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PASIŽADA ATLYGINTI. ,i\
Vokietijos taikos delegatai, 

peržiūrintieji alijantų išlygas 
pradėjo duoti raštiškus atsa
kymus ir nurodymus ant ko ne
sutinka. Vokietija labiausia 
priešinasi Saare klonio pavedi- 
muį^Francijai, nes tai grynai 
vokiškas kraštas. Tame kraš
te yra geros anglių kasyklos ir 
Francija nori pasilaikyti tų 
kraštą dėl anglių, nes jos ang
lių kasyklos laike karės labai 
nukentėjo. Tai Vokietija pa
sižada teikti anglių Francijai, 
bet minėtas klonis turi likti 
Vokietijai. - Toliau Vokietija 
pasižada atlyginti Franeijos ir 
Belgijos nukentėjusiems dėl 
karės. ' Bet tą darys ne dėlto, 
kad ji jaustus karės kaltinin
kė. '

MOTERŲ KONGRESAS PA
SMERKĖ TAIKOS IŠ

LYGAS.
Šveicarijoj mieste -Zueriche 

laikomas moterų tarptautinis 
kongresas.- Vienu balsu visos 
pasmerkė taikos išlygas, kurios 
vokiečiams buvo inteiktos. Ten 
dalyvauja 100 delegačių repre
zentuojančių 13 tautų. Moterys 
pripažino, kad išlygos yra per- 
žiaurios. Taikos konferencijai 
taip-gi pasiuntė telegramą ku
rioj nurodė į baisų žmonių pa
dėjimą vidurinėj Europoj.

Austrijos taikos delegatai 
buvo priimti miesčiuke vadi
namame St. Germain, arti Pa
ryžiaus. Jie buvo franeūzų 
mandagiau pasitikti, negu vo
kiečių delegatai.

KOVA DĖL GROBIO.

Alijantų konferencijoj Ang
lijos delegatai varosi, kad Vo
kietijos laivai, kuriuos konfis
kavo Šuv. Valstijos, turi jai 
kliūti. Lenkų delegatai rei
kalauja, kad dalis Vokietijos 
karinio laivyno-kliūtų jai.

Bet alijantų delegatai pasa
kė, kad lenkai negaus laivų.

Amerika yra konfiskavus 
Vokietijos laivų tiek, kad jų į- 
talpa išneša 654.000 tonų. A- 
merika priešinasi Anglijos rei
kalavimams.

Užsikirtimas tarp Amerikos 
delegacijos ir Italijos neku
rtuose taikos klausimuose dar 
nepasibaigė.

.Jęį gegužio mėnesyje taika 
bus pasirašyta, tai visos Ame
rikos kariuomenės bus atšauk
tos iš Vokietijos užimamų že
mių birželio mėnesyje.

PBIE KO VAROSI.

Gen. Denikin, kazokų vadas, 
kariaująs prieš bolševikus štai 
kokį programą paskelbė:

TęsimaS'kovos prieš bolševiz
mą

Įsteigimas tvarkos ir įstaty
mų. .

Atsteigimaksuvienytos ir ne
dalinamos Rusijos.

Steigiamasis Seimas.
Vietinės autonomijos, civilė 

ir tikybinė laisvė, išleidimas į- 
statymų apginančių darbinin
kus nuo kapitalistų išnaudoji
mo.

Įvedimas be jokio atidėlioji
mo žemės reformų.

įves Gaujas mieras ir 
saikus.

Suv. Valstijų valdžia ketina 
Įvesti metrišką sistemą. Tuo
met nustotume mieruoti , jar
dais o mieruotume metrais, nu
stotume saikuoti "kvortomis, o 
saikuotume litrais, vietoj sva
rų būti] vartojama gramai.tTo- 
ji metrišką sistema priimta vi
sose civilizuotose šalyse išski
riant Suv. Valstijas ir Angliją. 
Įvedus metrišką sistemą susi- 
prastintų tarptautinė pirklyba 
ir šiaip būtų patogiau.

NESAKĖ, KAD IŠDUOS 
EX-KAIZERĮ.

Buvo pasklidęs gandas, būk 
Holandijos valdžia pasižadėjo 
išduoti talkininkams ex-kaize- 
rį. Dabar Holandijos valdžia 
išleido tą paskalos užginčiji- 
mą.

