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Vokietija gavo taikos išlygas
. 1

Nemunas daromas tarptautine upe. Mažoji Lietu
va ne visa atskeliama nuo Vokietijos

* J

Lietuva nepaminėta
♦

* ———i
PUNKTAI LIEČIANTI ■ 

LIETUVĄ.
Pereitą seredą po pietų Ver

saliuose Vokietijos delegatams 
alijantą taikos konferencija 
inteikė taikos išlygas. Tą pat 
diena tą išlygą sutrauka tapo 
viešai paskelbta. Išlygos pa
liečia tik Vokietiją ir iš dalies 
jos kaimynus. Todėl Lietu
vos klausimas Čia nenulemtas 
ir Lietuva visai nepaminėta. 
Užsiminta tik apie rytinę Prū
siją ir Nemuną.

Pasakoma, kad Vokietija tu
rį atsižadėti šiaur-rytinio kam
po Rytinės Prūsijos, 40 ketv. 
mylių į šiaurę nuo Nemuno u- 
pės. Kitoj vietoj sakoma, kad 
tasai Rytinės Prūsijos kampas 
apie Klaipėdą turi būti paves
tas alijantanžs. Vokietija turi 
sutikti priimti tokį išrišimą, 
kurs bus padarytas sulyg gy
ventojų tautybės.

Trečioj vietoj apreiškiama a- 
pie Nemuno padarymą tarptau
tine upe pradedant nuo Gardi
no.. Paupinės valstybės turi 
padalyti jį tinkamu navigaci
jai (laivų plaukinėjimui). Jei 
valstybė palei Nemuną įsteigta 
norės, tai galės prašyti Tautų 
Lygos įsteigti tarptautinę ko
misiją, kuri Nąmuną prižiū
rės.

Iš rytinių kraštą, kurie at
skeliami nuo Vokietijos, Vo
kietija turi atitraukti savo jė
gas tada, kada talkininkai į- 
sakys.

Tai tiek paliečiama Lietuva-

Vokietija negali turėti kari
mą orlaivią.

Vokietija turi atlyginti už 
nuskandintus alijantij laivus, 
pavedant savo laivus ir pabu- 
davojant naujus ir atiduodant 
juos alijantams.

Vokietija turi sutikti pavesti 
ex-kaizerį alijantą teismui.

Vokietija turi pripažinti ali- 
jantį} Tauri] Lygą, kurion ji 
nebus įleista.

Helgolando tvirtovė turi būt 
nugriauta.

Vokietija turi atsižadėti išly
gą padarytą su bolševikais ir 
Rumunija.

Vokietija turi leisti visoms 
tautoms naudotis Kiel kanalu.

Vokietija turi išmokėti kon
tribucijos alijantams 100.000.- 
000.000 (šimtą bilijoną) mar
kią. Iš pat pradžios turi už
mokėti 20.000.000.000 markią. 
Iki ta kontribucija bus išmo
kėta, tai alijantą armija lai
kys dabar užimtas Vokietijos 
žemes ir tiltus ant Reino. Tal
kininką kariuomenę turi užlai
kyti Vokietija.

Amunicijos Vokietija galės 
turėti tik apribotą skaičią.

Iš viso nuo Vokietijos atske
liama 37.000 ketv. mylią.’ Tai 
yra šešta Vokietijos dalis.

Be to Rytinėj Prūsijoj kaž
kuriose provincijose bus leista 
žmonėms balsuoti ar nori likti 
po Vokietija. Schleswige bus 
balsuojama ar gyventojai nori 
likti po Vokietija ar grįžti po 
Danija.

KO VOKIETIJA NETENKA.
Vokietija grąžina Francijai 

Alzaciją ir Lotaringiją.
Saar klonis internacijonali- 

zuojamas ant 15 metų. Iš ten 
Franci ja gaus anglis.

Dancig mterhacijona lituoja
mas. \

Didesnė Silezijos dalis duo
dama Lenkijai.

Vokietija atsisako nao visų 
žemių ’i politiškų teisių už Eu
ro pos ribų.

Vokietija pripažįsta nepri- 
galmybv vokiškos Austrijos, 
Čeko-Siovakijos ir Lenkijos.

Vokietija neturės kariuome
nės virš 100.000. Priverstinas 
kareiviavimas panaikinamas.

Visos Vokietijos tvirtovės 
per 50 mylių į rytus nuo Rei
no turi būt nugriautos.

Karinių laivų Vokietija gali 
turėti tik šešis šarvuočius, še
šis skraiduolius, 12* torpedinių 
■**. be snbmarin, .
netari bnt daugiau, kaip 15.000. | Emtaxa kalMjo. Be kito ko

KAIP IŠLYGOS BUVO 
INTEIKTOS.

Seredoj po pietą Versaliuose 
tam tikroje salėje susirinko vo
kiečią ir alijantą atstovai. 
Francijos premieraš Clemen- 
ceau trumpai pakalbėjo į Vo
kietijos delegatus. , Štai kaž
kurie jo kalbos sakiniai:

“Jūs (Vokietijos delegatai) 
matote prieš save pripažintus 
visu mažą ir didelių tautą ats
tovus, susijungusius vesti iš
vien karę, kuri taip žiauriai 
buvo mums įbrukta

“Jūs paprašėte taikos. Mes 
gatavi jums duoti taiką. Mes 
inteiksimeJjums knygą, kurio
je randasi mūsų išlygos.”

Toliau premieraš sakė, ’ kad 
per 15 dienų vokiečią delega
tai gali duoti klausimus ant 
rašto. Po to jau reikės pasi
rašyti.

Po to Vokietijos delegacijos

jis pasakė:
“Mes pripažįstame, jog ka

rinė Vokietijos galybė Sutriuš
kinta. Mes žinome, jog čia ran
dame begalinį neapykantos šal
tini ir mes girdėjome atkakhj 
reikalavimą, kad pergalėtojai 
priversti] mus, kaipo pergalė
tus apmokėti ir kad būti] nu
bausti tie, kurie užsipelnė nu
baudimo.

“Yra reikalaujama, kad mes 
prisipažintume vieninteliais 
karės kaltininkais. Tokis pri
sipažinimas iš mano burnos 
būtų melagystė. Mes toli gra
žu nesakome, kad visai nekal
ti, kad kilo šita pasaulinė ka
rė ir kad ji buvo vedama tokiu 
būdu, kokiu buvo vedama. Pa
sistatymas buvusios Vokietijos 
valdžios Jlaagog talkos kohe
rencijoj, jos veikimas ir pra
leidimai tragiškose 12-koj lie
pos dienų be abejonės prisidė
jo prie pagimdymo karės. Bet 
mes energiškai užginčijame, 
kad Vokietija ir jos žmonės, 
kurie buvo įsitikinę, kad jie 
veda apsigynimo karę, buvo 
vieninteliais karės kaltinin
kais.”

Toliau sakė, kad per pasta
ruosius 50 metų imperializmas 
visų Europos tautų buvo už
nuodijęs tarptautinį stovį. Ne
atsižvelgimas į tautų teises ap
sispręsti prisidėjo' prie karės 
užsipliekimo.

Toliau pripažino, kad Belgi
ja buvo neteisėtai užpulta ir 
Vokietija pagatava jai atlygin
ti. O kai dėl kitų vokiečią 
žiaurumą, tai priminė alijan
tą blokadą, kuri Vokietijoj 
nužudė šimtus tūkstančių ra
mių gyventoją. Atsiminkite 
tai, sakė grafas, kuomet kal
bate apie kaltę ir bausmę. Tik
rą, bešališką kaltę, sakė gra
fas, gali nustatyti tik neutra- 
lė komisija ir tokio būdo nu
statyti kaltę reikalauja Vokie
tija. *

Galop sakė, kad augščiausia 
karės pamoka yra tai įsteigi
mas Tautų Lygos.

VOklEČIAI IŠDIDŪS.
Vokietijos taikos delegatai 

laike inteikimo taikos išlygą 
elgėsi taip, kad suerzino ali
jantą delegatus. Ceremonijos 
tęsėsi pusvalandį ir visą laiką 
intempimas buvo didelis. Iš 
alijantą pusės ceremoniją ne
daryta su vokiečiais. Franci- 
jos premiero kalba Į vokiečius 
buvo sakinys po sakiniui vers
ta į vokiečią kalbą, bet versta 
visai netaisyklingai.

Vokietijos delegacijos pirmi
ninkas savo prakalbą skaitė sė
dėdamas. Tas labai nepatiko 
alijantą delegatams. Skaitė 
vokiškai ir vertėjas kiekvieną 
sakinį vertė anglų kalbon. Pir
mas sakinis buvo negarsiai iš
verstas- Premjeras sušuko gar-

CHINAI NERIMAUJA.
Chinijoj prasidėjo dideli ne

ramumai dėlto, kad didelį plo
tą jos teritorijos (Shąntungo 
pusiausalį) taikos konferencija 
priskyrė Japonijai. Chinijos 
sostinėj ir visoje Chinijoj ke
liamos demonstracijos ir išne
šami protestai prieš tą padava- 
dijimą. Tie, kurie japonams 
prielankauja, yra persekioja
mi. Susisiekimo ministerio 
namai tapo sudeginti, nes jis 
prielankus Japonijai.

Japonijai tas nepatinka ir 
jos valdžia pasiuntė Chinijos 
valdžiai persergėjimą. Pasa
kė, kad prieš-japoniškas Chini
joj judėjimas gali sukelti daug 
nesusipratimą.

Chinijos studentai Tokios

SUŠAUKIA KONGRESĄ.
Prez. Wilson iš Paryžiaus at

siuntė Washingtonan prokle- 
maciją, kuria paskelbiama kon
greso sušaukimas. Kongresas 
sušaukiamas gegužio 19 d. Pre
zidentas sugrįšiąs iš Europos 
apie birželio 10 d.

Belgijos kardinolas Mercier 
kablegrama užsisakė Pergalės 
Paskolos bondsą už $1000.

___________________________ ?

PRIPAŽINO FINLANDUĄ.
Suv. Valstiją valdžia pripa

žino Finlandijos neprigulmvbę • 
ir jos dabartinę valdžią. Pir
miau ją pripažino Anglija.

~Sakmy9^tkartotaj, bet universiteto Japonijoj darė
premieraš išnaujo sušuko ‘ ‘ gar
siau.” Po to vokiečią delega
tai sustojo ir su visais stalais 
“prisimūfino” prie pat alijan
tą delegatą.

GAUS FIUME.
Italijos taikos delegacija tuo

met sutiko sugrįžti į taikos 
konferenciją, kuomet jiems 
buvo pažadėta duoti miestą 
Fiume. Iki 1923 metą Italija 
bus tik globėja to miesto, o po 
to jai visai prigulės. Iki 1923 
Jugo-Slavai naudosis tuo mies
tą, kaipo uostu, o tuo tarpu už 
keletos mylią prie Adriatikos 
bus pastatytas kitas Jugo-Sla- 
vą miestas ir sujungtas gele
žinkeliais su Agram ir kitais 
didesniais miestais. Italija at
sižadėjo kaikurią vietą prie ry
tinio Adriatikos pakraščio.

Austrijos valdžia jau išrinko 
delegatus į taikos konferenci
ją. Delegacijos prezidentu y- 
ra Dr. Klein. Po Vokietijos 
.alijantai ves derybas su Aust
rija.

IŠLYGAS IŠDIRBO PER 
109 DIENAS.

Aliiantai nuskyrė inteikimui 
taikės išlygą ypatingą dieną, 
kad pasvilinti vokiečią akis 
Tai buvo diena ketvirtą metą 
sukaktuvės po nuskandinimo 
Lusitanijos. Tai buvo 177-ta 
durna po karės pertraukimo, 
109-ta diena no taikos konfe
rencijos pradžios. Taikos iš
lygas rengė 1.000 visokią spe- 

' cialistą. Parašė išlygas iš 
180-(XM) žodžių. Tai kiekvienam 
‘ taikos kome; * nei jos nariui at- 
j soina po 80 žodžių.

demožžstraciją prie Chinijos ir 
kitų valstybių ambasadą. Pro
testavo prieš paskyrimą Shan- 
tungo pusiausalio Japonijai.

SOCIJAUSTŲ DEMONS
TRACIJA NEPAVYKO.

Francijos parlamento nariai 
socijalistai norėjo padaryti de
monstraciją prieš valdžią par
lamente. Soįcijalistams nepa
tiko valdžios pasielgimai gegu
žės 1d. Socijalistai norėjo 
“duoti klausimus” valdžios 
atstovams. Pats premjeras 
negalėjo ateiti parlamentan, o 
į savo vietą atsiuntė ministerį 
Pams, kurs turėjo atsakyti į so- 
ęijalistų klausimus. Tai kaip 
tik tasai ministeris inėjo parla
mentan, tai socijalistai išėjo 
lauk, manydami, kad daug ki
tą atstovą juos paseks. Bet 
niekas jų nesekė ir socijalistai 
gavo tokią nosį, kokios niekuo
met nebuvo gavę.

LaikeEgipte dabar ramu.
maišto žuvo penki Anglijos ofi- 

Milžiniškas Vokietijos gar- cieriai ir šeši sužeisti, kareivių 
laivis Imperator atplaukė į 
Francijos uostą Brest ir pradės 
gabenti Suv. Valstijų kareivius 
namo.

• •

užmušta 18, sužeista 50. Indi
jos kareivią užmušta 6, sužeis
ta 25. Riaušininką užmušta 
ir sužeista 1.000.

z.

James M. Keyes
Advokatas

i
i

i
j

350 Broadway, So. Boston, Mass. i
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600. 

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

Šis apgarsinimas yra užtvirtintas ir apmokėtas per CENTRAL 
SPA, 481 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 72149, kaipo jų 
dalis prisidėjimo prie “užbaigimo darbo” finansavime karės.
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Kam atidėlioti ant rytojaus?

Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug bankų. Da
bar statykime savą! PIRKITE Š£RUS; KRAUKITE PINI
GUS SAVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBE JUMS 
IR LIETUVAI. ' ■ •

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

$5.00 seras 6% PROCENTŲ! 
Ar tamsta dar nepirkai sero?

(Ink. vardu Joseph KovvaI Co.)

32-34 Cross st., Boston, Mass.
-*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ■ ----------------------------------------------------------------

Lietuviai, paskutine proga patarnauti Dedei Šamui.



KAPITALAS $2,000,000.00.

