gims Tautos 
Genijus” rengia Lietuvos Vy
čių 2 kuopa Gegužio-Mav 10 d., 
1919, Šv. Baltramiejaus Dr-jos 
Svetainėje, 387 Lisgon St.

Prasidės lygiai 8-tą v. vak.
Širdingai visus kviečia

Rengėjai.

GREENFIELD, MASS.

Balandžio 27 d. vietos Tau
tos Fondo skyrius surengė pra
kalbas. Kalbėjo J. E. Karo
sas iš So. Bostono. Plačiai 
aiškino apie Lietuvos reikalus. 
Buvo renkama aukos. Surink
ta $40.00. Aukojo: Feliksas A- 
ramatavičius $11, Antanas Su- 
kaitis $5, Juozas Kvedaras $2. 
Po $1.00: Ignas Zabalavičius, 
Juozas Miciuto, Juozas Paceko- < 
nis, Liudvikas Pateckas, Mari
jona Mickunienė, Albinas Ta
mulis, Konstantas Molinis, An
tanas Lopšaitis, Veronika Lo- 
tis, Mikolai Januševičius, J. 
Kodinis, Jonas Lukoševičius, 
Antanas Kėraitis Petras Dun
dulis, Pranas. Adomaitis, Jo
nas Dundulis, Ignas Žievaitis, 
Valerija Kaseines (?) Jurfcis 
Vaičiulis, LUrumuzo.

Vietos žmoneliai uoliai vei
kia. Pereitą savaitę į T. Fon
dą pasiuntė $50.

Po pertraukos kalbėjo apie 
darbininkų organizacijas. Ra
gino rašytis prie LDS. Tapo 
sutverta kuopa ir išrinkta val
dyba: Pirm. Juozas Pačekonis, 
kasierius Ignotas Zabalavičius, 
rašt Juozas MiČiuta. Valdy
ba pasižadėjo smarkiai darbuo
tis kad visas kolonijas pralenk-

■
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• Kuopos Rašt.

, talpina savyje daug į- 
vairių teorijų. Bet te
orijos dažniausia ir lie
ka teorijomis. O gyve
nimas eina savo keliu. 
Todėl geriausia va
duotis savo asmeniniu 
patyrimu. •Thoughtfol

ANO — 
Care

Jei jūs kenčiate galvos skaudėjimus, neturite apetito, 
sugedusiais viduriais ir t. p. — po pasinaudojimo to viso, 
ką jums prirašė daktarai, tai vistiek, sekdami pavyzdį tūk
stančių kitų žmonių, panaudokite kraujų ir vidurius valan
čias kendes Partolos. Ir jei tik po to jūs pajusite save kaip- 
ir atnaujintu žmogumi, tai ar tas nedarodo, kad mūsų vaisT 
tai užsitarnauja jūsų atydos.

Dabar jau visi ir kožnas žino dėžutę ir patentuotų Par
tolos ženklų, kuris jau randasi kiekviename name.

Pabandykite ir jūs. Atsiųskite $1.00 pačta arba ateiki
te patys. Kiekviena dėžė gvarantuota Įstatymu “Pure Food 
and Drug Act.” •

Daktaarš pavidale keūdės PARTOLOS yra geriausiu dr 
augu vvrų, moterų ir vaikų. Kiekviename name turi rastis 
PARTOLOS.

rai atvaizdino Samuolis. Ne- 
ištvirkusios geros rusaitės pa
veikslą atvaidino Dubauskiųtė. 
Na ir Serbentukas, nors čia au
gęs. kaip keliuose pereituose 
lošimuose, lygiai ir šitame 
pasirodė scenai tinkamu. Ke
lis lietuviškus, čia vietiniams 
nedaug pažįstamus šokius su 
smuiką potyriai pačirpino Or
lauskas. Beje .negalima ap
leisti, nes ir pati publika iš
mėtinėtų kad aplenkė, Kliševi- 
čienės su savo dviem mergai
tėms, kuri giliai įspūdingai pa
rodė prisikėlimų Lietuvos iš

pančių ir skurdo į šviesų ir 
liuosvbę. Kad šiame vakare 
būt trūkę lietuvybės ar prakil
numo dvasios visame jo sąsta
te, nieks negali prikišti. Dėl
to ir svečiai šaukė daugiau 
duokit tokių koncertų. Tai vis 
katalikų vienybės darbavimo
si vaisiai. Vakarų užbaigė iš- 
liuosuotų - iš Sibiro kasykjų 
tremtinių būrys Lietuvos him
nu.