RENGIASI UŽIMTI VOKIE
TIJĄ. ,

.Francuos maršalas -Foch ir 
alijantų armijų vadas sugrįžo 
į frontą Jei vokiečių delega
tai apreikš, kad nesirašys po 
taikos išlygomis, tai alijantų 
armijos pradės užiminėti Vo
kietiją.

UŽSISTOJA UŽ VOKIE
ČIUS.
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Vengrijos raudonoji valdžia 
labai tėmija taikos konferenci
jos veikimą. Budapešte laik
raščiai labai pasmerkė taikos 
išlygas, vokiečiams inteiktas. 
Sako1, kad tokia taika varosi 
prie pavergimo “mūsų prakil
nių vokiškų brolių.”

Vengrija taikos delegatų ne
atsiuntė.

Raudonoji valdžia tikisi už
silaikyti. Mano, kad Rumu
nijos liaudis sukils prieš savo 
valdžią, kuri dabar kariauja 
prieš Vengrijos raudonąją val
džią.

DEMOBILIZACIJA ŠUNŲ.

Belgijos valdžia paskelbė, 
šunų demobilizacijų. Belgi
jos armijoj šunų tarnavo 10.- 
000. Jie bus dabar sugrąžin
ti savininkams arba parduoti 
norintiems jų pirktis. Kaip 
žinoma Belgijoj šunis kinko į 
lengvins vežimus ir jais važiuo
ja. Viena firma pirko iš val
džios 300 Šimų.

KIEK PASTATE LAIVŲ.

Suv. Valstijų laivų pastaty
ta nuo sausio 1 d. iki gegužio 7 
d. 204. Jų visų įtalpa 781.- 
980 tonų. Visi išskiriant 39 
yra plieniniai.

ITALIJOS JĖGOS DALMA- 
CŲJOJ.

Italija dviejose vietose išso
dino savo kariuomenės ant ry- 
tihio Adriatikos pakrančio. 
Pradėjo užiminėti tarpkalnius 
ir drūtintis ant kalnų augštu- 

• mų. Tos pakrantės yra Dal- 
macijos dalis, kur gyvena sla
viškos tautos.

Vengrijos randonjoi valdžia 
uždarė visas tikybines mokyk
las ir seminarijas. Norėjo už
daryti vienuolynus, išvaikyti 
vienuoles ir vienuolius, bet bu
vo kitų valdžių persergėti nuo 
darymo tokio žygio. x Iš baž
nyčių, vienok, plėšia kielikus ir 
kitokius daiktus su tuo pasitei
sinimu, kad tuos daiktus sudės 
į muzejus.

PENKI DOLERIAI UŽ TIN
KAMĄ ŽODĮ.

New York. — Metodistų E- 
piskopalų misijinė bažnyčia 
surengė parodą ir paskelbė, jog 
parodos komitetas išmokės $5 
tam, kurs sugalvos tinkamą 
vardą blaiviam saliūnui. “Bo- 
ozeless Saloon,” “Liąuorles's 
Saloon” netinka. Norima, kad 
būtų vienas žodis, kurs tuoj 
stotų populeriu. v

Paryžiun atvyko negras W 
Trotter. _ Jisai yra redakto
rius laikraščio Boston Guar- 
dian. Jis sako atstovaująs 
14.000.000 juodukų ir jų vardo 
protestuos taikos konferencijoj 
prieš socijaliu8 juodųjų žmonių 
pažeminimus.

Iš Vienos, Austrijos sostinės, 
nuvyko Paryžiun Amerikos 
ambasadorius prof. Brown pra
nešti Amerikos taikos delega
cijai apie dalykų stovį Vengri
joj.

Gegužio 12 d. Paryžiuje Ko
rėjos delegacija inteikė taikos 
konferencijai peticiją, kurioj 
ntfrodo reikalingumą Korėjai 
visiškos neprigulmybės. Da
bar Korėją valdo Japonija.

Vokietijos taikos delegatai 
norėjo susinešti su Austrijos 
delegacija, bet alijantai nesu
tiko. '

Anglijoj visuose miestuose 
ir miesteliuose daroma prisi
rengimai prie didžiausių ap- 
vaikščiojimų po pasirašymo po 
taikos sutartimi. Vakare bus 
didžiausios iliuminacijos.