SO. BOSTON, MASS

Kas girdėti lietuvių kolonijose

Mobilizacija

LYNN, MASS

Iš Haverhill, Mass

Iš Nashua, N. H.

Jonas S. Kisielius

300.00
150.00

ir potam kelis kartus šo- 
“ Karalienę,” Japanese 

etc. Lenkauskaitė de-

SPRAGA MŪSŲ DIPLO 
MATIJOJ. ,

Philadelphia, Pa.:
Juozas Čikolas..................$50.00

Dorehester, Mass-:
Bernardas Pabiržis ... .100.00

pats choras gegužio 4, Nor- 
woode ir-gi puikiai pasirodė 
pašventinimo vargonų koncer
te.

Ne kareivių, bet kapitalo. Lietuvai laisvė užtikrinta 
Tėvynei laisvę iškovojome per organizavimąsi. Dabar orga- 

nizuokimės tą laisvę Lietuvai užtikrinti ant visados. Tamsta 
gerai supranti, kad Lietuva nebus laisva, jei jos prekyba‘ir pra
monė bus svetimtaučiu rankose.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
žino kad Lietuvos gyventojai badų ir šaltį kenčia, kad 

jiems reikia gyduolių, maisto ir drapanų. Bendrovė žino, kad 
reikia kplią atidaryti į Lietuvą ir tų kelią jau praskynė. Siųs 
savo laivus su visokiomis prekėmis į Lietuvą. Pilni nurody
mai bus paskelbti neužilgo. Bendrovė tarnauja ne srovėms, bet 
žmonėms. Ji nurodys kaip Amerikos lietuviai galės šios Bend
rovės laivais ir keliais pasiųsti pagelbą savo gentims Lietu
voje.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
jau steigia Lietuvių laivu liniją. Daugelis lietuvių atsida

rius keliams grįš į Lietuvą. Bus mums smagiau važiuoti ant 
lietuviškų laivų linijos. Uždirbtas pelnas pasiliks lietuvių tar
pe.

cijos trūkumus reiktų, kad A- 
merikos Lietuviai arba Lietu
vos valdžia įgaliotų tuojaus 
bažnytinės politikos žinovus. 
Per pastaruosius laikus vakari
nėj Europoj, kaipo kunigai- 
-veikėjai figūravo ir figūruoja 
pralotas Prapuolenis, kun. Vis- 
kontas ir kun. Vilimas. Jei 
Amerikos lietuviai turi teisę, 
tai reikėtų minėtus — kunigus 
veikėjus įngalioti kaipo dele
gatus nuo Amerikos Lietuvių. 
Jie yra tam tikę, žino kalbas: 
prancūzų, vokiečių, anglų, len
kų, rusų ir lietuvių. Kun.

kis Jieva Žimkaitė, Zof. Rim
kienė, Ona Grigalienė, St Ma
cai! s, Zuz. Mašiniukė. Uršulė 
Stravinskiutė dėjo $3-00. Po 
$2.00: Pet .Vaitekūnas, JuL 
Bernotas, Jul. Poškienė. Po 
$1.00: Jablonskas, A. Valentas,
J. Norbutas, M. Dalonienė, A. 
Verba, B. Zulalas, K. Ličius, 
R. Garimas, J. Jankūnas. J. 
Norkus, J. Žukauskas, M. Stau- 
čkienė, A. Lupšaitė, P. Bar- 
čiutė, O- Narvaišiutė, P. Sau- 
dargienė, O. Paliulienė, B. 
Gaidvilienė, D. Rimkunienė, E. 
Valantiniutė, A. Stambris, P. 
Matukas, R. Grabliauskaitė,
K. $vagždis, A. Babnys, M. 
Antanaitienė, E. Vaitenienė, M. 
Valinas, J. Balaišytė, K. Bali- 
lionienė, S. Agentas, St. Zvi- 
gaitis, Ramąnauskienė, M. Ba
ranauskienė, Žukauskienė, E. 
Račkienė, P. Ambrozienė, Tri- 
bulienė, J. Pazereckis, J. Snu- 
kiškis, V. Povilaitis,Oreč- 
kis, A. Agentas, J. Šimkus, 
Klapatauskas, O. Mazelskienė, 
J. Oretkauskas, K. Miklas, P. 
Kalmauckas, V. Vinalienė, M. 
Nausėdienė, K. Mačiulis, A. 
Rimgaila, St. Plėnis, J. Plet- 
keviče, K. Miežis, P. Vankevi- 
če.- A. Kateivaj K. Buliaus- 
kas, J. Navickas, A. Poškevi- 
čienė, O- Laskauskienė. P. 
Pranckūniutė, Z. Deleriutė. 
Prie to buvo ir smulkių aukų. 
Sykiu per abejas prakalbas au
kų surinkta $203.42. Atėmues 
išlaidas dėl T. F. ir taip-gi ke
lionės lėšas $68.00, tai lieka 
$135.42. Visiems aukotojams 
ačiū. Žmonių buvę labai daug. 
Perstatyto jas prakalbų buvo J. 
Pranckūnas.

Iš Baltimore, Md.: 
į Juozas Butkus................ $10 00

uzT’ 
pas 
dalyke reikia išrinkti komisi
ją iš suaugusių žmonių ir kad 
ta komisija dabotų tvarką. A- 
teinančią repeticiją bus atneš
ta dainų, tai pagal nutarimą, 
kiekvienas vaikas turės nusi
pirkti.

Dar turiu tarti padėkos žo
dį Lietuvių Ukėsų Kliubui, kad 
Marijos Vaikelių draugijai 
duoda už dyką svetainę', kaip 
susirinkimams, taip ir repetici
joms laikvti.

Visų Draugas.

Iš Worcester, Mass.:
Juozas Žemaitis......... $1000.00
Pranas Zataveckas..........10 00

Iš Akron, Ohio:
S. J. Rodavičia.............. $25.00

Šiomis dienomis Marijos 
Vaikelių dr-ja sujudo veikti. 
Dainų mokytojum paėmė D. 
Antanavičių iš So. Bostono. 
Repeticijas laiko kas subata- 
Pradžia 2 vai. po pietų Lietu
vių Ūkėsų Kliubo svetainėje, 
25 Camdem St. Dabartės grei
tu laiku mano surengti vaka
rėlį, svetainė jau paimta ant 
gegužio 18 d. Pradžia 7:00 
vai. vak. toj pačioj svetainėj.

Be to p. K. Stočkus apsiėmė 
vaikučius pamokyti lietuviškos 
kalbos. Pamokos bus bene se- 
redomis.

Tai-gi visų vaikučių yra 
priedermė lankytis ant dainų 
repeticijų, teatrų ir lietuviškos 
kalbos lekcijų.

Tėveliai pasirūpinkit, kad 
jūsų vaikučiai pasinaudotų šia 
proga, kad neapleistų repetici
jų. Kurie dar nepriguli prie 
žarijos Vaikelių Draugijos, 

penėkit dabar prisirašy- 
šia proga. To- 

sBjl^galo svarbu, kad 
........W^ę ant repeticijų 

ramiai, ko tankiai 
vaikus trūksta. Tame

Lietuvių Prekybos Bendrovė
vien tik tuomi neapribuoja savo veikimą. Ji daug kitų 

gerų, ir pelningų darbij jau varo, kada kiti apie tuos dalykus 
dar tik tebesvarsto. Pasigyrimai ir gražios kalbos neuždirbs 
dividendų, bet sumanus, apgalvotas ir naudingas darbas atneš 
gerą pelną šėrininkams. Tamsta ir-gi turėtumėt prisidėti 
prie Liet. Prekybos B-vės, nes ji veikia ir dirba- Jos šėrinin- 
kai ir vedėjai yra specialistai tokiuose darbuose kokius jie dir
ba. Mes Tamstą kvieičame prisidėti.

Viskontas ir pralotas Prapuo
lenis' pažįsta italų kalbą. Kas 
svarbiaus, tai kad jie turi už
mezgę užrubežyje plačius san
tykius su tam tikslui žmonėmis, 
Naujas-gi žmogus, kada galės 
įgyti santikius? Kada pradės 
veikti? Mat neužtenka oficia
liai nusiųsti laiškus, dokumen
tus, bet paraginti asmeniškai, 
apkalbėti, sužinoti ir tt-

Baigiant šią pastabą galima 
atkartoti vieno Belgijos veikė
jo žodžius: “Gėda mums kata
likams, kad ne mes atstovauja
me Taikos Tarybas.”

dalykas nemažesnės 
tai mūsų bažnytinė 

Kas tame dalyke 
Nelabai kas ir ga

lima daryti neturint delegaci
joje nei vieno specialisto tie
sioginiuose bažnytiniuose rei
kaluose.

Kaip matome tie trūkumai 
Mūsų delegacijoje nėra be 
svarbos ir mes privalome tuos 
trūkumus pataisyti tuojaus be 
jokių užsipuldinėjimų ant prie
šingų partijų bei jųjų atstovų. 
Tas lietuvys, kuris nejaučiasi 
kataliku, bet vis-gi yra lietu
viu ir kaipo lietuviui jam rūpi 
Lietuvos reikalai nemažiau^, 
kaip mums katalikams. Mums 
gi katalikams turi begalinės 
svarbos bažnytinė politika. Už j 
tą mūsų reikalavimą niekas ne
gali pykti ant mūsų, jeigu ipes | 
katalikai reikalaujame to, kas!

Nesenai “Darbininke” buvo 
gerb. praloto Prapuolenio laiš
kas iš Rymo. Ten rašoma bu
vo apie įvairių tautų atstovų 
lankymąsi pas Šventąjį Tėvą. 
Lankėsi pas popiežių ir diplo
matiškas Estonijos atstovas 
Eduardas Virgo. Reiškia net 
protestantiška tautelė rūpina
si ingyti Šventojo Tėvo prie
lankumą ir užtarymą. Esto- 
nai yra pirmutinė tauta iš Bal
tijos krašto, kuri gavo gerą 
dokumentą nuo popiežiaus. 
Kodėl nekliuvo tas katalikiš
kai lietuvių tautai? Aišku, 
kad mūsų diplomatijoj yra 
spraga, tai yra nesirūpiname 
užtektinai iškelti savo reikalus 
Vatikane. Juk mums kur kas 
svarbiau prideramai pastatyti 
Vatikane savo reikalus, negu 
estonams. Popiežius prigel- 
bės mums atsikratyti nuo len
kų..

Teisybė Lietuvos Valstybi
nės Tarybos dėka Šventasis Tė
vas paskyrė į Vilniaus vysku
pus lietuvį gerb.' Matulevičių. 
Tuomi Vatikanas pakreipė li
kimą Vilniaus Lietuvos pusėn. 
Bet kodėl nesinaudojame dau
giau popiežiaus intekme ir ke- 
no čia rūpesniu turi būti? 
Mums rodos tai reikalas Lietu
vos valdžios ir atstovybės Pa
ryžiuje.

Štai turim po akimis Lietu
vos Taikos Delegacijos Pary
žiuje narių sąrašą: 1). Delega
cijos pirmininkas prof. Augus
tinas Valdemaras, ministras 
užrubežinių dalykų; 2). Ernes
tas Galvanauskis (inžinierius); 
3). Petras Klimas (baigęs Ma
skvos teisių skyrių); 4). John 
Lopatto (advokatas iš Ameri
kos) ; 5) Tarnas Naruchevitch 
(inžinierius, iš Amerikos); 6). 
Martynas Yčas (teisių skyrių 
baigęs) ministras finansų (da
bar jau ne be ministras). 7). 
Dominikas Semaško.

Permetus šį narių sąrašą aki
mis galima pasakyti, kad mū
sų delegacija užtenkamai yra 
rimta, bet ne be trukumų.

Svietiškoje politikoje jie gal 
ir yra užtenkami. Sakome “gal 
ir yra užtenkami” dėlto, kad , 
nematom nei vieno iš jųjų tar- i 
po delegacijos nario, kuris ga
lėtų vesti svietišką politiką su 
Šventu Sostu, kaipo specialis- j 
tas. O mums, kaip viršuj sa- ' 
kyta, neapsakomai svarbus da- 1 
lvkas.

Antras 
svarbos, 
politika, 
daroma?

WORCESTER, MASS.

Gegužio 4 d. LDS. kuopa bu
vo surengus pramogėlę pobaž- 
nytinėje salėje. Buvo prakal
bų, dainų, deklemacijų ir tt 
Programą vedė J. Vaitkus. 
Prie kuopos prisirašė keletas 
naujų narių. Kalbėjo P. Gu
das vienu atveju apie darbinin
kų reikalus, antru turėjo moks
lišką prakalbą su bandymais. 
Apie Raudonojo Kryžiaus vei
kimą kalbėjo kun. J. Čaplikas. 
Programą pamargino Tautkiu- 
kas deklemacija, mergelės Jo- 
naičiutė. ir Metrikevičiutė 
smuikavimu ir piano skambini
mu, Pauliukoniutė deklemari- 
mu. Dainavo p-lė M. Jankaus- 
kiutė, p. Puišis, p. Vaitkevičiui 
skambinant pianu.

Tą dieną po pietų Rialto te
atre buvo prakalbos Paskolos 
reikale. Pirmininkavo p. Pal
tanavičius, kalbėjo ameriko
nas advokatas, P. Gudas ir a- 
merikonas, leitenantas Franci- 
jos armijos.

Ir-gi tą pat dieną vakare bu
vo beno koncertas, kur žmonių 
buvo apie 300.

Vietos klebonas kun. J. J. 
Jakaitis ir būrelis dainininkij 
automobiliais nedėlioj buvo nu
vykę Norwoodan dalyvauti 
vargonų pašventinime.

P-lė Braškaitė iš Atholio, 
Mass. atsilankė čionai ir sakė, 
kad Atholio lietuvių bažnyčiai 
jau dedama pamatai.

Moterų Sąjungos kuopa su- 
batoj turėjo balių Father Math- 
ews salėj. Žmonių buvo dau
giau, negu tikėjos.

Vietos vyčių kuopa rengiasi 
statyti “Mirga,” o Moterų Są
jungos kuopa “Verpėja po 
Kryžium.”

Kastantas Vencius......... 10 00
Iš So. Boston, Mass.:

Ona Adomaitis.............. $50.00
Jonas Jakštis ..................50.00
Antanas Razgevičius .. 100 00
Paulina Giedraitaitė... .100.00
Juozapas Šveistys .......... 50.00
Petras J. Rūta................10.00
Jonas Jokubauskas..........10.00

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 1 d. buvo vietos T. 