HARTFORD, CONN.
Vietos Lietuvos Vyčių kuo

pos “Teatralio Ratelio”'pas
tangomis statoma penkių veik
smų dramų “Gyvenimo Ver-

pete.” Bus nedėlioj, 11 d. ge- 
gužės-Mav, 1919 m. Cathedral 
Lieeum Svetainėje, Lawrence 
gat

B Prasidžia 6:30 vai. vakare. 
'•Įžanga 25 centai. i
Tai-gi gerbiami Lietuviai ir 

Lietuvaitės, kaip vietiniai taip 
ir iš apielinkės, kviečiami visi 
atsilankyti koškaitlingiausia, 
nes tai bus vienas iš didžiausių 
ir įdomiausių teatrų.

Taip-gr bus dar ir įvairių pa- 
marginimų, kaip tai: dainų, 
muzikės, deklemacijų ir tt.

Tat nepraleiskite progos, nes 
kitos tąkios greit nebus.

Širdingai visus kviečia

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinkimas 

bus gegužio 12 d. 7:30 vaL va
kare Kąr. Aniolų salėje. Mel
džiami visi pribūti. Taip-gi 
visi naujai prisirašę prašomi 
ateiti, nes svarbus ręikalas. 
Visi gausite, po Lietuvos žem
lapį.
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“GENOVAITE”
Partola rekomenduojama ir 

• parsiduoda didelėse dėžėse, ku
rios kainuoja $1.00; kiekvienos 
užteks jūsų šeimynai ant trijų 
mėnesių.- Užsisakykite šian
die. .Saugokitės pamėgdžioji
mų.

Dėl patogumo publikos siun
čiame 6 dėžes už $5.00-

DYKAI.•
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienai^ atsiuntusiam užsa
kymų ir pinigus kartu su šiuo 
paskelbimu.

Pinigus ir laiškus siųskite 
adresu:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 3. 

New York City.

CHICAGO, ILL.
Šiuomi pranešame, jog LDS. 

20-tis kuopos susirinkimas-į- 
vvks nedalioj gegužės 11 d. tuo
jaus po pamaldų parapijos sve
tainėje.

Šitas susirinkimas yra labai 
svarbus, daug dalykų turime 
aptartu Svarbiausia, tai kas 
link pikniko. Turime darbi
ninkus išrinkti į piknikų.

Atminki m, kad jau nedaug 
laiko, o dar daug darbo. Steng- 
kimės- kiekvienas .išparduoti 
kodaugi ausiai tikietų, nes tas 
mums didžiausių pasekmę at
neš.

į Apskriti. Tai-gi dėlto dar 
kartų kviečiu į ateinantį susi
rinkimų skaitlingai atsilanky
ti. Bus išduotas raportas iš 
laikyto LDS. Apskričio marš
ruto. Taip-pat turime kų nors 
daryti, kad kuopų ir apskri
čio iždų pakelti. Ir daug ki
ti} dalykų turime apkalbėti.

Chicagos Apskričio 
Pirmininkas-

PUIKIAUSIAS ISTORIŠKAS VEIKALAS 8:NIŲ AKTŲ.
Perstatys gabiausios aktorės A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 15-tos Kp. iš Montello, Mass. 

Rengia vietinė A. L. R. K. MOTERŲ SĄ-GOS 13-ta Kuopa.

ATSIBUS NEDELIOJE,
Gegužio - May 11 d., 1919 m,

Šv. Petro Bažnytinėje Svetainėje,
WEST FIFTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

K. Valdyba.

LDS. CHICAGOS, APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS.•

Susirinkimas bus nedėlioj, 
gegužio 25 d- 2 vai. po pietų 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambariuose. Gerbia
mieji malonėkite atkreipti dau
giau atidos į LDS. reikalus ir 
skaitliai! lankytis ,į Apskričio 
susirinkimus. Ypač reikėtų 
atkreipti daugiau domos kuo
pų valdyboms, kad iš savo kuo
pos visuomet pasiųsti atstovus 
į Apskričio susirinkimų. Jei 
kurios negali prisiųsti atstovi} 
dėl didelių kelionės išlaidų, 
tai turite savo kuopos susirin
kimuose apkalbėti organizaci
jos reikalus ir apie tai pranešti