SUDEGĖ TRYS VAIKAI.
Madison, Me. — Trys vaikai 

bovijosi daržinėj ir netikėtai 
kilo gaisras. Vaikai sudegė. 
Spėjama, kad vaikai bovijosi 
degtukais.

Siberijos Kolėako armija 
pradės maršavimą Maskvos 
linkui, kaip tik pasausės keliai. 
Apie vidurvasarį jau tikisi bū
ti Maskvoje. Kolčako valdžia 
nori, kad blokada apie bolševi
kų valdomas dalis btūų padi
dinta.

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
ŠĖRININKŲ SEIMAS. 
Seimas įvyko gegužio 14 d. 

Brooklyne, suvažiavo delegatų 
gana daug.

Iš Banko organizatorhj ats
kaitų pasirodė, kad: pilnai įsi- 
mokėjusių už šėrus narių yra 
746, jie Šerų turi 1779. Nepil
nai įmokėjusių nariu yra 218.

Piniginis Banko stovis: Gry
nais yra: doleriais’ 61,515.50; 
rubliais 218,297; dar neįmokė- 
ta, bet pažadėtų yra 28,000 rub.

Viską pavertus į dolerius, tai 
turime pilnai $10Q.0OO, tiek ir 
buvo manyta surinkti prade
dant banką organizuoti.

Banko steitmanasnuo pabai
gos bal. rodo, kad Banke yra 
$59.064.52, o ruskais rubliais 
seife esą 218.297 padėta po 
dviem raktais, vienas raktas 
pas kun. Joną Žilių, e o antras 
pas p. Buš.

Pas kunigą Joną Žilių ant 
ranki} esą $2.451.

Organizavimo išlaidos atsiė
jusios apie $1.000.

Procentų priaugę $2.412.51.
Dar esą nemažai pavestų Že

mės Bankui kapitalų įdėtų Ru
sijos bankuose, su kuriais neži
nia kaip dar bps, ar bus gali
ma išgauti ar ne. Dėlto tos 
sumos čia ir neįeina į skaičių.

Rusų rubliai perkant mokėta 
po 13-14 centų už rublį ir da
bar už juos tiek pat yra moka
ma, Tai ant jų nei pelnyta, nei 
trotyta.

Nutarimai.
1., Vardą Banko palikt tą pa

tį “Lietuvos Žemės Bankas.”
2. Tuojaus pinigus taip pa

dėt, kad jie duotų šėrininkams 
bent 4 nuošimtį į metus.

3. Kaip galima greičiau visą 
kapitalą perkelti į Lietuvą su
sižinojus Banko atstovui su._ 
Lietuvos, valdžią finansistais 
ir Lietuvos Žemės Banko val
dybai ant to sutinkant.

4. Banko visas skaitlines, 
knygas ir bilas duot peržiūrėt 
valdiškam prisiekusiam tam 
tikram specijalistui ir paskui 
tą viską atspauzdinus išsiunti
nėti visiems pilnai užsimokėju
siems šėrininkams, kad galėtų 
matyt Į<aip dalykai stovi. ,

5. Metuose vieną arba du 
kartu šėrininkams per laiškus 
prisiųsti žinias apie Banko sto
vį ir vedamas operacijas.

6. Daryt seimus kas met.
7. Išrinkta Žemės Banko val

dyba iš septynių: pirmininko, 
raštininko, iždininko ir penkių 
board direktorių. Jie "risi bus 
renkami kas metą metiniame 
Lietuvos Žemės Banko šėrinin
kų seime.

Iš didesnių praeities betvar
kių pastebėta žymesnės dvi: 
vieną kad pinigai buvo laiko
mi ant perdaug mažo nuošim
čio, o antrą tai kad nuo tų pi
nigų vienas raktas buvo pas

žmogų tokį, kurs nėra užsimo
kėjęs net nei už vieną šėrę. — 
reiškia — svetimas žmogus. Ir 
dar pastebėtina, kad tas žmo
gus gan ilgą laikę buvo vienu 
iš trijų, kurie to Banko visus 
reikalus vedė ir laikė savo ran
kose. t

F. V.

RŪBSIUVTŲ STREIKAS. Lawrence’o. streikuojantieji 
New Yorke sustreikavo 30.- italai nori grįžti į Italiją ir ren- 

000 rūbsiuvių. Tuoj prasidė- giasi prašyti valdžios leidimų, 
jo derybos tarp streikininkų ir Streikininkų komitetas pradė- 
darbdavių. jo rinkti vardus, norinčių grįž

ti į “kraju.”'*' Surinko virš 
1.000.

i
i 
I

STREIKININKAI GRĮŽTA
• DARBAN.