F. 24-to sk. susirinkimas, kur 
susirinkime Juozas Saunoras 
paaukavo $50.00.^Bgvo pa
žadėjęs pirmj^^^^M^^150 

t i č

noruM ; 
prakil^B.^

Retai tenka
tyti apie Moterų^^^^^' 26 
kp. Išrodytų ly^^^^^.eko 
ir neveiktų. Taip u^^Tnt bū
tų didelis apsirikimaa

Prie Moterų Sąjungos 26 kp 
priklauso visos veiklesnės mo
terys ir merginos. Jų darbš
tumu buvo surengta keletas va
karų su įvairiais pamargini- 
mais. Sąjungietės dalyvauja 
rišame tautiniame judėjime, 
remia Tautos Fondą kiek ga
lėdamos, stengiasi prisidėt: 
prie įsteigimo Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus:

Gegužio 10 d. subatos vakare 
7:30 vai. Moterų Sąjungos 26 
kp. bus svarbios prakalbos. 
Kalbės Centro rice-pirm. plė 
J ak aite iš Cicero- Dainuos L. 
Vyčių Choras. Bus solių. Pra
kalbos bus Koenigs salėj, 3702 
Superior avė.

B
 Lietuvių Prekybos B-vė siun

čia Joną E. Karosą į Lietuvą 
įsteigti Bendrovės ofisus Lie
tuvoje, padaryti ryšius su Lie
tuvos biznieriais ir praskinti 
takus į Lietuvą. Jisai taip 
gi važinės po visą Lietuvą 
rinkdamas tikrų žinių apie gy
ventojus. Kurie norėtų sužino
ti apie savo gentis, prisiųski- 
te pilnus adresus savo giminių, 
pažymėdami: rėdybą (guberni
ją), apskritį, parapiją, kaimą 
ir valsčių ir po $1.00 už kiek
vieną paieškojimą, padengi
mui kaštų. Išbuvęs Lietuvoje 
tam tikrą laiką, p. Karosas grįš 
atgal į Ameriką. Šiuomi kar-

Jonas E. Karosas. tu p. Karosas negalės nuvežti
giminėms pinigų, nes Lietuvos gyvenimas nėra dar susitvar
kęs.

Lietuvių Prekybos Bendrovė

Vaikų pramoga.
Atgimstant visai gamtai šia

me mėnesyje, veikimas ne tik 
tarpe suaugusių bujoja, ale ir 
mažutėliai neapsileidžia. Gavę 
progą ^gegužės 4, nustebino vi
sus susirinkusius. Po vado
vyste savo viet. kleb. gerk, ku
nigo F. Juškaičio, vaikeliai su
rengė puikų linksmą vakarėlį. 
Pramoga susidėjo iš eilių, dai
nų, šokių, kalbų, paskaitėlių-

Pirmiausiai gerb. kun. Pr. 
Juškaitis trumpai kalbėjo apie 
mokslą. Po tam mergaičių 
choras sudainavo “Lietuva Tė
vynė.” Eiles “Ramybė” sa
kė Bronisl. Kavoliutė. Dialo
gą lošė O: Giedraičiutė ir O. 
Jankauskiutė. Eiles “Tėvy
nė” deklemavo A. Ribokiutė. 
Trialogą “Žmonijos Idealas” 
sakė Kalinauskiutė, Urbanavi
čiūtė ir Sutkeričiutė. “My
lėk Lietuvi” — eiles sakė J. 
•Taskuniutė. Antrą “Dialogą” 
sakė Kimančiutė ir Jankaus
kiutė. “Tėvynės Meilė” eiles 
deklemavo S. Strokas. Pasa
kėlę “Lapė ir Vilkas duobėje” 
gyvai pasakė Br. Sarilionis. 
Apie “Katę ir Vanagą” sakė 
Al. Daugvietis. Mergaičių cho
ras dainavo “Šių nacelį per 
nakcelį.” O. Bublauskiutė sa
kė eiles “Jiega-Meilė” ir “Za
kristijonas.” Šešios mergai
tės perstatė labai puikiai “dri- 
lą’ 
ko 
dance 
klemavo eiles “Pavasaris.” J. 
Remeika skaitė iš “Mokslei
vio” apie “Pavasarį.” Zda
navičiūtė sakė eiles “Diploma
tas.” K. Tamolynas pasakėlę 
‘ ‘ Varlė ir Jautis. ’ ’ Kibarčiutė 
ir Budginiutė lošė dialogą “£- 
jimas į mokyklą.” Po tam cho
ras dainavo “ Bi rutė. ” J. Ta
molynas sakė pasakėlę apie 
‘ ‘ Šunį su mėsa. ’ ’ Smelstorius 
deklemavo eiles “Traukinyje.” 
V. Tamolynas sakė “Atgimi
mas Tėvynės.” B. Sarilionis 
“Graži Onutė.” Pramogėlė 
užsidarė su himnu “Lietuva 
Tėvynė.” Visi išėjo namon 
pilni džiaugsmo. Tai dar bu
vo pirmas tokis vakaras šįmet.

Vasarą rengiasi dar prie ge
resnio. Jau pradėjo mokintis 
roles. Perstatys kelis spek
taklius. Bus daug įvairių dri- 
lių etc. Neapsakomai links
ma matyti jaunuolius taip gra- 
žiai ir lietuviškai kalbant. Tas 
viskas dėka yra lietuviškai mo
kyklai. Nors čia ir nėra dar 
reguliarūs mokyklos, bet per 
visus metus, ne vien tik laike 
atostogų, vaikučiai esti moki
nami lietuviškai. Tuomi rū
pinasi pats vietos kleb. gerb. 
kun. F. Juškaitis. Jis pats ir 
mokina. Vaikų šiemet lanko
si surirš du šimtai. Geistina 
kad greitai būtų galima atida
ryt parapijinę mokyklą. Duok 
Dieve!

Cambridge’io Sargas.

Iš Lawrence, Mass

Antanas Petronis..........
J. Vinickas .. . ................

*-• Lietuvių Prekybos Bendrovė
yra didžiausia ir praktiškiausia įstaiga ir verta prie jos 

visiems lietuviams prisidėti. Mes priimame visus lygiai, no
rime kad visi lietuviai, kurie tik turi norą veikti, prisidėtų prie 
šios Bendrovės. Šerai parsiduoda po $5.00 ir jų galima pirkti 
nuo 5 iki 1000.

Laisvės Bondsus ir markes priimame už pilną jų vertę.
Norėdami platesnių informacijų apie Bendrovę parašykite 

jai laišką. Bet negaišuokite laiką. Jei viskas aišku, tuojaus 
prisiųskite savo užsakymus ant Šerų.

Čia paduodame vardus keletos šėrininkų, kurie prisirašė 
nuo geg. 1 iki 8. Vardus pirmiaus įstojusių į B-vę paskelbsime 
vėliaus. Jie risi yra gerai visiems žinomi kaipo veikėjai dėl 
Lietuvos. Jų prisidėjimas parodo, kad Bendrovė yra verta 
pilno pasitikėjimo.

Iš Waterbury, Conn.:
Antanas Leškis ..........$100.00
Boleslavas Šilkauskas .. 25 00 
Antanas Gajauskas .... 2500 
Baltramiejus Digris ... .300.00 
Antanas Gedeikis..........30.00
Izidorius Tamošaitis .... 50.00 
Antanas Jakštys.............25.00
Kazys Sakalauskas..........50.00
Antanas Balanda..............15.00
Juozas V- Kovas..............10.00
Adomas Sakalauskas .-.. .50.00 
Antanas Maurutis..........25.00
Jurgis Pileckas ............. 25.00
Motiejus Šliavas............. 5000
Leonas Adomaitis............5.00
Antanas M. Mažeika... .100.00 
Juozas. Vincas............. ...5000

Iš Bridgeport, Conn.:
Kun. M. Pankausl^as . .$300 00 
Antanas Velička  ........... 50.00
Elzbieta Baltušytė ......50 00 
Uršulė Motuzaitė............ 50.00
Vincas A. Maciulevičius 50.00

Iš Cambridge, Mass-:
Juozas Šakalis ............. $50.00
Juozas Malukas ..........50.00
Kun. F- J. Juškaitis ... .10.00 
Juozas K. Naujalis..........5000
Pranas Zarovskis . 1..........50.00

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Organizuoja lietuvius prie pramonės ir prekybos. Jai ne 

vien tik kapitalas reikalingas, bet ir žmonės reikalingi. Jos šė- 
rininkai galės tapti jos darbininkais. Pramonė ir prekyba at
neš mums visiems gerovę ir pelną.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
ne gražiais žodžiais giriasi, bet darbą dirba. Ji nesimai- 

šo politikoje ir nevaro ginčus su kitais. Ji dirba savo darbą.

WATERBURY, CONN.

Veidmainių darbai.

> Prieš du mėnesiu susitvėrė
■ komitetas, kurio tikslas kaip
• girdėjau yra paimti visus pa- 
Į rapijos reikalus į savo rankas
■ ir tvarkyti savaip. O kad tą
• tikslą atsiekti matomai nutarė 
1 kreiptis laiškais į visas dr-jas 
: bei kuodas, idant gauti para

mos. Žinoma taip ir padarė. 
Už nekurio laiko ir pasipylė lai
škai įvairiose dr-jose ir kuopo
se. Prašoma, kad dr-jos išrink
tų atstovus ir prisiųstų į jų bū
siantį susirinkimą ir paremtų 
pagal savo išgalės tą jų pradė
tą darbą. Taip-gi prašė ir fi
nansiškai gelbėti. Nekuriose 
dr-jose kilo labai dideli triukš
mai vieni už, o kiti prieš, vie
ni sako rinkti atstovus, kiti ne. 
Tokiu būdu ir skandalas. Rim
tesnieji nariai sakė, kad jei 
kam nepatinka parapijos tvar
ka, tai gal eiti sau ir susiras
ti kur geresnę arba būti nepri- 
gulmingais, o mes čia gyvena
me per 20 m., buvo ir yra vis
kas gerai ir esame užganėdin
ti visuokuom. Tokiu būdu ne
purios dr-jos atsisakė ir nerin
ko atstovų, o kaip kurios tai 
išrinko ir pasiuntė į susirinki
mą, kuris įvyko 28 d. balan
džio po num 883į Bank str. Ku
dirkos salėje ant karčemos vir
šaus. Stebėtina dėl ko tas ko
mitetas nešaukė susirinkimo 
parapijos salėje. . Juk parapi
jos salėje galima laikyti 5 susi
rinkimus net viena valanda. 
Bet vargšai matyt nedrįso pra
šyti klebono, nes žino, kad pur
viną darbą varo. Naujo komi
teto nariai yra išsireiškę, jog 
jie prieš kleboną nieko neturi, 
o tik tvarka esanti netikusi. 
Ištikro-gi viršminėtame susi
rinkime buvo dedamos pastan
gos ir visi darbai kaip tik bu
vo daromi prieš kleboną ir tai 
negana to kad prieš kleboną, 
bet stačiai prieš Bažnyčią, nes 
buvo* tokių, kurie tiesiog pa
sakė, kad nereikią tokio var
do bažnyčiai koks dabar yra 
L. Šv. Juozapo bažnyčia, bet 
turį vadinti korporacija (Cor- 
poration), nes kitaip esą pa
vojinga, jei nebus korporaci
ja, tai vyskupas galįs atimti 
nuo lietuvių ir perduoti svetim
taučiams arba ant ko kito ap
versti tą bažnyčią. Silpna
pročiai nei tiek nežino, kad 
vyskupas yra globėjas ne tik 
vienos Waterbury’o lietuvių 
parapijos, bet visos diecezijos 
galva, be kurio mes negalime 
vadintis R. katalikais.

Kalakutas.



kais, ketvergals ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są-
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“DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES: 
Tearly............................................. $3.00
Boston and suburbs.......... %..4.00
8 months ..........................................1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

Kad užpildžius šiuos delega
cijos trūkumus reiktų, kad A- 
merikos Lietuviai arba Lietu
vos valdžia įgaliotų tuojaus 
bažnytinės politikos žinovus. 
Per pastaruosius laikus vakari
nėj Europoj, kaipo kunigai- 
-veikėjai figūravo ir figūruoja 
pralotas Prapuolenis, kun- Vis
kontas ir kun. Vilimas. Jei 
Amerikos lietuviai turi teisę, 
tai reikėtų minėtus — kunigus 
veikėjus įngalioti kaipo dele
gatus nuo Amerikos Lietuvių. 
Jie yra tam tikę, žino kalbas: 
prancūzų, vokiečių, anglų, len
kų, rusų ir lietuvių. Kun.

Viskontas ir pralotas Prapuo
lenis' pažįsta italų kalbų. Kas 
svarbiaus, tai kad jie turi už
mezgę užrubežyje plačius san
tykius SU tam tikslui žmonėmis. 
Naujas-gi žmogus, kada galės 
įgyti santikius ? Kada pradės 
veikti? Mat neužtenka oficia
liai nusiųsti laiškus, dokumen
tus, bet paraginti asmeniškai, 
apkalbėti, sužinoti ir tt.

Baigiant šių pastabų galima 
atkartoti vieno Belgijos veikė
jo žodžius: “Gėda mums kata
likams, kad ne mes atstovauja
me Taikos Tarybas. ’ ’

mingai veikiama. L. V. Bę- 
nas rengia balių 24 d. gegužio. 
Turiu pažymėti, kad L. V. Be

nas ir Choras žadina visų mū
sų visuomenę su savo veiki
mais. Mūsų jaunikaičiai ir 
mergaitės pradeda rimčiau žiū
rėti į L. Vyčių organizacijų. 
Jau ačiū Dievui veik kiekvie
name susirinkime sulaukiame 
po keletu naujų narių.

Korespondentas.
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.SPRAGA MŪSŲ DIPLO
MATIJOJ. .

Nesenai “Darbininke” buvo 
gerb. praloto Prapuolenio laiš
kas iš Rymo. Ten rašoma bu
vo apie įvairių tautų atstovų 
lankymąsi pas Šventąjį Tėvą. 
Lankėsi pas popiežių ir diplo
matiškas Estonijos atstovas 
Eduardas Virgo. Reiškia net 
protestantiška tautelė rūpina
si ingyti Šventojo Tėvo prie
lankumą ir užtarymą. Esto- 
nai yra pirmutinė tauta iš Bal
tijos krašto, kuri gavo gerų 
dokumentą nuo popiežiaus. 
Kodėl nekliuvo taš katalikiš
kai lietuvių tautai? Aišku, 
kad mūsų diplomatijoj y.ra 
spraga, tai yra nesirūpiname 
užtektinai iškelti savo reikalus 
Vatikane. Juk mums kur kas 
svarbiau prideramai pastatyti 
Vatikane savo reikalus, negu 
estonams. Popiežius prigel- 
bės mums atsikratyti nuo len
kų-.