MONTREAL, CANADA.
27 balandžio mūs naujokai 

suprato ir atjautė kas tai yra 
būt ištremtam į vergijos ar lai
svės, bet į svetimų šalį- Kad 
net ir puošnūs rūmai dičponių, 
bet ne savo krašte, nepaguo
džia lietuvio širdies. Kaip ir 
su mylima, turtinga mergele 
kitos tautos, lietuvis lengviai 
atsiskiria, kad vargelį vargti 
ir net gyvastį paaukoti savo tė
vynei- Mat čia artistai-mylc- 
tojai parapijos svetainėj sulošė 
“Sibiro Žvaigždė,” prie kurio 
pirmo akto, grynai patenkinan
čių užbaigų pritaikė mūsų kle
bonas. Ir dekoracijos nušvie
tė: tarytum veikalas atsivai- 
dino tarpe Siberijos kasyklų 
kalnų-uolų. Žymių dalį vaka
ro užpildė abudu Valiukai, ku
rių vienas svarbiausių rolę vei
kalo paėmė, ji gi kelias ilge
sio tėvynės grynai patriotiškas 
dainas sudainavo. Rusų ofi-
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NEPAPRASTAS

VAKARAS!
“NASTUTE” ir “ŠALAPUTRIS”

Scenoje
Rengia Šv. Stepono Jaun.

NEDELIOJE,

Gegužio 11 d., 1919.
Bažnytinėje Salėje,

•

Cambridge, Mass.
Pradžia 7 vai. vakare.

Windsor St,

Draugija

Viršminėtus veikalus atloš gabiausi aktoriai. Tai-gi tik- 
ri esame, kad visi atsilankiusieji bus pilnai patenkinti.

Beto bus daug įvairių pa marginimų, taip, kad nei vie
na minuta nenueis už dykų ir juokų bus iki sočiai. Širdingai 
kviečiame visus vietinius ir apielinkių lietuvius bei lietuvai
tes koškaitlingiausia atsilankyti. v .. .

• '*■

GERBIAMIEJI:--
Labai retai būna proga pamatyti puikius istoriškus veikalus. Tai-gi kviečiame visus. 

Lietuvius ir Lietuvaites kaip vietinius, taip ir iš apielinkių atsilankyti kuoskaitlingiaųsia, o 
būsite pilnai patenkinti gabių artisčių lošimu..
PRADŽIA LYGIAI 7 VAL. VAKARE^

P. S. Vaikai be tėvų nebus įleidžiami.
ĮŽANGA PRIEINAMA.

Kviečia RENGĖJOS.

AKRON, OHIO.
Akrono lietuviai-katalikai 

pradeda vis labiau veikti. Bal. 
26 d- parapija suręngė iškil
mingų balių; griežė lietuviškas 
benas po vadovyste p. Brožio.

Bal. 27 d. Kliubo svetainėje 
įvyko susirinkimas Darbinin
kų Sųjungos 64 kuopos. Svar
styta sekantieji dalykai: pir
mininkas p. J. Ruika pranešė, 
kad knygos dėl būsiančio kny
gyno yra užsakytos už $2-50, 
nes tiek pinigų randasi kasoje. 
Kas link sutvėrimo vietinių 
dr-jų sąryšio nebuvo prieita 
prie galutino nutarimo. Ati
dėta iki kitam susirinkimui. 
Nutarta surengti didelį pikni
kų. Prisirašė 6 nauji nariai: 
V. Janušaitė, J. Dabkūnas, A. 
Valantiejus, J. Maskevičius, A. 
Petrauskas, M. Lietuvninkas. 
Daugiaus svarbesnių įnešimų 
nebuvo. Gaila tik, kad Akro
no lietuvaitės kurių nors mažai 
čia yra bet ir tos daugumoj ne
mėgsta dalyvauti liet, katal. dr- 
jose o susideda su svetimtau
čiais arba su lietuviškais rau
donkakliais. Bet tikimės, kad 
Akrono lietuvaitėj susipras ir 
prisidės prie katalikų.

BRIGHTON, MASS.
Svarbus pranešimas.

LDS. 22 kuopa-rengia nepa
prastai iškilmingas prakalbas. 
Bus nedėlioję, gegužio 11 d. 
Lietuvių Svetainėj 26 Lincoln 
St., Brighton, Mass. Pradžia 
2 vai. po pietų. Kalbės įžy
mūs kalbėtojai. Taip-gi bus -
So. Bostono solistai ir solistės. 
Be to bus gabi deklematorka 
p-lė A. Vielevičįutė ir kitos 
jaunos mergaitės. Žodžiu sa
kant, pirmos tokios prakalbos.