Lawrence’o audėjų streikas 
pradėjo krikti. Vis daugiau 
darbininkų grįžta darban' 
Streikuojančių eilės kasdien 
mažėja. Streiko komitetas ne
nori pripažinti nepasisekimo ir 
sako nepasiduosiąs. Kompa
nijos su tuo komitetu nesiro- 
kuoja. Daug policijos buvo .v v. . . . 
pasamdyta iš kitų miestų. Tai ^sve1z.1.0 °^ai‘ 
dabar tie “talkininkai” palei- ’
džiami.

f
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Anglija paskyrė $100.000.000 
ingijimui farmų paleistiems 
kareiviams. 20.000 akrų tam 
reikalui jau ingyta. Žemės iš
perkamos iš dvarininkų, kurie " 
nori parduoti, ir 
žemės atperkamos nuo tų f ar- i 

. merių, kurie nemoka gerai far- 
I meriauti. ->
te.

PIKTADARYBĖS PLATI- 
. NAŠI.

Apie Londoną piktadarybės 
platinasi. Pastaruoju laiku 
visuomenę sujudino žvėriškas 

ir priverstinai ^nužudymas merginos, 24 metų 
amžiaus. Ji prigulėjo prie vjr «• v • • ». • •

IŠPIRKO MAISTĄ.
Amerikos valdžia pardavė 

daug maisto ir kitokių reikme
nų, nugabentų Francijon armi
jai. Čeko-SIovakija pirko už 
$15.000.000, Rumunija už $14.- 
000.000, Holandija už $10.000.- 
000. Tarpe kitų reikmenų par
duota 22.000.000 svarų kiaulie
nos.

Kiekvienoj kolonijoj turi

. y

Mass. valstijos atstovas Ga- 
llivan kongrese darbuosis, kad 
įstatymas, reikalaujantis įves
ti blaivybę nuo 1 d. liepos, bū
tų atšauktas.

REIKALAUS NUSIGINK
LUOTI.

-Austrijos taikos delegacijai 
taikos išlygos bus paduotos a- 
teinantį utarninką arba seredą. 
Išlygos jau gatavos. Be kitų 
reikalavimų bus reikalaujama, 
kad atsižadėtų priverstino ka
reiviavimo, kad sunaikintų ar- 
motų liejyklas.t 'IT T

j
SUSTREIKAVO PIENO 

IŠVEŽIOTOJAI.
Chicagoj sustreikavo pieno 

Veik visas mies
tas liko be pieno. Jie gauda
vo po $26 savaitėje, reikalauja 
$35.
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PAĖMĖ SAMARĄ.
Admirolo Kolčako armjia pa

ėmė Samarą, miestą gulintį 
prie Volgos.

Lietuvos Vyčių 27 kuopa Rengia

GEGUŽINĘ!
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CIVIC ASSOCIATION-Everet Hali,
N0RW00D, MASS.

Vietos L. Vyčių 27 kuopa padėjo visas pastangas, kad jų rengiamoji ge
gužinė visais atžvilgiais pilnai patenkinti! joje dalyvaujančius.

Vyčiai sutelkė visą vietinę Norwood’o lietuvių kolioniją pagelbon atsa
kančiai surengti minėtą gegužinę: pakvietė vietos chorą, gavo pagelbon vieti
nes draugijas ir net kreipėsi į apylinkės vyčių kuopas ir chorus, kaip tai: Law- 
renco, So. Bostono, Brocktono, Cambridgio ir Lowellio. Kaikurie užkviestie
ji jau prisiuntė savo prižadėjimus dalyvauti. Neeatsakiusiųjų dar į pakvieti
mą, vyčiai prašo kogreičiausiai atsakyti. MonteJlos ir Lawrenco vyčiai priža
dėjo dalyvauti su baseball’iu; ypač Montello vyčiai, kaip girdėti, stropiat^en- 
giasi. Tų gi, kurie norėtų bėgti lenktynėmis, prašome užsiregistruoti ne Vė
liaus 20 šio mėnesio dienos.’ Prašome taip-gi visų apylinkės lietuvių, kad 
kas tik galėtų pamarginti šią gegužinę driliais ar šiaip jau padoriais triksais, 
atsiliepti su pasižadėjimais į minėtą kuopę antrašu: Mr. Kavaliauskas, 1123 
Washington Str., Norwood, Mass., o vy-čiai už tę gražią pagelbę mokės būti dė
kingais.