Teisybė Lietuvos Valstybi
nės Tarybos dėka Šventasis Tė
vas paskyrė į Vilniaus vysku
pus lietuvį gerb. Matulevičių. 
Tuomi Vatikanas pakreipė li
kimą Vilniaus Lietuvos pusėn. 
Bet kodėl nesinaudojame dau
giau popiežiaus intekme ir ke- 
no čia rūpesniu turi būti? 
Mums rodos tai reikalas Lietu
vos valdžios ir atstovybės Pa
ryžiuje.

Štai turim po akimis Lietu
vos Taikos Delegacijos Pary
žiuje narių sąrašų: 1). Delega
cijos pirmininkas prof. Augus
tinas Valdemaras, ministras 
užrubežinių dalykų; 2). Ernes
tas Galvanauskis (inžinierius); 
3). Petras Klimas (baigęs Ma
skvos teisių skyrių); 4). John 
Lopatto (advokatas iš Ameri
kos) ; 5) Tarnas Naruchevitch 
(inžinierius, iš Amerikos); 6). 
Martynas Yčas (teisių skyrių 
baigęs) ministras finansų (da
bar jau ne be ministras). 7). 
Dominikas Semaško.

Permetus šį narių sąrašų aki
mis galima pasakyti, kad mū
sų delegacija užtenkamai yra 
rimta, bet ne be trukumų.

. Svietiškoje politikoje jie gal 
ir yra užtenkami. Sakome “gal 
ir yra užtenkami” dėlto, kad 
nematom nei vieno iš jųjų tar
po delegacijos nario, kuris ga
lėtų vesti svietišką politiką su 
Šventu Sostu, kaipo specialis
tas. O mums, kaip viršuj sa
kyta, neapsakomai svarbus da
lykas.

Antras 
svarbos, 
politika, 
daroma? 
Įima daryti neturint delegaci
joje nei vieno specialisto tie
sioginiuose bažnytiniuose rei
kaluose.

Kaip matome tie trūkumai 
Mūsų delegacijoje nėra be 
svarbos ir mes privalome tuos 
trūkumus pataisyti tuojaus be 
jokių užsipuldinėjimų ant prie
šingų partijų bei jųjų atstovų. 
Tas lietuvys, kuris nejaučiasi 
kataliku, bet vis-gi yra lietu
viu ir kaipo lietuviui jam rūpi 
Lietuvos reikalai nemažiau^, 
kaip mums katalikams. Mums 
gi katalikams turi begalinės 
svarbos bažnytinė politika. Už 
tą mūsų reikalavimą niekas ne
gali pykti ant mūsų, jeigu ipes 
katalikai reikalaujame to, kas 
mums yra svarbu ir brangu, 
kaipo katalikams ir lietuviams-

KHIB
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dalykas nemažesnės 
tai mūsų bažnytinė 

Kas tame dalyke 
Nelabai kas ir ga-

Kas girdėti lietuvių kolonijose-
I I

WATERBURY, CONN.

Veidmainių darbai.

Prieš du menesiu susitvėrė 
komitetas, kurio tikslas kaip 
girdėjau yra paimti visus pa
rapijos reikalus į savo rankas 
ir tvarkyti savaip. O kad tų 
tikslų atsiekti matomai nutarė 
kreiptis laiškais į visas dr-jas 
bei kuopas, idant gauti para
mos. Žinoma taip ir padarė. 
Už nekurio laiko ir pasipylė lai
škai įvairiose dr-jose ir kuopo
se. Prašoma, kad dr-jos išrink
tų atstovus ir prisiųstų į jų bū
siantį susirinkimą ir paremtų 
pagal savo išgalės tų jų pradė
tų darbų. Taip-gi prašė ir fi
nansiškai gelbėti. Nekuriose 
dr-jose kilo labai dideli triukš
mai vieni už, o kiti prieš, vie
ni sako rinkti atstovus, kiti ne. 
Tokiu būdu ir skandalas. Rim
tesnieji nariai sakė, kad jei 
kam nepatinka parapijos tvar
ka, tai gal eiti sau ir susiras
ti kur geresnę arba būti nepri- 
gulmingais, o mes čia gyvena
me pėr 20 m., buvo ir yra vis
kas gerai ir esame užganėdin
ti visuokuom. Tokiu būdu ne
taurios dr-jos atsisakė ir nerin
ko atstovų, o kaip kurios tai 
išrinko ir pasiuntė į susirinki
mų, kuris įvyko 28 d. balan
džio po num 883į Bank str. Ku
dirkos salėje ant karčemos vir
šaus. Stebėtina dėl ko tas ko
mitetas nešaukė susirinkimo 
parapijos salėje. Juk parapi
jos salėje galima laikyti 5 susi
rinkimus net viena valanda. 
Bet vargšai matyt nedrįso pra
šyti klebono, nes žino, kad pur
vina darbų varo. Naujo komi
teto nariai yra išsireiškę, jog 
jie prieš klebonų nieko neturį, 
o tik tvarka esanti netikusi. 
Ištikro-gi viršminėtame susi
rinkime buvo dedamos pastan- naričiutė sakė eiles “Diploma- 
gos ir risi darbai kaip tik bu
vo daromi prieš klebonų ir tai 
negana to kad prieš klebonų, 
bet stačiai prieš Bažnyčių, nes 
buvo* tokių, kurie tiesiog pa
sakė, kad nereikią tokio var
do bažnyčiai koks dabar yra 
L. Šv. Juozapo bažnyčia, bet 
turį vadinti korporacija (Cor-i 
poration), nes kitaip esą pa
vojinga, jei nebus korporaci
ja, tai vyskupas, galįs atimti 
nuo lietuvių ir perduoti svetim
taučiams arba ant ko kito ap
versti tą bažnyčių. Silpna
pročiai nei tiek nežino, kad 
vyskupas yra globėjas ne tik 
vienos Waterbury’o lietuvių 
parapijos, bet visos diecezijos 
galva, be kurio mes negalime 
vadintis R katalikais.

Kalakutas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Teatrai koncertai.

Bal. 27, N. P. P. švč. Bažny
tinis choras turėjo nepaprastų 
koncertų su teatru. Visų prog
ramų * išpildė choristai ir vy
čiai. Jau antras metas kaip 
Cambridge’ius pradėjo sma
giai darbuotis. Ūpas ir dva
sia vis kas kart kįla augštyn. 
Gavus sumanų vargonininkų p. 
J. Rakietį, tas ūpas dar labiau 
pakilo. Į trumpų laikų jau su
gebėjo surengti puikų koncer
tų. Dainas, solius etc. išpil
dė vietiniai. Vyčiai pribuvo 
tik su spektakliu “Vargoninin
ko Duktė,” nors ir čia diduma 
buvo 'choristai. Garbė tat 
Cambridge’io katalikams kad 
taip nenuilstančiai

pats choras gegužio 4, Nor- 
woode ir-gi puikiai pasirodė 
pašventinimo vargonų koncer
te.

Reporteris.

Vaikų pramoga.

Atgimstant visai gamtai šia
me mėnesyje, veikimas ne tik 
tarpe suaugusių bujoja, ale ir 
mažutėliai neapsileidžia. Gavę 
progą ^gegužės 4, nustebino vi
sus susirinkusius. Po vado
vyste savo viet. kleb. gerb. ku- 

, nigo F. Juškaičio, vaikeliai su- 
< rengė puikų linksmą vakarėlį. 
' Pramoga susidėjo iš eilių, dai
nų, šokių, kalbų, paskaitėlių-

Pirmiausiai gerb. kun. Pr. 
Juškaitis trumpai kalbėjo apie 
mokslą. Po tam mergaičių 
choras sudainavo “Lietuva Tė
vynė.” Eiles “Ramybė” sa- 

j kė Bronisl. Kavoliutė. Dialo- 
i gą lošė O: Giedraičiutė ir O. 
j Jankauskiutė. Eiles “Tėvy
nė” deklemavo A. Ribokiutė. 
Trialogų “Žmonijos Idealas” 
sakė Kalinauskiutė, Urbanavi
čiūtė ir Sutkevičiutė. “My
lėk Lietuvi” — eiles sakė J. 
Jaskuniutė. Antrą “Dialogų” 
sakė Kimančiutė ir Jankaus
kiutė. “Tėvynės Meilė” eiles 
deklemavo S. Strokas. Pasa
kėlę “Lapė ir Vilkas duobėje” 
gyvai pasakė Br. Savilionis. 
Apie “Katę ir Vanagų” sakė 
Al. Daugvietis. Mergaičių cho
ras dainavo “Šių nacelį per 
nakcelį.” O. Bublauskiutė sa
kė eiles “Jiega-Meilė” ir “Za
kristijonas.” Šešios mergai
tės perstatė labai puikiai “dri- 
lų” ir potam kelis kartus šo
ko 
dance” etc. 
klemavo eiles “Pavasaris.” J. 
Remeika skaitė iš “Mokslei
vio” apie “Pavasarį.” Zda-
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“Karalienę,” Japanese
Lenkauskaitė de-

tas.” K. Tamolynas pasakėlę 
“ Varlė ir J autis. ’ ’ Kibarčiutė 
ir Budginiutė lošė dialogų “E- 
jimas į mokyklų.” Po tam 'cho
ras dainavo ‘‘Birutė. ’ ’ J. Ta-
molynas sakė pasakėlę apie 
‘ ‘ Šunį su mėsa. ’ ’ Smelstorius 
deklemavo eiles “Traukinyje.”
V. Tamolynas sakė “Atgimi
mas Tėvynės.” B. Savilionis 
“Graži Onutė” Pramogėlė 
užsidarė su himnu “Lietuva 
Tėvynė.” Visi išėjo namon 
pilni džiaugsmo. Tai dar bu
vo pirmas tokis vakaras šįmet.

Vasarų rengiasi dar prie ge
resnio, 
roles, 
taklius. 
lių etc- 
ma matyti jaunuolius taip gra
žiai ir lietuviškai kalbant. Tas 
viskas dėka yra lietuviškai mo
kyklai. Nors čia ir nėra dar 
reguliarės mokyklos, bet per 
visus metus, ne vien tik laike 
atostogų, vaikučiai esti moki
nami lietuviškai. Tuomi rū
pinasi pats vietos kleb. gerb. 
kun. F. Juškaitis. Jis pats ir 
mokina. Vaikų šiemet lanko
si suvirš du šimtai. Geistina 
kad greitai būtų galima atida
ryt parapijinę mokyklų. Duok 
Dieve!

Cambridge’io Sargas.

Jau pradėjo mokintis 
Perstatys kelis spek- 

Bus daug įvairių dri- 
Neapsakomai links-

.

WORCESTER, MASS.
*

Gegužio 4 d. LDS. kuopa bu
vo surengus pramogėlę pobaž- 
nytinėje salėje. Buvo prakal
bų, dainų, deklemacijų ir tt 
Programų vedė J. Vaitkus. 
Prie kuopos prisirašė keletas 
nauji} narių. Kalbėjo P. Gu
das vienu atveju apie darbinin
kų reikalus, antru turėjo moks
liškų prakalbų su bandymais. 
Apie Raudonojo Kryžiaus vei
kimų kalbėjo kun. J. Čaplikas. 
Programų pamargino Tautkiu- 
kas deklemacija, mergelės Jo- 
naičiutė. ir Metrikevičiutė 
smuikavimu ir piano skambini
mu, Pauliukoniutė deklemavi- 
mu. Dainavo p-lė M. Jankaus- 
kiutė, p. Puišis, p. Vaitkevičiui 
skambinant pianu.

Tų dienų po pietų Rialto te
atre buvo prakalbos Paskolos 
reikale. Pirmininkavo p. Pal
tanavičius, kalbėjo ameriko
nas advokatas, P. Gudas ir a- 
merikonas, leitenantas Franci- 
jos armijos.

Ir-gi tų pat diena vakare bu
vo beno koncertas, kur žmonių 
buvo apie 300.

Vietos klebonas kun. J- J. 
Jakaitis ir būrelis dainininkų 
automobiliais nedėlioj buvo nu
vykę Norwoodan dalyvauti 
vargonų pašventinime.

P-lė Braškaitė iš Atholio, 
Mass. atsilankė čionai ir sakė, 
kad Atholio lietuvių bažnyčiai 
jau dedama pamatai.

Moterį} Sųjungos kuopa su- 
batoj turėjo balių Father Math- 
ews salėj. Žmonių buvo dau
giau, negu tikėjos.

Vietos vyčių kuopa rengiasi 
statyti “Mirga,” o Moterų Sų
jungos kuopa “Verpėja po 
Kryžium.”
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Žinių rinkėjas.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 1 d. buvo vietos T. 

F. 24-to sk. susirinkimas, kur 
susirinkime Juozas Saunoras 
paaukavo $50.00. Buvo pa
žadėjęs pirmiaus $200.00, $150 
buvo atidavęs o dabar atidavė 
likusius $50 00. Taip-gi Juo
zas Saunoras be to dar paauka
vo $5.00 vietos T. Fondui, ku
rie bus tam tikru būdu sunau
dota. Garbė p. Juozui Sau- 
norui už tokių gausių aukų ir 
prakilnius darbus.

T. F. Rašt. J. Bartusevičius.

CLEVELAND, OHIO.
Sąjungietės veikia.

Retai tenka,spaudoje pama
tyti apie Moterų Sųjungos 26 
kp. Išrodytų lyg kad nieko 
ir neveiktų. Taip manant bū
tų didelis apsirikimas.

Prie Moterų Sųjungos 26 kp. 
priklauso visos veiklesnės mo
terys ir merginos. Jų darbš
tumu buvo surengta keletas va
karų su įvairiais pamargini- 
mais. Sąjungietės dalyvauja 
rišame tautiniame judėjime, 
remia Tautos Fondų kiek ga
lėdamos, stengiasi prisidėti 
prie įsteigimo Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus*.