Širdingai kviečia Valdyba.

Pąieškojimai ir
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “D ar bildu
kų” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vienų sykį.
” tris sykius

50c. 
$1.00

VARGONININKUI gera vie
ta. Reikia tik vidutiniškai ži
noti bažnytinę muzikų ir turė
ti norų Amerikos zakristijono 
darbų atlikti. Kreipkitės f 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administracijų 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.
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Lietuvos Amerikos Pramonės

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsų sulyg 
nupirktų šėrų skaitliaus.

Į šių Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuvių veikėjai, žmonės su pri- 
• tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.

Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuvių kapitalą, siųsti iš 
Amerikos Lietuvon reikalingą Lietuvos atstatymui medegą, mašinerijų, įran
kius, maistų ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miesteliuš elektra ir tt.

Mes. .Amerikiečiai tam galime pagelbėti, dėdami kapitalą krūvon ir gaben
dami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos išvežama, išstatysime ant mar- 
ketų kitose šalyse. Mūsų sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų “malonių,” suteikiant 
jai kapitalų, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas. -v * ' •

šios Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną šėrų. Užmokesniui priimami ir Lilierty Bondsai už pilna’ver
tę. Norintiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 nuoš. į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasilianskasr prez., J. E. Karosas ir kun. J. Pet
raitis, vice-prez., P« Molis (Mulevičius),sekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin.

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime čekius, money 
orderius ir laiškus šiuo adresu:
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ANSONIA, CONN.
“Lietuvos” num. 103 tilpo 

atsakymas i mano rašteli, kuris1 
buvo “Darbininko” 42 No. 
“Lietuva” pagavus nuo atšalu
sių katalikų bile kokių žinelę ir 
tuoj stengiasi duoti pamokslų 
tikriems katalikams. Įstabu, 
kad šv. Antano dr-jos komite-l 
tas užsigavo, kuomet patėmi-į 
jo aiškiai nupieštus jų darbus. 
Pirma, jei šv. Antano dr-stės 
komitetninkai yra geri katali
kai, tai kodėl jie ignoruoja sa-, 
vo tarybų, kuri žiūri į reika
lus savo tautos. Antras jei 
jūs jaučiatės taip gerais tėvy
nainiais, tai kodėl neklojate 
šimtines ant tėvynės aukuro, 
kaip kad darė ir nekurie vieti
niai katalikai, o ne šv- Antano 
valdyba. Trečias jei jūs agi
tuojate už seimų kartu su lais
vamaniais, tai ženklas, kad jūs j 
klausote tik kų jums diktuoja 
laisvamaniška “Lietuva.” o ne 
Lietuvių Kataliki} Taryba. Ar 
tai čia neaišku, kad jūs eina
te atbulu keliu ir dar sakotės 
kad dr-jos už nosies nevadžio- 
jate, keno šičia teisybė? Ir 
tokie žmoneliai krikščionybe 
dangstydamiesi drįsta niekinti 
katalikus. Kas-link mass-mi- 
tingų, tai tas pat, • nėra tvar
kos. Ar galite vadinti tei
sėtais tuos mass-mitingus, Į ku
riuos susirenka šimtas su vir
šum žmonių o Ansonijoj pris- 
kaitoma apie 300 familijų ir ki
ta tiek pavienių. Tai-gi ar
gi jūsų mass-mi tingai yra tei
sėti, o jūs skelbiatės, kad ats
tovaujate visus lietuvius. Ąr 
čia ne melas.

Viską Matąs.

Paieškau brolių Jurgio ir Anta
no Bužų Kauno gub., Raseinių 
pav., AJeksandravo valsčiaus, 
Naumiesčio par., Žiopų kaimo. 
Pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa., 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Kas apie jį žinote ar
ba Jis pats, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Petronėlė Mišeikienė,
165 Ferry St., Newark, N. J.

.(5-3)

Aš Marija Pauliukevičiukč pa- 
I ieškau brolių Jono ir Mato Babu- 
sų ir pusseserės Onos Margeliutės, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto. 
Jeigu kas žinote apie viršminėtas 
ypatas meldžiu pranešti, nes aš e- 

’ su sunkiame padėjime.
Marija Paniukęvičiukė,

’ Esh A 13 Kolin St. 59, Luxemberg
-

TUOJAUS REIKALINGAS 
RANKINIS ZECERIS.
Darbas prie “VANAGO” 

spaustuvės. Rašykite tuojaus 
adresuodami:

“VANAGAS,”
6307 Superior Avė., N. E., 

Cleveland, Ohio.