Parkas, kur rengiama gegužinė, taip dailus, kad Naujoj Anglijoj vargu 
surasi geresnę kur gegužinėms vietą Atsitikus net lietingam orui čia yra dide
lė salė, kur liuosai gali sutilpti 3-4 tūkstančiai žmonių ir dar vietos šokiams 
liks keliems šimtams porų.

Nuoširdžiai todėl kviečiame visos Naujos Anglijos .lietuvius-lietuvaites 
dalyvauti šioje smagioje pramogoje.

LIEUTVOS VYČIŲ 27 KUOPA.

Gėda tai kolonijaj, kuri ne
sirūpina įkurti L. Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus.

James M. Keyes
Advokatas
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Kam atidėlioti ant rytojaus?
Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug bankų. Da

bar statykime savą! PIRKITE ŽIRUS; KRAUKITE PINI
GUS SAVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBE JUMS 
'IR LIEt u v AL

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

$ 5.00 Šeras 6% PROCENTŲ!
Ar tamsta dar nepirksi Šero?

tad

350 Broadway, So. Boston, Mass
TEL. 80. BOSTON 212 OR 80. BOSTON 600. -

{ jeigu vienas užimtas įauk kitą

(Ink. vardu Joaeph Kowal Ca.) „

32-34 Cross st, Boston, Mass.
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PRIEŠTAUTIŠKIEJI TAU
TIEČIAI.

Mūsų tautiečiai, arba tik
riau Lisvar-isrJai-libe-
ralai rengia Chięago’e partijos 
seimą, rengia tukino momen
tu, kada visos tani.’? kos parti- 
os turi savo partijų" reikalus 

antrojo v etoje laikyti. Lyg 
būtu kokio mūsų tautos prieši
rdi iko papirkti,’o, ištiktųjų tai 
(ik saldžiai įsisvajoję apie šil
tas vieteles, jau beveik užma
tomas laisvoje Lietuvoje ir a- 
pie pelningus tenai biznius- — 
kad tą viską į savo rankas pa
sigriebus — jie užmiršo, kad 
per anksti užreiškia savo pre- 
tensijas prie meškos šiltų kai
lių, nes dar pati meška — Lie
tuvos neprigulmybė — dar ka
žin kur po pavyduolių kancele- 
rijas tebesislapsto. Šaukia jie 
savo partyvišką seimą tada, 
kada esame priešaušryje savo 
laisvės ir kada turime rodyti 
visoms tautoms suvienytą fron
tą ir tvirtą organizaciją, ir tau
tos discipliną. Šaukia rizi
kuodami užtraukti ant mūsų 
tautos gėdą, žymiai sumažinti 
šansus gauti mums neprigul- 
mybę, paardyti šiaip taip susi
dariusią mūsų išeivijos vieny
bę. Tikėkimės, kad tasai par
tijos biznio seimas labiau pa
kenks jų partijai, negu visai 
mūsų tautai.

Bet nors ir skaudus bus mū
sų tautai šitas vienos partijos 
išsišokimas — galutinai vienog 
bus iš jo mūsų jautai nemaža 
ir naudos.

1) Didelė nauda bus ta, kad 
galutinai paaiškės mūsų libera
lų netautiškumas ir net prieš- 
tautiškumas; kad daugelis mū
sų gerų lietuvių, buvusių po in- 
tekme “tautiečių” gipnozo, 
dabar gaus progą praregėti ir 
suprasti kas per tautininkai y- 
ra jų menamieji vadai. Jei 
po to seimo skaičius butkinių 
patrijotų sumažės bent per pu
sę, tai bus to seimo nuopelnas.