Gegužio 10 d. subatos vakare 
7:30 vai. Moterų Sųjungos 26 
kp. bus svarbios prakalbos. 
Kalbės Centro rice-pirm. p-lė 
Jakaitė iš Cicero. Dainuos L. 
Vyčių Choras. Bus solių. Pra
kalbos bus Koenigs salėj, 3702j 
Superior avė.

Onytė.

PHILADELPHIA, PA.
Pagal sumanymą gerb. mūsų 

klebono kun. J. J. Kaulakio bu
vo surengtos prakalbos Šv. Ka
zimiero Naujojoj Mokslainėj ir) 
Springarden airių katalikų 
Assumption svetainėj kovo 6 d. 
Kalbėtojas buvo kapelijonas 
leitenantas kun. J. Jonaitis.

Buvo aukų rinkimai Dėjo 
po $5.00 graborius A. Užumec-

kis Jieva Žimkaitė, Zof. Žim- 
kienė, Ona Grigalienė, St Ma- 
calis, Zuz. Mašiniukė. Uršulė 
Stravinskiutė dėjo $300. Po 
$2 00: Pet .Vaitekūnas, JuL 
Bernotas, Jul. Poškienė. Po 
$1.00: Jablonskas, A. Valentas,
J. Norbutas, M. Dalonienė, A 
Verba, B. Zulalas, K. Ličius, 
R. Gaumas, J. Jankūnas. J. 
Norkus, J. Žukauskas, M. Stau- 
čkienė, A. Lupšaitė, P. Bar- 
čiutė, O- Narvaišiutė, P. Sau- 
dargienė, O. Paliulienė, B. 
Gaidvilienė, D. Rimkunienė, E. 
Valantiniutė, A. Stambris, P. 
Matukas, R. Grabliauskaitė,
K. $vagždis, A. Babnys, M. 
Antanaitienė, E. Vaitenienė, M. 
Valinas, J. Balaišytė, K. Bali- 
lionienė, S. Agentas, St. Zvi- 
gaitis, Ramanauskienė, M. Ba
ranauskienė, Žukauskienė, E. 
Račkienė, P. Ambrozienė, Tri- 
bulienė, J. Pazereckis, J. Snu- 
kiškis, V- Povilaitis,\A- Oreč- 
kis, A- Agentas, J. Šimkus, 
Klapatauskas, O. Mazelskienė, 
J. Oretkauskas, K. Miklas, P. 
Kalmauckas, V. Vinalienė, M. 
Nausėdienė, K. Mačiulis, A. 
Rimgaila, St. Plėnis, J. Plet- 
keviče, K. Miežis, P. Vankevi- 
če. A. Kateiva.' K. Buliaus- 
kas, J. Navickas, A. Poškevi- 
čiene, O- Laskauskienė, P. 
Pranckūniutė, Z- Deleriutė. 
Prie to buvo ir smulkių aukų. 
Sykiu per abejas prakalbas au
kų surinkta $203.42. Atėmues 
išlaidas dol T. F. ir taip-gi ke
lionės lėšas $68.00, tai lieka 
$135.42. Visiems aukotojams 
ačiū. Žmoniij buvę labai daug. 
Perstatyto jas prakalbų buvo J. 
Pranckūnas.

Reporteris.

LYNN, MASS.

Šiomis dienomis Marijos 
Vaikelių dr-ja sujudo veikti. 
Dainų mokytojum paėmė D. 
Antanavičių iš So. Bostono. 
Repeticijas laiko kas subata- 
Pradžia 2 vai. po pietų Lietu
vių Ūkėsų Kliubo svetainėje, 
25 Camdem St. Dabartės grei
tu laiku mano surengti vaka
rėlį, svetainė jau paimta ant 
gegužio 18 d. Pradžia 7:00 
vai. vak. toj pačioj svetainėj.

Be to p. K. Stočkus apsiėmė 
vaikučius pamokyti lietuviškos 
kalbos. Pamokos bus bene se- 
redomis.

Tai-gi visų vaikučių yra 
priedermė lankytis ant dainų 
repeticijų, teatrų ir lietuviškos 
kalbos lekcijų.

Tėveliai pasirūpinkit, kad 
jūsų vaikučiai pasinaudoti} šia 
proga, kad neapleistų repetici
jų. Kurie dar nepriguli prie 
Marijos Vaikelių Draugijos, 
tai malonėkit dabar prisirašy
ti ir naudotis šia proga. To- 
lesniai yra begalo, svarbų, kad 
vaikučiai atėję ant repeticijų 
užsilaikytų ramiai, ko tankiai 
pas vaikus trūksta Tame 
dalyke reikia išrinkti komisi
jų iš suaugusių žmonių ir kad 
ta komisija dabotų tvarkų. A- 
teinančių repeticijų bus atneš
ta dainų, tai pagal nutarimų, 
kiekvienas vaikas turės nusi
pirkti.

Dar turiu tarti padėkos žo
dį Lietuvių Ūkėsų Kliubui, kad 
Marijos Vaikelių draugijai 
duoda už dykų svetainę', kaip 
susirinkimams, taip ir repetici
joms laikyti.

’ Visų Draugas.

BRIGHTON, MASS.
Šv Vincento vyrų ir moterų 

pašelpinės dr-jos bus šv. mi
šios gegužio 18 d. So. Bostono 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioj 9 
vai. išryto. Visi viršminėtos 
dr-jos nariai ir narės privalot 
susirinkti. Tų pat dienų 2 v. 
po pietų bus milžiniškos pra- 
kalbus Lietuvių Salėj 26 Lin- 
coln St, Brighton, Mass. Kal
bės gerb. kun. K. Urbanavy- 
čiusy leitenantas J. Romanas ir] 
kiti. Beto dainuos Cambrid
ge’o bažnytinis choras po va
dovyste naujo vargonininko p. 
J. A. Rekėčio. Dar grieš lie
tuvių Lenas iš Cambridge, 

j Mass. po vadovyste p. L. Bui- 
inio. Tą dienų nauji nariai bus 
I priimami už pusę įstojimo.

Širdingai kviečia

KAPITALAS $2,000,000.00.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Prekybos B-vė siun
čia Jonų E. Karosų į Lietuvų 
įsteigti Bendrovės ofisus Lie
tuvoje, padaryti ryšius su Lie
tuvos biznieriais ir praskinti 
takus į Lietuvą. Jisai taip
gi važinės po visų Lietuvų 
rinkdamas tikrų žinių apie gy
ventojus. Kurie norėtų sužino
ti apie savo gentis, prisiųski- 
te pilnus adresus savo giminių, 
pažymėdami: rėdybų (guberni
jų), apskritį, parapijų, kaimų 
ir valsčių ir po $1.00 už kiek
vienų paieškojimų, padengi
mui kaštų. Išbuvęs Lietuvoje 
tam tikrų laika, p. Karosas grįš 
atgal į Ameriką. Šiuomi kar-

Jonas E. Karosas. tu p. Karosas negalės nuvežti
giminėms pinigų, nes Lietuvos gyvenimas nėra dar susitvar
kęs.

Mobilizacija

Ne kareivių, bet kapitalo. Lietuvai laisvė užtikrinta. 
Tėvynei laisvę iškovojome per organizavimųsi. Dabar orga- 
nizuokimės tų laisvę Lietuvai užtikrinti ant visados. Tamsta 
gerai supranti, kad Lietuva nebus laisva, jei jos prekyba'ir pra
monė bus svetimtaučių rankose.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Organizuoja lietuvius prie pramonės ir prekybos. Jai ne 

vien tik kapitalas reikalingas, bet ir žmonės reikalingi. Jos šė- 
rininkai galės tapti jos darbininkais. Pramonė ir prekyba at
neš mums visiems gerovę ir pelnų.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
ne gražiais žodžiais giriasi, bet darbų dirba. Ji nesimai- 

šo politikoje ir nevaro ginčus su kitais. Ji dirba savo darbų.
Lietuvių Prekybos Bendrovė

žino kad Lietuvos gyventojai badų ir šaltį kenčia, kad 
jiems reikia gyduolių, maisto ir drapanų. Bendrovė žino, kad 
reikia kelių atidaryti į Lietuvų ir tų kelių jau pr^kvnė. Siųs 
savo laivus su visokiomis prekėmis į Lietuvų. Pilni nurody
mai bus paskelbti neužilgo. Bendrovė tarnauja ne srovėms, bet 
žmonėms. Ji nurodys kaip Amerikos lietuviai galės šios Bend
roves laivais ir keliais pasiųsti pagelba savo gentims Lietu
voje.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
jau steigia Lietuvių laivų linijų. Daugelis lietuvių atsida

rius keliams grįš į Lietuvą. Bus mums smagiau važiuoti ant 
lietuviškų laivų linijos. Uždirbtas pelnas pasiliks lietuvių tar
pe.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
vien tik tuomi neapribuoja savo veikimų. Ji daug kitų 

gerų, ir pelningų darbi} jau varo, kada kiti apie tuos dalykus 
dar tik tebesvarsto. Pasigyrimai ir gražios kalbos neuždirbs 
dividendų, bet sumanus, apgalvotas ir naudingas darbas atneš 
gerų pelnų šėrininkams. Tamsta ir-gi turėtumėt prisidėti 
prie Liet. Prekybos B-vės, nes ji veikia ir dirba- Jos šėrinin- 
kai ir vedėjai yra specialistai tokiuose darbuose kokius jie dir
ba. Mes Tamstų krieičame prisidėti.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
yra didžiausia ir praktiškiausia įstaiga ir verta prie jos 

visiems lietuviams prisidėti. Mes priimame visus lygiai, no
rime kad visi lietuviai, kurie tik turi norų veikti, prisidėtų prie 
šios Bendrovės. Šerai parsiduoda po $5.00 ir jų galima pirkti 
nuo 5 iki 1000.

Laisvės Bondsus ir markes priimame už pilną jų vertę.
Norėdami platesnių informacijų apie Bendrovę parašykite 

jai laiškų. Bet negaišuokite laiką. Jei viskas aišku, tuojaus 
prisiųskite savo užsakymus ant šėrų.

Čia paduodame vardus keletos šėrininkų, kurie prisirašė 
nuo geg. 1 iki 8. Vardus pirmiaus įstojusių į B-vę paskelbsime 
vėliaus. Jie visi yra gerai visiems žinomi kaipo veikėjai dėl 
Lietuvos. Jų prisidėjimas parodo, kad Bendrovė yra verta 
pilno pasitikėjimo.

Iš Waterbury, Conn.:
Antanas Leškis ..........$100.00
Boleslavas Šilkauskas . .25.00 
Antanas Gajauskas .. ..25 00 
Baltramiejus Digris ... .300.00 
Antanas Gedeikis..........30.00
Izidorius Tamošaitis ... .50.00 
Antanas Jakštys.............25.00
Kazys Sakalauskas......... 50.00
Antanas Balanda..............15.00
Juozas V- Kovas..............10.00
Adomas Sakalauskas ... .50.00 
Antanas Maurutis ..........25.00
Jurgis Pileckas ..............25.00
Motiejus ŠI i avas............. 50.00
Leonas Adomaitis........... 5.00
Antanas M. Mažeika... .100.00 
Juozas Vincas........... ... .50 00

Iš Bridgeport, Conn.:
Kun. M. Pankausl^as . .$300 00 
Antanas Velička  .......... 50.00
Elzbieta Baltušytė ......50 00 
Uršulė Motuzaitė............ 50.00
V incas A. Maciulevičius 50.00 j

Iš Cambridge, Mass-:
Juozas Šakalis ............. $50.00
Juozas Malukas . .*.
Kun. F. J. Juškaitis ... .10.00 
Juozas K. Naujalis . 

i Pranas Zarovskis J

50.00

Iš Lawrence, Mass.:(

Antanas Petronis......... 300.00
J. Vinickas....................150.00

Iš Haverhill, Mass.:
Kastantas Vencius..........10 00

Iš So. Boston, Mass.:
Ona Adomaitis..............$50.00
Jonas Jakštis ..................50.00
Antanas Razgevičius .. 100 00
Paulina Giedraitaitė... .100.00
Juozapas Šveistys..........50.00
Petras J. Rūta................10.00
Jonas Jokubauskas..........10.00

Iš Worcester, Mass.:
Juozas Žemaitis..........$1000.00
Pranas Zataveckas..........10 00

Iš Akron, Ohio:
S. J. Rodavičia..............$25.00

Iš Nashua, N. H.:
Jonas S. Kisielius ..... .$50.00

Dorchester, Mass.:
Bernardas Pabiržis ... .100.00

Philadelphia, Pa.:
Juozas Čikolas...............$50.00

50 00 u Baltimore. Md.:
50.00 Juozas Butkus...............$10.00



NEWARK, N. J.
Centras Newaxko Lietuvių 

Katalikų savo susirinkime 22 
-d. bal. daug rūpesčio padėjo, 
kad prisirengus gerai prie pik
niko liepos 3. Pelnas eis bend
riems reikalams visų draugijų 
ir kuopų prigulinčių į Centrą. 
Kadangi alučio jau nebebus, 
tai reikia rūpintis kuomi sve
telius pavaišinti.

Buvo svarstoma taip-gi da
lykai iš pasikalbėjimo Centro 
valdybos su Tautinės Tarybos 
valdyba, kuri 21 d. bal. po sa
vo susirinkimo pakvietė ir pa
siūlė sušaukti C. ir T. T. mass- 
mitingą ir tame mitinge bend
rai sutverti Raudonojo Kry
žiaus skyrių.

Toliaus besitariant, pasiro- 
•dė, kad Raudonasis Kryžius 
tai tik buvo kaip užvedimas 
kalbos; bet tikras tikslas buvo 
T. T. valdybos, kad mass-mi- 
tjnge visuomenė sutvertų tokį 
komitetą kuris rūpintus visais 
Newarko lietuvių reikalais, 
kaip politikos, taip ir kitais; o 
Centras ir Tautinė Taryba tik 
turėsianti savo atstovus. .Cen
tro valdyba abejojo, kad bėgu, 
būtų koki nauda iš tokio komi
teto, kuris susidės iš neorgani- 

, zuotos “visuomenės”; tokiu 
būdu pažadėjo . tai apkalbėti 
Centro susirinkime.