Aš Augustas Vilimaitis paieš
kau sesers Marijos Vilimaičiukės 
ir dviejų pusbrolių: Adolfo ir An
tano Vilimaieių; visi iš Kauno g., 
Naumiesčio pav., Sudergiu par., 
Zurių kaimo. Jeigu kas žinote ar
ba jie patįs atsišaukite šiuo adre
su : Augustas Vilimaitis,

Eshs A 13 Kolin St. 59 
Lusemberg.

BALTIMORK, MD.112N.GR

PHILADELPHIA, PA.
Keletas čionykščių lietuvių 

ir lenkų esperantininkų, platin
tojų tartautinės kalbos, sumanė 
nupirkti mažutėlį drukoriškų 
presų. Ant jos jie mano spauz- 
dinti išmėtijimui lapelius-pla- 
katus su straipsneliais apie 
tarptautinę kalbų — Esperan
to. Tie straipsneliai bus spauz- 
dinami lietuvių, lenkų, anglų ir 
rusų kalbose. Gi jei tas Įvyks
— jei užmanytojai nupirks pre- 
sųt tai veltui patarnaus su ja 
ir vietinėms prakilnioms idėji
nėms ir labdaringoms draugys
tėms; kaip tai: blaivininkams, 
šv. Vincento a Paulio draugys
tėms ir tam panašioms.

Korespondentas. 
• P. S. Vadovėlių dėl lietuvių 

mokinties tarptautinės kalbos 
— Esperanto galima gaut pas 
Kaz. Vidikauskaš, 2833 Living- 
ston st., Philadelphia, Pa. ir 
Alb. Trečiokų, 319 Walnut St, 

p Newark, N. J.; vadovėlio kaina
— doleris, aptaisytas — $1.25.

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

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

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

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

. PARSIDUODA 
geri vargonai už pigių kainų — 
$20.00- Norintieji pirkti kreip
kitės pas:

A. B. M.,
242 Broadway, S. Boston, Mass.

E X T R A! '
Parsiduoda du automobiliu. 

“Hudson Supper six,” 1918 
m. taip kaip naujas ir “Over- . • 
land” su 7 sėdynėmis, 6 cilin- 
derių. Parduosiu užmokant 
ant syk arba duosiu ant išmo
kėjimo? • Kuris pirks tų išmo
kinsiu važiuoti. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Povilas Vasiliauskas, 
242 Broadway, S. Boston, Mass.
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DARBININKAS

Vietinės žinios.

L

LIETUVIŲ VASARINĖS 
MOKYKLOS REIKA

LAIS.
Ginčams apie vaikų vasari

nę mokslainę einant -karštyn, 
jaučiuosi priverstas paduoti 
visuomenės žiniai vieną faktą, 
kuris nušvies tikrą dalykų sto
vį ir parodys, kas ištikrųjų no
ri suardyti Lietuvių vaikų va
sarinę mokyklą. Kadangi Lie
tuvių mokyklos atstovai išreiš- 

* kė pageidavimą, kad aš, kaipo 
klebonas, būčiau generaliu mo
kyklos prižiūrėtoju, tai as įs- 
anksto padaviau aplikaciją 
Bostono mokyklų komisijai, 
kad užleistų Lietuvių vaikams 
viešąją mokslainę ant Fifth 
str. Liepos ir Rugsėjo mėne
siams. Po tūlo laiko gavau nuo 
Komisijos atsakymą, kad tū
las p. John Adams taip-gi pa
davė aplikaciją dėl tos pačios 
mokyklos, tuom pačiu laiku ir 
tikslu ir kad tas pats p. .John 
Adams griežtai protestuoja 
prieš mano aplikaciją, nes aš, 
girdi, noriu užvesti kažkokią 
Sektantišką mokyklą, gi jis, p. 
Adams, laikysis grynai moks
liškos metodos. Toliau tas p. 
Adams vadina savę Mokslo 
Draugijos Prezidentu ir patik
rina, kad jis reprezentuoja tuos 
žmones, kurie finansiškai rems 
minėtąją mokyklą.