2) O antra nauda bus toji, 
kad- tasai seimas duos gerą ir 
naudingą pamoką katalikų vei
kėjams, krikščionims demokra
tams. Nes nors mes, krikščio- 
nys-demokratai ir krutame šiek 
tiek ir organizuojamės, ir kelia
me savo vėliavą,- bet, matyt, dar 
permaža veikėme, kad mūsų 
iškeltos vėliavos dar nepamatė, 
arba nesuprato daugelis katali
kiškų draugijų, kurios, nuo 
socijalistų bėgdamos, užuot 
prisišlieti prie savo visuome
nės — davėsi pavilioti mūsų 
nutaustančiam liberalizmui, li
berališkojo kapitalizmo prano
kėjams ir jo pirmiesiems tvėrė
jams.

mė nezaliežninkų nedoras kvai
lystes ir tų apgavikų vadą Mic
kų drįso savo laikraščiuose 
“tautos vyskupu” tituluoti;

c) jie viešai boikotavo ir te- 
beboikotuoja mūsų tautiškas 
parapijines mokyklas—tą ant
rą mūsų tautybės stipriausią 
tvirtovę. (Atsiminkime jų Chi- 
cagos Konferencijos nutarimus 
1915 metų; kuriuose jie šaukė
si į lietuvius tėvus, kad neleis
tų savo vaikų į parapijines lie
tuviškas mokyklas. Toje kon
ferencijoje tarpe kitų dalyvavo 
ir pp. Šliupas, Balutis, Rač
kauskas) ;

d) jie agitavo priešais kun. 
Gustaičio-’ir p. Gabrio žygį — 
rinkimą aukų Lietuvos švieti
mo draugijoms “Saulei,”/‘Ži
buriui” ir “Rytui,” prisideng
dami pasigailėjimu mūsų išei
vijos, kad toji neva esanti 
skaudžiai išnaudojama mūsų 
Tėvynės (tai buvo dar ką tik 
prieš karę);

e) karei prasidėjus jie atsi
sakė sudaryti su katalikais 
tvirtą tautišką branduolį: įstei
gti bendrą Tarybą, bendrą 
Fondą aukoms rinkti. Jeigu 
tai būtų buvę padaryta (kata
likai to norėjo) — gal šiandien 
Lietuva jau būtij buvusi pri
pažinta neprigulminga. Bet 
užuot tą darius, jie ištiesė tan
ką soc; juristams, jie paskui il
gą laiką bevelijo trepsėti ant 
vietos <r būti bergždžiais^ kad 
tik savo partyvišką čystatą iš
laikius ir apgynus savo pase
kėjų saujalę nuo -Įsivaizdinto 
klerikalizmo intekmės.

f) jie gražų Lietuvių Dienos 
sumanomą (1916 m.) negražiai 
nukreipė savo partijėlės nau
dai, tuo suardydami vęl ilgam 
laikui — jau bepradedančių už- 
simegsti lietuvių tautišką vie
nybę.

g) jau nusistovinčią -dviejų 
partijų vienybę (kr. dem. ir li
beralų) politiškoje kovoje — 
jie kėsinasi sugriauti ir Lietu
vos reikalą sukompromituoti 
— šaukdami savo partyvišką 
seimą pačiu kritiškiausiu tau
tos gyvavime momentu.

Ponai liberalai. Jeigu tauti
ninkų vardas priguli toms lie
tuvių srovėms, kurios dau
giausiai tautai pakenkia — tai 
jums tautininkų vardas pilnai 
priguli. .Jūs galėtumėt užves
ti ginčą su mūsų socijalistais, 
kurie iš jūsų tautai buvo kenk- 
smingesni; šie kovoja prieš 
tautos reikalus bent atvirai, 
niekuo neprisidengdami: ir 
mes, ir visas pasaulis žino, prie 
ko jie varosi. Jūs gi kenkia
te tautai, užsidėję avių kai
lius ir tautos prietelių kaukes.

Atviras priešas visuomet ma
žiau pavojingas.

♦

♦ ♦

Su tikru širdies skausmu ra
šau šį apkaltinimo aktą mūsų 
liberalams. Daug maloniau 
būtų dirbti pozityviai išvien su 
jais, jeigu tik būtų galima.