Tai-gi Centras savo susirin
kime 22 d. bal. po gana rimtų 
apkalbėjimų padarė tokias iš
vadas :

1) Kadangi R. K. skyrius 
čion jau yra susitveręs ir turi 
jau savo valdybą išsirinkęs ir 
keletą desėtkų narių, tai tokiu 
būdu Centras atsisako nuo to 
sumanymo, kad pirmąjį gerą 
■darbą pradėtą padėti sugriauti, 
o nežinant ar būtų nors kokios 
pasekmės tveriant kitą, ypač 
pavedant neorganizuotai visuo
menei. Tai-gi Centras linki 
kiekvienam, be skirtumo parti- 
jinių pažvalgų, bei tikėjimo 

. prie šio skyriaus prigulėti, nes 
jis yra bepartyviškas.

2) Centras, kaipo katalikiškų 
draugijų ir kuopų įstaiga, neti
ki kaip tokis “Komftetas” ga
lėtų veikti sykiu dviem sro-x 
vėm. Nors ir rastųsi daug to
kių dalykų, kurie nepaliestų 
tikėjimo, bet gali paliesti srio- 
ves; o juk tautininkai su kata
likais nevisuomet gerai susitai
ko.

Tokiu būdu Centras nutarė 
atsisakyt nuo tokios tautinin
kų pasiūlyto sumanymo. Bet 
visuomet Centras dirbs išvien 
su tautininkais, kur bus gali
ma: ar tai tautos, ar tai kito
kiuose reikaluose, kaip ir lig 
šiol.

Taip-gi buvo pakeltas klau
simas kaslink vasarinės mo
kyklos vaikučiams. Pasirodo, 
kad mūs vaikai palikti Dievo 
malonei, jų niekas tikėjimo ne
mokina,. nei lietuvių kalbos 
bei rašto; jau šiandien mūs 
vaikai sarmatijas lietuviškai 
ant gatvės šaukti.

Didžiuma atstovų labai suti
ko/ kad laike vakacijų pasi
kvietus nors porą moksleivių 
tam dalykui; bet galutinai ap
tarti palikta sekančiam susi
rinkimui.

Rodos nieko nekenktų, kad 
kuris iš moksleivių jau ir da
bar atsilieptų pas pirm, J. Pe- 

• lutį 90 Warwick St. arba rašti
ninką S. Pranį. 166 New York 
Avė.

Čion susitvėrė Šv. Trejybės 
draugija iš ištikimų parapijon- 
kų-tautininkių ir nutarė su kle
bono pritarimu, kad nei vie
nos sąjungietes nepriimti. Tik 
nežinia kurį apsirinks už orga
ną: ar “Vienybę Lietuvninkų” 
ar “Sandarą,” o gal ims kokį 
amerikonišką, nes ši dr-ja su
sideda ne iš grinoTkų kokių 
ten.

v •

p-le Ona Dzekevičiutė ir vai-f MOTINOS DIENA. 
Linas amerikonas. Gaila, kad Štai jau prieš akis stovi 
svetimtautis, bet ką padaryt Į mums 2-ras sekmadienis gegu- 
kad Providence lietuvių vaiki-' žio mwi. L- Vyčių 5-tas Kon- 
nai nesimokina gerai šokt. Tu- j gresas nutarė iškilmingai ap- 
riu primint kad ir “ponai” vaikščioti tą dieną, l^aipo Mo- 
buvo surengę net tris balius tą tinos Dieną, pagerbimui savo 
vakarą. Jie tikėjos ir lietu- * motinos. Gal mes nuo svė
rių jaunuomenės, bet jau da-kimtaučių ir pasisavinom tą 
bar visai kitaip mūsų jaunuo-. šventę, vienok, jie gražų pa- 
menė į juos žiūri, jau supranta 
kame dalykas. “Ponai” kaip 
girdėjau po kokią 40 dol. sky
lėj, > mūsų dr-ja uždirbo į 50 
dol. Toriu primint, kad ši 
dr-ja puikiai gyvuoja, turi arti 
Šimto narių. Vėl atsibeldė į 
Providence kokis tai bambizas 
ir kaip girdėjau tai norįs orga
nizuot Litewsko Polsko para
piją. Bet aš manau gavo ki- 
ką Bostone, tai gaus taip-pat 
ir čia.

Lietuvos Artojas.

RACINE, WIS.
Bal. 27 d. LDS. 63 kuopa tu

rėjo programą. Statė scenoje 
veikalą “Valkata.” Pertrau
kose jaunos mergaitės p-lės 
Petkevičiūtės, p-lė Vilkiutė ir 
p-lė O. Gališauskiutė deklema- 
cijomis ir dainomis pamargino 
programą.' Nors veikalas yra 
sunkokas, bet visi savo roles at
lošė gerai. Lošimas buvo il
gokas, bet publika ramiai lai
kėsi, -nes buvo užinteresuota. 
Pelnas nuo minėto vakaro pa
skirtas statymui parapijos mo
kyklos ir klebonijos. Todėl 
geistina, kad ir kitos draugi
jos pradėtų veikti tam prakil
niam darbui.

Vijurkas.

PROVIDENCE, R. I.
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja 

buvo surengus balių 26 d. ba
landžio Library salėj. Žmo
nių buvo labai daug, o dau
giausia svetimtaučių, nes sve
timtaučiai ėjo žiūrėt kaip išro
do Lithuanians, mat čionai 
buvo taip sudaryta, kad nebūt 
“likePolish.” Baliaus rengėjai 
paskyrė dovanas tiems, kurie 
Šoks geriausia- Tad laimėjo

J. K.

WATERBURY, CONN.
Įvyko dvejos nepaprastos 

prakalbos, kurias parengė L. 
D. S. 5-ta kuopa. Kalbėtojas 
buvo p. J. E. Karosas; 4 vai. po 
piet kalbėjo šv. Juozapo para
pijos svetainėj 49 Congress 
avė. Antros prakalbos įvyko 
7:30 vai. vakare prie 48 Green 
st. svetainėj. Prakalbas ati
darė Lietuvos Vyčių 7 kuopos 
choras su lietuvišku himnu po 
vadovyste p. J. V. Kovo ir po 
tam da sudainavo minėto cho
ro choristės porą dainų: “Aš 
lietuvaitė” ir “Išaušo, rytas.” 
Po tam sekė kalba. Kalbėjo 
apie darbininkų reikalus ir po 
to apie Lietuvą, jos istoriją ir 
jos ateitį. Aiškino apie Lie
tuvių Prekybos Bendrovę. Mi
nėtos Bendrovės šėrų pardavė 
netoli 1.000. Gerb. kalbėtojas 
labai puikiai nupiešė. Tik gai
la. kad nedaugi ausi a buvo pub
likos prisirinkę. Mat tą dieną 
buvo šiltoka, tai žmonės buvo 
išvaikščioję į girias.

Vienas iš rengėjų.

vyzdį parodė, mes negalime iš
kęsti jų. nepasekę. Amerikie
čiai pagerbimui savo motinos 
tą dieną nešioja gėles, jei gyva 
rhotina puošia save raudonomis 
gėlėmis, jei mirus, puošia save 
baltomis gėlėmis.

L. Vyčiai taip-gi nutarė jų 
pavyzdį sekti ir neturime pa
likti' vien tik nutarimu, bet 
vykdinti į gyvenimą, nes nera
sime brangesnio turto visame 
pasaulyj, kaip motina.

Tikrai laimingi tie, kurie tu
ri dar gyvas motinas, ypač ku
rie visi krūvoje gyvenate. Ga
liu drąsiai sakyti, kad dar ne- 
jautėt vargo, motina viską at
jautė, uždengė. Ji, viena no
rėjo atkentėti visus skausmus, 
vargus, Ji tave ramino nuliū
dime, prižiūrėjo kaip savo akį 
ligoje, rūpinosi tavo ateitim, 
kaip tu Jai atsilyginai už tai?

Bot, nelaimingi tie, kurie 
jau savo motinos netekote... 
gal dar palikote ją gyvą Lietu
voje. .. bet, kur ji šiandien y- 
ra... nežinia..... Ar-gi tau 
brolau sesuo nemeilus tas žo
dis MOTINA? Ar-gi tu neati
duotam viską ką turi, kad ją 
atgavus atgalios- Tūkstan 
ei a’ motinų dar liko gyvų Lie
tuvoje, kur neturi kam jas pa
gerbti, visko netekę, karė vis
ką išplėšė, atėmė nuo jų vyrus, 
suims, paliko jas vienas ver
gauti. Mes Amerikos lietu
viai pagerbdami jas, atsimin
kime apie pagelbėjimą, jei ne 
kitaip, tai nors pasidarbuo
dami Lietuvių Raudonamjam 
Kryžiui.

Liet-. Raud. Kryžius yra mo
tina visų vargstančių, tat pa
gerbkime tą motiną prisirašy
dami į L. R. K. ir aukaudami 
kiek galime ir ką galime.

Jeigu nors kibirkštėlę meilės 
turi dėl savo motinos, parodyk 
ją geguž. 11, 1919 ne tik kad 
pasipuošk save gėlėmis, bet 
taip-gi nepamiršk papuošti 
Liet. Raud. Kryž. su kokia 
nors auka.

v •
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DARBININKAS 3
RENGKIMĖS Į LIETUVOS 
ŽEMĖS BANKO SEIMĄ.
Kai-kuriems nariams gavus 

užkvietimus dalyvauti gegužio 
14 d. Lietuvos žemės Banko 
seime, Neivarko ir apielinkės 
šėrininkai sujudo. Mat dau
gumui šėrininkų minėti užkvie- 
timai pasirodė maž-daug ne
aiškūs, ir jie kreipėsi prie L. 
Z. Banko Nevarko Skyriaus, 
klausdami paaiškinimų. To 
Skyriaus valdyba, neturėdama 
laiko kiekvienam atskirai aiš
kinti, matė reikalingu to dar
bo atlikimui sušaukti visų L. Ž. 
Banko Newarko Skyriaus na
rių susirinkimą. Tasąi susi
rinkimas įvyko gegužio 4 d. 
1919 m. ir jame atsilankė, be 
Newarko narių, dar iš Harri- 
sono ir Kearnev, išviso apie 100 
narių.

Susirinkimą atidarė L. Ž. 
Banko Neivarko Skyriaus pir
mininkas A. Trečiokas, paaiš
kindamas įvykusio susirinkimo 
tikslą. Jis taip-gi buvo iš
rinktas susirinkimo pirminin-

HARTFORD, CONN.

7450 pasirašė po peticija.

Parašų rinkimo darbas buvo 
smarkiai varomas. Čia norėčia 
paminėti tų vardus, kurie uo
liai darbavos, surinkdami ne
mažinus kaip 50 parašų. Pir
mas yra Juozas Šonta. kuris 
visus piaienkė, surinkdamas 
550 parašų. Tolesniai seka P. 
Gurabulevičius 389, A. Jotsnu- 
kis 292. K. Vaitonis 252, M. 
Labeskiutė 237, J. Mončuns- 
kas 230, A. Mazalas 220, V. 
Gailiunas 210, J. Mockus 210, 
K. Saugailiutė 196, K. Kasmo- 
naitis 200, Aj Jotantas 200, K- 
Pundžius (kareivis) 160, Al. 
Gečis 162, P. Kamantauskai 
158. J. Ka:» antauskiutč 126, 
B. Sosanavičius 126, R. Valūn- 
gevičius 139, J. Barolis 125; 
tarpe 50 ir 100 vardų surinko: 
M. Nanarčintė, V. Džikas, J 
Žukauskas, A. Vazgauskas, P. 
Jankauskas, A. Remaker ir A. 
Valeckus. Moksleiviai pasidar
bavo Jenas Vaitekūnas, kurs 
La Salettv kolegijoj surinko 
125. Juozas Kazlauskas St. 
Thomas Seminarijoj 105 surin
ko. Žmonės įvairių tautų ir 
visokių luomų noriai rašėsi po 
peticija, išskyrus lietuviškus 
cicilikus arba bolševikus.

Reporteris.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

PRAKALBOS
Bus

NEDĖLIOJĘ, Gegužio 11,1919 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE

WINDS0R STREET
Tuuojaus po sumai, 1 vai. p. p. 

Kalbės p. J. E. KAROSAS, 
atstovas į Lietuvą.

Ateikite visi.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Teisybę mylinčiai, Norvrood, 

Mass — Ne užsimoka atsakinė
ti. Nepaisykite.

Repoiieriui, Phila., Pa. Ka
dangi žinutė suvėlinta, tai ją 
žymiai sutrumpinome.

Visiems atrivntusiems rašte
lius į skyrių “Ką parsivežti iš 
Amerikos Lietuvon,” praneša
me., jog jų i-aštepų sunaudoji
mas biskj užsitęsė dėl vietos 
stokos. Dėl tos pat priežasties 
kitų raštai turi pagulėti stal
čiuose ir laukti progos.

KVIEČIA SKERSTI ŽYDUS.
Berline išmėtyta plakatai, 

kuriuose kurstoma skersti žy
dus. Plakatuose sakoma, kad 
žydai Velykoms išpjovę 200 
vaikų.

Pirk “Penktos Pergalės Lai
svės Bond’sus šiandiena.

Red. prierašas. Viršuje įdė-Į | IITAC'V'IlF’G 
tame atsišaukime sakoma, kadį vvD I JDJLjO
nekurie L. Ž. Banko šėrininkai j 
girdėję, būk esą. ketinama 
Banką sujungti su Amerikos 
Lietuvių Pramonės Bendrove 
ir šėrininkai tokiam sujungi
mui griežčiausia pasipriešinę. 
Bet mes girdėjome, kad L. Ž. 
Banką ketinama jungti su Lie
tuvos Atstatymo Bendrove. 
Nėra nei mažiausios abejonės, 
jog nemažesnis Banko šėrinin- 
kų skaičius būtų griežtai prie
šingi Banką jungti su L. A. 
B-ve. Todėl visi L. Ž. Banko 
šėrininkai išanksto privalo ži
noti apie šiuos projektus ir jo
kiu būdu neturi būt padaryta 
prieš jų norą.