Tokiu būdu p. John Adams 
ima ant savo pečių pranašo 
rolę ir apkaltina manę už tokį 
prasižengimą, kurio dar nepa
dariau, būtent, kad noriu už- 

- vesti sektantišką (suprask par- 
tyvišką) mokslainę, nors aš sa
vo aplikacijoj apie jokį partv- 
viškumą neminėjau. Ar Bos
tono mokyklų komisija intikės 
p- Adamsui, nežinia, bet jis 
jau įkalė miesto valdžiai min
tį, kad Lietuvių tarpe yra ne
sutikimas, ir jeigu miestas vi
sai neduotų Lietuvių vaikams 
mokyklos, tai tas Įvyktų vien 
tik pasidėkojant p, Adams’o 
pasidarbavimui,

♦

pygardoje, nors socijalistai vi
sokias kliūtis darė, mėtė pla
katus, kuriuose atkalbinėta nuo ‘ 
rašymosi po peticija, bet tos jų 
pastangos kenkti darbui nuėjo 
ant' šuns uodegos. Paskui 
kalbėjo apie Petgaiės Paskolą, 
ragino pirkti bondsus. Galop 
apgailestavo, kam tokiame su
sirinkime inešama reikalai jo
kio ryšio neturintieji su tikslu 
šio susirinkimo.. Sakė, kad 
mokyklos klausimą išrišti nę 
čia vieta. Galop išėjo kalbėti 
J. Kavaliauskas. Tasai perė
jo visokias takto ribas. Už
tenka pasakyti, kad jam bespy- 
čiuojanf žmonių neliko nei de
šimtos dalies. Ivaškevįčius no
rėjo nuraminti žmonės, sakė, 
kad dar Bagočius kalbėsiąs. 
Bet žmonės ėjo lauk biaurėda- 
miesi.

Buvo ketinta išdalinti palių-* 
(tijūnai geriausia pasidarbavu
siems rinkėjams, bet tas liko 
neatlikta.

Ką valdžia, kuri davė pui
kią salę uždyką, sakytų, jei su
žinotų, kaip tame mitinge pa
sidarbuota Paskolai?

Kaplys.

BRIGHTON, MASS.
Milžiniškas prakalbas rengia 

Lietuviij Darbininkų Sąjungos 
22 kuopa nedėlioj, Geguž.-May 
11 d., 1919, Lietuvių Svetainė
je, 26 Lincoln St. Prasidės 2 
vai. po pietų.

Kalbės žymūs kalbėtojai sve
čiai apie svarbius reikalus.

Kn. K. Urbanavyčius.
j

; •

H■

Taip-gi būS įvairių pamargi- 
nimų. Dainuos kareivis D. An- 
tanavvčius, p-lė A. Narinkevi- 
čiutė ir J. Varaitis, akompa- 
nubjant p-lei A. Kiburiutėi. 
Deklemuos p-lė A. Velavičiutė 
irkitos.

Širdingai kviečia ,
Komitetas.

NEW BRITAIN, CONN. 
Svarbios prakalbos.

Rengia SLRKA. 109 kuopa, 
bus 11 gegužio, 1919, parapijos 
svetainėje kamp. Churcli ir 
Stanlev gat. Kalbės du gar
siausi kalbėtojai: Oficierius J. 
J. Roman ir J. E. Karosas iš 
So. Boston, Mass. Širdingai 
kviečiame visus vietinius ir a- 
pielinkių lietuvius koskaitlin- 
giausia ateiti.

Rengėjai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J uozui Saunorai. Tamstos 

“Atsakyme” nieko ypatingo 
ir neapsimoka jo dėti laikraš- 
tin.

Lietuvos Atstatymo B-vės Šė- 
rininkui. Tamstos raštelis per- 
ilgokas. Vietos labai stinga- 
me. Bet tie basntjjimai greit 
pasiliaus. Jei "ne, tai nuo sa- 
vgs parašysime. Meldžiame ne
palaikyti "blogu, kad neindeda- 
me Tamstos raštelio.

24 sk. Komitetui, Rochester, 
N. Y. — Tamstų rezoliucijos 
nedėsime. Kai seimo reikalin
gumas pasirodys, tai A. L. Ta
ryba apie tai pasakys. Rašo-

te, kad Vilniui patekus len
kams reikia seimo. Na, o da
bar atėjo žinia, kad Vilnius 
tebėra bolševikų rankose ir 
prie jo artinasi Lietuvos ka
riuomenė. Tai matote kaip 
galima iš armbtos šauti į žvirb
lius, liberalų klausant. • Be to 
mes girdėjome,, kad toji rezo
liucija klastingai padaryta. . .