Bet gana kaltinti kitus. Lai
kas ir į savę pažiūrėti. Kitų 
klaidos didina mūsų tautiškas 
priedermes,' juo labiau kad ir 
mes patys savo neveiklumu ir 
apsileidimu nesykį prieš tautą 
esame nusikaltę. Apie tai ki
tą sykį.

Uosis.

*

* *

ATSIŠAUKS Į ANGLUS.
. Vokietijos kanclierius Schei- 

demann atsišaukė į anglus, pra
šydamas išvysti smaugiančias 
Vokietiją taikos išlygas. Kanc
lierius atkreipia anglų atydą į 
“baisų padėjimą, kurin pasta
to Vokietiją taikos išlygos.”

Ar turėjo moralę teisę mūsų 
laisvamaniai - liberalai vadinti 
savę tautininkais? Neturėjo; 
nes jie tautininkais nebuvo lig- 
šiol, nėra dabar, juo labiaus 
nebus jais po savo seimo.

Iki šios karės liberalai tik 
cicilikus, ptfdykėlius perėjo. 
Dr. Šliupui savo vaikų nebepa- 
mėgus, ir jo pasekėjai prisiden
gė tautyste, demokratiškumu; 
o visa tai buvo didžiausias blio- 
fas, daugiau nieko. Tik pa
darykime trumpą peržvalgą jų 
“tautiškų” nuoveikalų tik šios 
karės metu. --

a) Jie visą laiką uoliai griau
žė ir griovė mūsų didžiausias Raudonojo Kryžiaus.

WORCESTER, MASS. I lesnis ir už antrąjį besmegenį. 
Nepatenkinti raudonkakliai Gegnine u- koncertas. nutar^arkviesti ketvirt? ge. 

gūžio 24 d.
Čionai yra ir progresyvių 

dr-jų. Viena tokių buvo Lie- 
■tuvos Sūnų Dr-ja, kuri įsteig
ta 19 d. spalio, 1915 m. Žmo
nės nesupratę jos įstatų pradė
jo rašytis, nes buvo pigi, mėne
sinė 25c., o pašalpos mokėjo po 
75c. į dieną. Tokiu būdu na
rių turėjo apie 70. Bet kada 

I pasirodė kas per draugija, tai 
draugai pradėjo atsimesti ir li
ko vos 35. Tuomet sumanė dė-

Vyčių 26 kuopa 4 gegužio tu
rėjo mėnesinį susirinkimą Pir
miausia apkalbėta apie geguži
nę. Išvažiavimas bus 30 d. 
gegužio. Laukuose bus pik
nikas ir visoki programai su 
driliais ir žaidimais, o vakare 
bus koncertas Mechanics salėj. 
Koncertą išpildys milžiniškas 
Šv. Kazimiero Bažnytinis Cho
ras ir žymiausi solistai ir solis
tės po vadovyste p. A. Vismi
no. Po koncerto bus šokiau 
Tame koncerte bus ir iš kitų 
kolonijų chorai ir žymūs solis
tai ir solistės. Lietuvių Be
nas grieš įvairius šokius. Tai 
meldžiame Worcester’io drau
gijų bei kuopų minėtą dieną 
nieko nerengti. Buvo rengia
mas teatras “Mirga” 18 gegu
žio. Tai perkeliamas ant 25 
gegužio. “Mirga” yra isto
riška drama iš lietuvių gyveni
mo. P-lė L. Šaltėniutė vai
dins “Mirgos” rolę, o p-lė EI. 
Baltrušiutė kunigaikštienės ro
lę, *Dar buvo atsilankę dele
gatai nuo Liet. R. Kryžiaus 
Pranas Grigarauskas ir p-lė O. 
Širvinskaitė. Prašė, kad Vy
čiai prisidėtųprie R. Kryžiaus. 
Vyčiai vienbalsiai nutarė ir 
prisirašė 15 narių.

Korespondentas.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Bal. 27 d. per pasidarbavimą 
ir rūpesnį vietos gerb. klebono 
kun. L. Vaiciekausko sutverta 
L. Raud. Kryžiaus skyrius.

Iš kart prisirašė ir aukavo 
šios ypatos:

Kun. L. Vaiciekauskas $6.00, 
Adomas Jušinskas $10.00 ir Jo
nas Žūklis $5.00.

Po $2.00 '.i Jonas .Susmaras, 
Vincas Jurkonis, Petras Volun
gevičius, Bronius Saunoris, Ig
nas Puišis, Petras Bujas, Vin
cas Ulickas.