Jei dėl svarbių priežasčių 
reikėtų L. Ž. Banką likviduo
ti, tai didžiausias apsirikimas 
ir netaktas būtų padarytas jun
giant jį su kokia nors kita 
B-ve. Likviduojant šėrinin- 
kžms turi būti sugrąžinti pi
nigai ir jie juosius investys ton 
B-vėn, kuria jie geriausia pasi- 

ku, o A. Pempė—sekretorium, i tiki.
Buvo aiškinama, ką reiškia 

“Proxies” ir nurodyta, kaip 
jas išpildyti. Kadangi seimas 
šaukiamas darbo dienos rytą, 
tai buvo permatyta, kad ma
ža dalis darbininkų galės Sei
man nuvykti. Todėl ir buvo 
paklausta, kas galės seime da
lyvauti. Pakėlė rankas vos tik 
dešimtis žmonių. Besvarstant 
įvairius reikalus, nekurie L. 
Ž. Banko šėrininkai išsireiškė, 
jog šis seimas šaukiamas su 
tikslu, kad L. Ž. Banko pini
gus perduoti naujai susitvėru
siai Amerikos Lietuvių Pramo
nės Bendrovei. Užgirdę šėri
ninkai apie tokį sumanymą, 
pradėjo karštai kalbėti apie tą 
dalyką ir visi išsireiškė, kad 
tokiam pinigų paskyrimui yra 
priešingi. Po to buvo paduo
tas įnešimas: Seimui nedaleis- 
ti jokiu būdu nuskirt L. Ž. Ban
ko pinigus naujai susitvėrusiai 
Bendrovei, jeigu L. Ž. Banką 
manoma likviduoti, šis įneši
mas buvo priimtas vienbalsiai.

Talpindami šiuos nutarimus 
nemanome kenkti L. Ž. Banko 
reikalams, bet tik trokštame 
apsaugoti savo indėlius ir ki- Ž. Banko šėrininkai turi žiū- 
tus paraginti, idant pasisteng- rėti, kad nebūtų negeistinų 
tų apsaugoti savo ir mūs pini- pasekmių, 
gus. į

Šių dalykų galutinam išty
rimui ir suteikimui reikalingų 
paaiškinimų, susirinkimas už
tvirtino komitetą iš dviejų na
rių, kuriuodu ir įgalioti pasi
rašyti po šiuo atsišaukimu.

Lietuvos Žemės Banko Netv
arko Skyriaus valdyba:

Pirm. A. S. Trečiokas,
• 319 IValnut Str., 

Newark, N. J.
Sekr. A. Pempe,

314 Walnut St., 
Newark, N. J.
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WESTFIELDO APIELIN
KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Gegužio 11 dieną lietuvių 

bažnyčioje Westfield, Mass. 
prasidės misijos, o užsibaigs 
Gegužio 18 dieną. Misijas ves 
Tėvas Alfonsas Pasionistas. 
Tai puikiausia proga viisems 
lietuviams atlikti savo dvasiš
kus reikalus, pasinaudoti Die
vo malonėmis, kurios misijų 
laiku yra teikiamos.

Kun. K. Vasiliauskas.

PASKUTINĖ PROGA ĮDĖTI 
PINIGUS Į SAUGIĄ VIETĄ, 
Į VALDŽIOS BOND’SUS. 
Pirk šiandiena “PENKTOS 

PERGALĖS LAISVĖS BOĮID- 
SUS” bile bankoje cash arba 
ant išnaokesčio.

Jeigu jau pirkai, padvigu
bink. Pilk kitą. Įsigyk ša
lę “pergalės” YD ženklelį.

i
J

< negali gauti už dyką, o kada 
i gauname ją, tai reikia ją bran- 
I ginti taip lygiai kaip mes bran- 
i giname sveikatą. Visiems ži- 
jnoma, kad žmogus be sveika
tos niekam netikęs, nes sveika
ta, tai gyvenimo pamatas.

Dėlto jeigu jnrns skauda gal
vą, neturite apetito, liežuvis 
pasidaro baltas,, burnoje rūkš- 
iu ir tt., tai tą pačią dieną 
prieš eisiant gulti, paimkite 
tris saldainės Partolos.

Gal jūs paKlausite kodėl gi 
taip? Ogi dėlto kad visos anos 
nesveikatos atsirandą, kada vi- 

t duriai esti nešvarūs ir nešvarus 
kraujas. Tai-gi norint praša
linti tas nesveikatas, kogrei- 
čiausia reikia išvalyti vidurius 
ir kraują., O tai padaro sal
dainės Partola; jos greitai ir 
tikrai per naktį išvalo vidurius 
ir kraują.

Priėmę tris saldainės Parto
la prieš miegą, jūs atsikelsite 
išryto kaip ne tas žmogus. Per 
naktį garsios saldainės Partola 
sutvarkys virškinimą, apvalys 
organizmą nuo kenksmingų e- 
lementų, atsiradusių viduriuo
se. Partola saldainės žinomos 
visame sviete dėl savo geni y- 
patvbių. Jos gavo aukso me
dalius ir pagyrimo laiškus per 
šešias visasvietines Parodas.

Visi mėgsta ir giria saldai- 
nes Partola. Jos labai gardžios 
ir visiems geros, vyrams, mo
terims ir vaikams.

Kiekvienuose namuose turi 
būti saldainių Partola, kad ga
lima būtų gauti tuojaus kaip 
tik reikia, nes atidėlioti gydy
mą vidurių yra negerai ir net 
pavojinga dėl sveikatos.

Dėlto užorderiuokite tuojaus, 
išanksto.

Partola yra parduodama dė
žutėse po $1.00. Dėl patogumo 
publikos mes siunčiame 6 dėžu
tes tiktai už $5.00.

Užsakymus (orderius) su pi
nigais siųskite, arba ypatiškai 
kreipkitės į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dept. L. 3.
(.131)
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Lietuviai dabar vos pradeda 
kapitalo organizavimą. Be 
galo daug reikia žmonėms aiš
kinti, kad intikėtų į tą reika
lą ir dar sunkiau intikinti žmo
nes indėti savo pinigus. Kad 
tas darbas pasekmingi au eitų, 
tai reikia ingyti žmonių kredi
tą ir pasitikėjimą. Jei-gi da
bar L.Ž. Bankas prieš dauge
lio šėrininkų norą butų sujung
tas su hile kuria B-ve, tai tam 
kreditui būtų uždrožtas baisus 
smūgis. Žmonės nustotų ti 
keti į visas B-ves, o ypač kre
dito netektų ta, su kuria Ban
ką būtų sujungta. Prieš ją 
žmonės sukiltų.

Todėl pačioje pradžioje sau
gokime žmonių kreditą ir pa
laikykime pasitikėjimą. Dėl 
palaikymo kredito ir pasitikė
jimo nei viena B-vė nepriva
lo norėti jungtis su L. Ž. Ban
ku. Nėra jokios abejonės, 
kad daug Banko šėrininkų ne
nori jungimosi su A. L. Pra
monės B-ve ir nemažesnis skai
čius nenorėtų jungimosi su L. 
A B-ve.

Minėtų įstaigų vedėjai ir L.

So- Bostone Šv. Petro salėj 
panedėlio vakare (geg. 12 d.) 
bus šios apielinkės šėrininkų 
suvažiavimas. Ten bus išrink
ti delegatai į šėrininkų suva
žiavimą būsiantį gegužio 14 d.

Suv. Valstijose žieminiai ja
vai dabar gražiai išrodo ir su
lyg Agrikultūros departamen
to pranešimo tų kviečių būsią. 
900.000.000 bušelių. Tokio už- 
derėjimo niekuomet nebuvo A- 
merike.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50e.
$1.00

VARGONININKUI gera vie
ta. Reikia tik vidutiniškai ži
noti bažnytinę muziką ir ture- ■ 
ti norą Amerikos zakristijono 
darbą atlikti. Kreipkitės į 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraciją 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

TUOJAUS REIKALINGAS 
RANKINIS ZECERIS.
Darbas prie “VANAGO” 

spaustuvės. Rašykite tuojaus 
adresuodami:

“VANAGAS,”
6307 Superior Avė., N. E 

Cleveland, Ohio.

I

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.

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 tą išmo
kinsiu važiuoti. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Povilas Vasiliauskas,
242 Broathvay, S. Boston, Mass.

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. Vielevičiutė ir kitos 
jaunos mergaitės. Žodžiu sa
kant, pirmos tokios prakalbos. 

Širdingai kviečia Valdyba.

v •

Visi dekimes į
Lietuvos Amerikos Pramonės

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 
Loveli, Mass., 8 ruimų stuba, 4 
ugniavietės piazai, pašiūrės dėl 
malki) ir vežimų, bamė su skiepu. 
Visos triobos pirmos klesos ir jų 
nepąstatytum nei už keturis tūk
stančius dolerių. Ant greito par
davimo atįduodu 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; 
jmokėt $600.

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

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

Į šią 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, mašineriją, įran
kius, maistą ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miestelius 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 kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas. ; . *

Šios Bendrovės Šerai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną Šerą. Ūžmokesnini priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodaina ir,ant išmokesnio po 10 nuoš. Į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasiliauskas, 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:

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabalių vai. Pirmiaus 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Juozas Snapkauskas,
22 Gat.es St., So. Boston, Mass.

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
vyriškų drabužių. Užmokestis ge
ra. Kas-link platesnių informaci
jų klauskite pas:

A. S. Petrauską,
53 E. MainSt., New Britain, Ct. 

(5-15)

PARSIDUODA RAKANDAI be
veik nauji dėl 4 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Priežastis pardavi
mo, išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite.

Zigmas Strasinskas,
194 Atbens St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

BALTIMORE, MD.

PARSIDUODA 
geri vargonai už pigią kainą — 
$20.00- Norintieji pirkti kreip
kitės pas: * i

A. B. M.,
242 Broadvay, S. Boston, Mass.
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Vietines žinios

Ar Laimes?

I

Ką tamsta esi padaręs, kad 
užtikrinti pasisekimą “Per
galės” Laisvės Paskolos? 
Šiandiena, kaip Tamsta ži
nai, yra paskutinė diena pas
kutinės populiariškos val
džios karės paskolų.

“PROGRESYVIAI” ŠIAU
ŠIASI PRIEŠ KLEBONĄ.

Gegužio 8 dieną 8 valandą 
vakare “progresyviški” “vei
kėjai,” kad nedaleisti katali
kams dalyvauti vaikų mokyk
los sutvarkyme sušaukė mitin- 
gą, į kurį suėjo visi “progre
syviai.” Buvo atėję keli ir 
katalikai, nes buvo gavę atvi
rutes. Bet katalikams neno
rėjo duoti balso. Katalikai 
reikalavo, kad vaikų vadu bū
tų klebonas; taipgi reikalavo, 
kad Jonas Adomavičius at
šauktų savo melus prieš miesto 
mokyklos valdžios atstovus.

Nemažas kilo trukšmas. A- 
domavičius gynė “progresy
vių” pusę, kiek jo gerklė lei
do. Grąsino katalikus išmest, 
o kiti “progresyviai” sustoję 
rėkė:— Protestuokim prieš kle
boną, išneškim rezoliuciją. Pa
prašiau balso. Vėl atsinauji
no pekla. Neduot balso, sako, 
čia katalikai nedalyvauja, o no
ri balso, bet galop gavau bal
są ir padėkavojau jiems. Pa
sakiau, kad mes katalikai mo
kyklą turėsim, o į juos atydos 
nekreipsim. Išgirdę “progre
syviai” rėkė, švilpė, nežinoda
mi ką daryt. Buvo pasišaukę 
net Bagočių. Mat turėjo laiš
ką angliškai rašytą, o tarpe jų 
nebuvo kam perskaityti, tai 
Bagočius perskaitęs laišką, pa
sakė, kad pas jį šį vakarą atei
tų septyni vyrai, tai jis pada
rys viską “all right” ir bus 
čarteris. Matomai “progre
syviai” jau ir čarterį ima, kad 
jų pozicija negriūtų, o potam. 
sakė, rinks pinigų ir statys mo
kyklą. Jie nepatenkinti mies
to duota už dyką mokykla. 
Čia nėra biznio.

Katalikams su “progresy
viais” ir jų “bagočiškais ad- 
vaizeriais” ne pakeliui.

Povilas Petrauskas.

v •

pos iš Montello, Mass.
Kas tik gyvas visi eikit ant 

sąjungiečių vakarų. Visi bū
sit patenkinti.

Visos lietuvaitės yra kvie
čiamos prisirašyti prie M. Są- 
gos. Įstojimas sumažintas.

Širdingai kviečia

Rengėjos.

SUEIKIT.

LDS. 1 kp. Valdyba ir Teat
rališka Komisija malonėkit su
eit nedėlioj, gegužio 11 d. tuoj 
po sumos į Bažnytinę Svetai
nę. Yra svarbių reikalų ap
tarti.

Gerbiami artistai ir artistės 
būtinai turit sueit panedėlyj, 
7:30 vai. vakare ant praktiko į 
pobažnytinę svetainę. Turėsim 
repeticijas veikalo “Gyvenimo 
Verpete.”

J. Glineskas.

RENGIASI VARGONUS 
TAISYTI.

Seredos vakare, gegužio 7 
dieną buvo laikytas Šv. Petro 
par. Bažnytinio Choro susirin
kimas Šv. Petro par. svetainė
je. Buvo svarstyta daug svar
bu} reikalų. Pakelta taip-gi 
klausimas dėl pataisymo var-. 
gonų. Ėjo ilgi svarstymai 
kokiu būdu surinkti .reikalin
gą pinigu sumą. Vienas na
rys inešė, kad rengti kodau- 
giausia koncertų. Visi sutiko 
ir išrinkta komisija iš trijų na
rių, kurie darbą varys toliaus. 
Išrinkta D- Antanavičius, J. A. 
Motiejūnas ir J. Rūta.

Komitetas.

(Apgarsinimas)

Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Kampelis.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

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

MOTERŲ VAKARAS.

A. L. R. K. Mot. Sąjungos 13 
kuopos vakaras įvyko gegužio 
4 d. Šv. Petro parapijos svetai
nėje. Kadangi Bostonietės ma
no pagelbėti kitų kolonijų kuo
poms Mot. Sąjungos Savaitės 
laiku, tai jos čia pradėjo pir
miau Sąjungos Savaitę apvaik
ščioti. Gegužio 4 d. buvo va
karas labai įvairus ir visi liko 
pilnai patenkinti, kurie atsi
lankė į minėtą vakarą. Pir- 

• miausia kalbėjo klebonas gerb. 
kun. K. Urbanavvčius- Jisai 
savo įspūdingoje kalboje pla
čiai nušvietė reikalingumą mo
terims šviestis ir visas ragino 
prisirašyti prie Mot. Sąjungos. 
Tik gaila, kad labai mažai at
silankė merginų bei moterų.