Prūsų L. Ch. Komitetui. Tam
stų atsišaukimų Lietuvos Šel
pimo Reikale jau indėjo kiti 
laikraščiai*, ..tai mes, stokuo- 
dami vietos, nedėsime. Teiki
tės nepalaikyti to blogu.

ŽEMĖ DOVANAI.
60 aknJ arti pusė dirbamos že

mės, kita ganyklos ir didelė giria 
klevų ir apušių, keletas obelių; 
didelis upelis teka pro farmą, ant 
gero kelio (Statė Road), arti mo
kykla, 10 mylių į didelį miestą 
Lowell, Mass., 8 ruimų stuba, 4 
ugniavietės piazai, pašiūrės dėl 
malkų ir vežimų, barnė su skiepu. 
Visos triobos pirmos klesos ir-jų 
nepastatytum nei už keturis tūk
stančius dolerių. Ant greito par
davimo atiduodu tik už $2300. Rei
kia užmokėt ant sykio.

25 akrai, apie 15 dirbamos že
mės, didelis pušynas ir kielmedžių, 
prie didelio upelio, 7 kambarių 
stuba, barnė ir vištinyčia; triobos 
reikia pataisyt. 37 mylios nuo 
Boston. Parsiduoda už $1300; 
i mokėt $600.

A. žvingilas, *
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Pamatykite
“PALOCIUS ĘžĘRODUGNE”

NEGIRK DIENOS BE 
VAKARO...

So. Bostono parašų rinkimo 
darbas buvo gerai pradėtas ir 
šauniai vedamas. Viskas taip 
sekėsi, jog vargu kur tas dar
bas buvo pasekmingiau pava
rytas. Darbe dalyvavo visi, 
kurie tik stoja už Lietuvos ne- 
prigulmvbę ir tarpe visų suta
rimas buvo didelis. Visuome
niškuose mitinguose minių en
tuziazmas buvo didelis, įvairūs 
kalbėtojai taktingai kalbėjo. 
Nebuvo kišama jokių srovinių 
klausimų, nebuvo paliesta da
lykų, apie kuriuos turime įvai
rias nuomones.

Jau buvome bepripažina So. 
Bostoniečiams didžiausią kre
ditą už mokėjimą prideramai 
atlikti bendrą darbą. Bet... 
negirk dienos be vakaro, mar
čios be metų, o vyro be trijų.

Paskutiniame parašų rinki
mo komiteto susirinkime bu
vo nutarta surengti didelį mi
tingą viso darbo užbaigimui. 
Buvo nutarta prie to pridėti ir 
Pergalės Paskolos reikalus. 
Todėl lengva buvo gauti uždy
ką ir Municipal salę mitingui.

Mitingas įvyko pereitą nedė- 
lią gegužio 4 d. ir pasibaigė to
kiu nepasisekimu, kokio nie
kas nesitikėjo; gal nesitikėjo to 
nei tie, kurie išanksto suplena- 
vo inešti mitinge dalykų visai 
nesirišančių sd to mitingo tik
slu. *

Žmonių buvo prisirinkę pu
sėtinai. Vedėju buvo p. Ivaš
kevičius. Pirmiausia kalbėjo 
p. Mik olas Venys. Pakalbėjo 
labai taktingai. Antras kal
bėjo Norkūnas. Tasai žmoge- j 
lis išlindo su vasarine mokyk- ] 
la,- dėl kurios yra dabar kilę 
didelių kivirčių. Agitavo už 

’ tokią mokyklą, kokia buvo per
nai ir tt. Jam pabaigus p. I- 
vaškevičius pasakė, kad girdi 
tokiai mokyklai esą priešingų, i 
bet tokių nereikia klausyti, o 
laikytis senosios. Po to kal
bėjo A. F. Kneižis, komiteto se- • 
kretorius. Jis išdavė rapor
tą. Nurodė, kaip gražiai tas I 
darbas buvo vedamas visoje a-

Išpildys A. L. Pilnųjų Blaivininkų Susiv 49 kp. 
Rengia A. L. Noterų Sąjungos 41 kp.

Subatoje, Gegužio - May 10 d., 1919
Lietuvių Salėje,

Brighton, Mass.26 Lincoln st.,
Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA pirmose sėdynėse 50c.; tolesnėse 35 centai.