Po $1.00: A. Pinelis, J. Lau
čius, J. Susmaras, J. Kuzmins
kas, A- Pinelienė, M Ardaus- 
kienė, L. Kutis, M. Tūbinis, 
A. Mardosas, M. Pranokus, A. 
J. Jančiulis, O Jankauskienė.

Po 50c.: A. Šimkunienė, J. 
Kuzminskienė ir Pr, Vosilienė.

Viso labo $50.50.
A. J. J.

DETROIT, MICH.
Gegužio 3 d. Piliečių Kliubas 

turėjo vakarą salėj prie 24 ir 
Michigan gatvių. Programą 
išpildė Vyčių 79 kp. Pusėti
nai atvaidinta “Paliepus Knar
kia.” Dainavo vyčių choras.

Prie to kliubo priguli geri 
lietuviai ir kliubas remia viso
kius naudingus darbus.

Nedėlioj gegužio 4 d. lietu
vių parapijinėj salėj buvo ne
paprastas vyčių surengtas va
karas. Pirmiausia kalbėjo kun. 
F. Kemėšis. Kalbėjo apie Lie
tuvos reikalus. Publikos pa
klausė: “Ar visi sutinkate pro
testuoti prieš lenkų užgriebimą 
Vilniaus.” Visi su entuziaz
mu pakėlė rankas. Tapo pri
imta tam tikra rezoliucija ir 
pasiųsta į Washingtoną.

Gegužio 1 d. vyčių kuopa tu
rėjo susirinkimą. Nutarta su
rengei pramogą gegužio pabai
goj. Toliau nutarta sutaisyti 
vietos karininkų būrelį. Tuo 
reikalu rūpinsis komisija iš 
trijų.

Gegužio 6 d. buvo iškilmin
gos laidotuvės kun. Rūsio.

Sv—as.

KU VUS OU. lU-UHlCt člLLUdllC UC-/ t _ . ~ ,
tis prie KUubo ir gegužio 4 d.-J f k.™ose ^puolate, bus per-
susiliejo. ■ -

Lietuvos (Seserų laisvamanių 
pagelbos dr-ja, kurios skaičius 
siekia iki tuzino, manė sureng
ti teatrą. Bet neturėjo akto
rių, nes viena perstora, kita 
perplona, tinkamos nėra. Tai 
kreipėsi į kitus laisvamanius, 
kurie apsiėmė ir pasiskirstė 
roles. Bet pasirodė, kad ma
žai pažįsta ant balto juodą ir 
neišmoko.

Liet. U. Kliubas, laisvama
nių dr-ja, turi nupirkęs lotą dėl 
statymo salės. Bet pakol sa
lę pastatys, tai Kliubui. taip 
bus, kaip Lietuvių Sūnų Dr-jai.

Vietos katalikai gyvena mei
lėj ir sutikime, taip-gi gerai' 
apsišvietę, skaito dorus laik
raščius, kaip “Draugą,” “Dar
bininką” ir kitus katalikiškus 
laikraščius. Taip-gi yra įvai
rių draugijų kurios puikiai 
gyvuoja ir skaitlingos nariais.

Vietos klebonu yra kun. A. 
Maliauskas, kuris yra mylimas 
parapijonų ir darbštus veikė
jas visuomenės dirvoj.

Gerb. klebonas sumanė įtai
syti šėpą dėl Švč. Sakramento. 
Tai-gi 4 d. gegužio gerb. kleb. 
sušaukė parapijonus į bažnyti
nę svetainę, paaiškino dalyką 
ir klausė ar sutiks parapija. 
Sutiko mielu noru ir suaukavo 
tam tikslui $269.00. $200.00
paskyrė šėpai, d likusius pa
skyrė Altoriaus Fondo iždam

Birželio 29 d. lietuvių baž
nyčioj bus iššventintas į kuni
gus klierikas Daunora.

Gegužio 3 d. mirė Juozas 
Budzevičius, narys laisvama
niškų dr-jų.

Gegužio 1 d. Kaz. Lukoševi
čius apleido Sheboyganą su vi
sa šeimyna. Išvažiavo ant far- 
mos į Michigan valstiją.

BaL 25 buvo apvaikščiojimas 
5 