Toliaus skambino ant pijano 
duetą p-lės C. Zuloniutė ir V. 
Beleckiutė. Sulošta labai juo
kingas veikalas“ Dangus Bran
gus.” Roles išpildė šios ypa
tos: Teplioriaus, lietuvio — 
p-lė Ona Bagočiutė; vokiečio
— p-lė Antanina Majauckaitė; 
Kliorės, Tuious moteries — 
poni Ona Navickienė; jos sū
naus — p-lė Br. Giedraitaitė; 
jų duktes — p-lė M. Zaronkiu- 
tė; svečių 
M. Kilmoniutė ir K. Mačiulai- 
čiutė.

Toliaus.dainavo solo p-lė K. 
Švagždžiutė, akompanuojant 
pijanu p-lei A. Kiburiutei. Pa
griebė ant smuikos Juozapas 
Antanėlis.

Ant užbaigos buvo dar juo
kingesnis veikaliukas perstaty
tas “Daina be galo.” Atliko 
šios ypatos: Garbauckio — p-lė 
M. Sakalauskaitė, Grybo—p-lė 
Br. Giedraitaitė, Durovo — 
p-lė Ona Bagočiutė, Veronikos
— p-lė K. Mačiui aičiutė, Tere
sės — p-lė M. Zaronkiutė, Žy
do — p-lė M. Kilmoniutė.

Visos artistės savo roles at
liko tikrai artistiškai. O pub
lika prisijuokė lig sočiai ir ne
galėjo atsigerėti iš tokio pui
kaus sąjungiečių vakaro.

Trečias vakaras bus gegužio 
11 d. šis vakaras bus vienas 
iš gražiausių. Bus sulošta is
toriškas veikalas “Genovaitė.” 
Šį veikalą perstatys gabiausios 
aktorės M- Sa-gos 15-tos kuo-

p-lės M. Brikaitė,

Lietuvoje Atmainos.

Lietuvos Ministerių Kabine
tas, išrinkus prezidentą, vėla 
išsikeitė. Šis naujasis yra pil
nai koalicijįnis, nes jame visos 
srovės yra atstovaujamos ly
giai. Premieru yra advoka
tas Mykolas Šležiavičius, pir
ma buvęs Lietuvos diktato
rium. Jis yra baigęs Odesos 
universitetą ir gyveno Vilniu
je, kur turėjo išsidirbęs gana 
didelę praktiką ir pagarsėjęs 
advokatas netik Vilniuje, bet 
kitur tarp baltgudžių ir lenkų. 
Jis yra karštas lietuvis ir visą 
savo gyvenimą kovojo už Lie
tuvos liuosvbę. Tikras demo
kratas, gerbiantis kitų žmonių 
politinius ir religinius įsitiki
nimus.

Kiti ministeriai yra rimti 
žmonės ir labai plačiai žinomi. 
Šiai ministerijai galima pilnai 
patikėti, nes ji yra sudaryta iš 
geriausių mūs tautos vyrų.
Lietuvos Laisvės Klausimas.
Laikraštis N- Y. Evening 

Post, balandžio 26 d. paminė
jo. kad už kokiij penkių dienų 
bus paskelbta Lietuvos nepri- 
gulmybė. Nors tie žodžiai ne
išsipildė, bet mums nėra ko 
liūsti — Lietuvai neprigulmy- 
bė yra užtikrinta. Jau Lietu
vos valdžia kaipir pripažinta 
šių šalių: Šveicarijos, Angli
jos, Danijos. Švedijos. Esan
tieji atstovai tose valstybėse 
lyg pripažinomi oficialiais ats
tovai.-: su jais tariasi, kaipo su 
Lietuvos valstybės pasiunti
niais. Lietuvos valdžios pas- 
portai jau pripažinti minėtose 
vaistytose ir Francijoj. Lietu
vos pačto ženkleliai taip-gi to
se valstybėse priimami.

Pašelpa Lietuvai duodama 
Suv. Valstijų ir Anglijos.
Anglija suteikė Lietuvai ga

na didelę paskolą — net apie 
$24,000,000- Hoover’is, Suv. 
Valstijų maisto administrato
rius jau pažadėjo duoti pagel- 
bą maistu ir tuo reikalu rūpin
sis Raudonasis Kryžius. Cent- 
ralis Komitetas paveda tam rei
kalui pinigus, o Raudonasis 
Kryžius dar nuo savęs žadėjo 
paskirti keletą milijonų dole
rių Lietuvos reikalams.

Lenkams uždrausta ineiti į 
Lietuvą-

Lenkams uždrausta perženg
ti Lietuvo ruebžius, bet jie taip 
padarė neva vydami bolševi
kus. Vienok lenkai atsitrauks, 
nes jie neturi vietos gyventojų 
pritarimo. Žydai ir baltgu- 
džiai eina išvien su lietuviais, 
tai lenkai nei plebiscitu (žmo
nių balsavimu) niekur Baltgu- 
dijoje nei Lietuvoje nelaimėtų. 
Bet plebiscito Vilniaus ir Gar
dino gubernijose nebus, nes ten 
aišku, kad lenkų mažuma, o lie
tuvių su baltgudžiais ir žydais 
dauguma.

Dėl paėmimo Vilniaus len
kai turėjo' teisinties Taikos 
Konferencijoje ir jie užtikrino, 
kad atsitrauksią iš Lietuvos; 
jie norį tik suteikti pagelbą. sa
vo kaimynei Lietuvai, kol ji 
nėra dar visiškai susitvarkius. 
Lenkijos parlamentas išreiškė

f

Susirinkimas Lietuvos Duk
terį} Po Globa Motinos Švč. 
Draugijos bus gegužio 13 d. 
1919 Bažnytinėje Svetainėje 
7:30 vai. vakare. Malonėkit 
visos narės ateiti ant susirinki
mo, nes yra svarbių dalykų 
nutarti kaslink mišių.

Kviečia Komitetas.

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
13 kp. prakalbos gegužio 8 d. 
visais atžvilgiais nusisekė. Pri
sirašė naujų narių.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Liet. Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus susirinkimas bus pa- 
nedėlyj, gegužio 12 dieną Šv. 
Petro1 parapijos svetainėje 7:30 
vai. vakare. Visi nariai atsi
lankykite. Nauji ateikit prisi
rašyti.

Valdyba.

NEPAPRASTAS PROG- 
' RESAS.

Vaistai padarė nepaprastą 
progresą per paskutinius sep- 
tynius metus. Visokie maišy
mai vaistų nekurie iš jų labai 
turintieji biaurius skonius kiti 
vėl ne taip biaurūs. Štai pa
ėmus pavyzdin vaistą dėl ne- 
žlebčiojimo, galvos skaudėji
mo, nerviškumo ir kitų viduri
nių ligų. Paimkime ligonis 
paima Triners American Bi- 
tter Vine, tai vienas- iš geriau
sių vaistų, kurie tuojaus pa
gelbsti ir gana skanūs, kadan
gi padirbtas iš tam tikrų rau
donų lapelių. Tas vaistas tu
rėtų rastis kiekvienuose na
muose, kadangi jis reikalingas 
po ranka turėti. Reikalauk 
nuo savo vaistininko Triner 
American Elixir of Bitter Vine 
ir neimk imitacijų. Jeigu tave 
kankina reumatizmas, neural
gija, išsisukimas ar suputimas, 
tai geriausias vaistas turėti 
namuose Triners Liniment, ku
rį galima gauti visose vaistiny- 
čiose- Joseph Triner Compa
ny, 1333-43 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. (Apg.)
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norą matyti Lietuvą savistove 
valstija.

Lietuvos Delegacija Įleidžiama 
į Taikos Konferenciją.

Romanas Karuža praneša, 
kad Lietuvos Delegacija susi
daro iš rimtų vyrų ir Taikos 
Konferencijon prileidžiama. Su 
ja tariamasi visuose reikaluo
se, kaipo su Lietuvos valstijos 
delegacija į Taikos Konferen
ciją.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 

visus Lietuvius Džiugina.
Labai nudžiugo Lietuvos ats

tovai Paryžiuje, pamatę Lietu
vos Atstatymo Bendrovės ats
tovus—Romaną Karužą ir adv- 
J. S. Lopatto, ir kuomet išgir
do nuo juodviejų apie pradėtą 
darbą, jie užgyrė Amerikos 
lietuvių darbą. Kuomet Ro
manas Karuža nuvyko įDaniją, 
tai tenai lietuviai taip-gi buvo 
labai nudžiuginti. Ir tuojau 
Romanas Karuža gavo pakvie
timą nuo Lietuvos valdžios 
vykti į Lietuvą. Šiomis dieno
mis jis jau bus Lietuvoje.

Dėkitės prie Didelio Darbo!
Visi Amerikos lietuviai, kaip 

vienas, dėkitės prie didelio 
darbo, kurį atlieka Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė. Jau jau 
yra padaryta:

1) užpirkti laivai, kurie plau
kios tarp Klaipėdos, Švedijos 
ir Anglijos, o Nemunu iki Kau
no;

2) indėta Lietuvos Valstybės 
Bankan vienas milijonas mar
kių.

3) pradėta rūpintis sėklų ir 
maisto dastatymu į Lietuvą;

4) prirengta dirva Anglijoje 
exportui (daiktų gabenimui) iš 
Lietuvos;

5) skolinama pinigų atstaty
mui ūkės Lietuvoje ir steigia
mas Skyrius Kaune.

Tiems reikalams reikia dide
lių pinigų, bet mes tikimės, 
kad Amerikos lietuviai tuojau 
juos sudės-
Notariatas prie L. A. Bendro

vės.
Jau įsteigtas notariatas prie 

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės ir čia bus galima padaryti 
visus rejentalius dokumentus 
keleiviams ir šiaip žmonėms, 
bei gauti patvirtinimus nuo 
konsulų.

“Foreign Exchange.”
Pinigų siuntimui jau viskas 

yra surengta, ir kaip tik bus 
gautas pranešimas iš Lietuvos 
ir atsidarys keliai, tai Lietu
vos Atstatymo Bendrovė pra
dės siuntinėti žmonėms pini
gus į Lietuvą ir į visas šalis.

Stokite į Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę, papirkdami Še
rus. Šeras tik $10, bet parsi
duoda nemažiau penkių šėrų 
kiekvienam žmogui. Už indė- 
tus į L. A. Bendrovę pinigus 
mokama nemažiau 4 nuošimčių 
ir dar šėrai auga vertėje. Tai 
geriausis investmentas ir dide
lis tautai pasitamavimas.

Tikėdamiesi, kad visi lietu
viai greitai prisidės prie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės, 
prašome visais reikalais kreip
ties šiuo adresu:

f

Kreipkitės šiuo adresu:

Lietuvos Atstatymo Bendrove
(Lithuanian Development Corporation)

320 FIFTH AVĖ., . NEW YORK, N. Y.

AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 1
A 5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo.. Dispepsija,' 

nevirinimas pilvelio, ribslabnejimas kraujo, inkstu, nervų ir abelnas spė- 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo. 
Nervą tona. Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iSsivalr, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ĮSnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitėpo buteli Salutaras. 
Biterin, i r po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok| skirtumą kaip tarp' 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavojn Salutaras mylistų ge radėju i ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoėirdžiai kreiptis prie Salu
taras : • ’ . ' '

SALUTARAS, Chemkal Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 S. Halsted St Tel. Canal 6417. Chicago, HL !
...................................................... .. ...................................................................

Ar Tamsta užsirašei? 
mandagiai neišpildei savo 
patrįotiškos priedermės ir 
leidai garbe už pasekmingą, 
paskolos išpirkimą eiti ki
tiems, kurie pasididžiuodami 
nešioja ženkleli?

Jeigu dar nepirkai, pirk šiandiena
ir drąsiai žiūrėk į akis tiems, kurie opiniją apie Tamstą turės, 

r.or: jie nieko nesakys!
Jeigu jau pirkai 

pirk kitą 

. ir gauk YD
Kiekviena ypata, kuri yra užsirašiusi Laisvės Paskolos Bondsą 
gali užsirašyti vėl ir prisidėti prie “Jankių Divizijos Finansų” 
ir nešioti speciali garbės YD ženklelį kartu su Laisvės Paskolos 
Ž e filiu

PIRK ŠIANDIENA—PASKUTINĖ PROGA. *
Bent kokioje Bankoje — Už gatavus pinigus ar ant išmokesčio. 

Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

DR. F. MATULAITIS! j
Išvažiavo ant studijų į ] Į

Chicagą. Sugrįš Birželio Į Į 
mėnesyje į Bostoną. j Į

•eOOOOOOOMMOOMMMMe * 
Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini dolerį arba stampomls.

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

Siutai Siutai

%

>

Lietuvisx Dantistas
DR. M. V. CASPER ;

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

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

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

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—-J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingu 
Kmian medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 1M 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

♦

PAKVIETIMAS j:
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau- <! 

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI- i» 
SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai- ® 
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtų, Skrybėlių, čeve- j > 
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel- {■ 
nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50. į
Čeverykų kainos nuo $4 iki $10.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių. ||

S. H. HARRISON CO.
662 672 Washington St. Boston, Nass. <

' • - i
Kampas Beach St

-T 
f? 
S? 
•Ir=.

f

Sergantieji vyrai ir moterys!
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- 
viri 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju 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, nervų, kraujo, skūros arba'ko-9 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- s 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- | 
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- E 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje ĮĮ 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko j 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- I 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo į 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- Į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržifl- i 
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 |
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadw»y,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER BT.

Valando. Nadtllomla
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vaL ryta
Iki 8 vai. vakaru. iki 4vai. vakare.

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

Galima imibalbrti ir lirtuvissbai 
Ofiso valandos: •

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Phone Dicktaaen 3066 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread Su PHaMphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 ilci 9 P. M

Nsdekesais iki4 eepUm. v

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermsfug* sulaiks pl-nkn slinkl- 

l ma. prsialine pleiskana*, niežėjimą 
į odos galvos, antrina slankus priduoda 
K ma Jėau reikalinga maiste.
£ Dermafnga B adarys kad Jnsfl plae- 
r kai bus tankus ivetnus ir skaistus.

- Oda Jutu galvoje bus tyra. pleis- 
L kanos ifaylcs ant visados ir plaukai 
| nesiimta daugiaus!
R Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
X ta suvis dykai ilbandyutui sampala.
| Prisiuskite 10 e. stampomls persinn 
[t tinto lėlu. gausi ilbandymui dežiute 
k Dermafuros ir broiiura.

Į! ARGU. SPECIALT1ES CO. 
! BOX 37. RHILADtLFHIA. ea.