Lituvių Statymo 
Bendrove

; | Lithuanian Building Corporation |
Šerai parsiduoda dabar ir tik lietuviams. Ar pirkai?

t Kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė turėtų nusipirkti šėrų virš 
minėtos Bendrovės, kurie dabar parsiduoda po $25.00 ir ma
žiaus neparduodame kaip du Šeru už $50.00 ir nedaugiaus 
kaip 100 šėrų vienai ypatai. z »

Nusipirkę šėrus šios Bendrovės būkite užtikrinti, kad į- 
dėti pinigai atneš daugiaus negu 4 nuoš. ir kaskart kils aug- 
štyn. Su nuošimčiais kils ir šėrų kaina. Priguėldamas prie 
šios Bendrovės, dirbsi sau, o ne svetimtaučiams.

L. S. Bendrovė stąto namus, priima ir išmokina darbinin
kus amato ir kad išlavinus‘nuvažiavę į Lietuvą galėtų prisi
dėti prie atstatymo nuteriotos tėvynės Lietuvos.

Lietuvių Statymo Bendrovė ruošiasi prie didelio darbo, 
atbudavojimo Lietuvoje bakužių. Dėkime pinigų į krūvą, 
kad pakars pranioniją Lietuvoje.

Pirk šėrą' šiandiena. Už šėrus priimam ir Liberty Bond’sus 
! už pilną vertę.

Klausdami platesniij žinių rašykite adresuodami:

Lietuvių Statymo Bendrove
(Lithuanian Building Corporation)

6307 SUPERIOR AVĖ., N. E. CLEVELAND, OHIO. J

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA- 
. PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymų gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi
skubink! ....'............

I Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

^"^'nklTpcpi*. Nuo 7 !kl 8 vakar* 
»3W ROA.DWAYCor. ST 30. BOSjTON.

Tam&B.

Ii
DR. F. MATULAITIS |

Išvažiavo ant studijų* į g
Chicagą. Sugrįš Birželio i 

mėnesyje į Bostonų. g

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys veidą 

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

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

%

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

Lietuvis Dantistas•
DR. M V. CASPER

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

South Boston, Mass. Į
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—:30 ryte ] 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. ]

Siutai Siutai

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A.. GLEBO W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
fimlau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

So. Bostoniečiams pageidaujant, šis vei kalas buvo pastatytas du sykiu ir kiekvieną 
sykį salė buvo pripildyta žiūrėtojais. Brightoniečiai ir apielinkių lietuviai nevisi galėjo ma
tyti, tai dabar bus geriausia proga pamatyti šį taip puikų veikalą lošiant gabių aktorių. 
Programas pamargintas dainelėmis, eilėmis ir 11.

Ateikite visi, nes gal bus paskutinė pro ga. , : t <. ‘
Širdingai kviečia RENGĖJAI.

P- S. Vaikai be tėvų nebus leidžiami.

z

Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 
jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano, praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju 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. , • ' •

Sergantieji vyrai ir moterys!

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. 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 S1O.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

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

Kampas Beach St.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
ViBą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.:

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

NadUlomla' 
nuo 10 Tai. ryta 
Iki 4yal. vakar*.

ryta 
ara. S

J
Tel So.Bo.ton 270

DR. JOHN NacDONNELL, N. D.
Galima sasikalirti ir littavitaiai 

Ofiso valandos:
- Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietę 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Or. J.H. Staknevičius I
234 Lafayette St., Kamp.

Ofiso valandos: Jefferson st, ■
»-11 RVTt NCWM«,N.J.
2-4 AO meru Telefoną. Q9CQM
«-e vakare Market a OOW

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 3
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,! 

nevirlnhnas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spč-S 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad begyvensiu. Vl-j 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet -niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . '

Bet kada pnreikaalvan Salutaras vaistą, Bltterto Kraujo valytojo,, 
Nervatona. Inkstą Ir Reumatizmo gydholės, tai po suvartojimui minė-' 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti Kraujas] 
išslvals, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas lSnyko po užmuSi-i 
mui visu ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras; 
Biterja, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp, 
dienos ir nhkties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas Ir 1000 syklą dė- 
knvoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patjrtu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras : - • _

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof.
Chicago, III-

1

I

1

I
i

BeU Phon* Didriaam 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St, PHadelphia, P*.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso ValaedaM

Nuo 9 rito iki 5 po pieta

9

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

NEGAIŠINK 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.

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

D R. M0R0NEY
Washin^ton St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS. «
Ofiso valandos, Nedėldieniais ir šventėmis

10 ryte iki 2 po pietų.9 ryto iki 8 vakare

Vakarais, Ketverge nuo Šilo 9 P. M.




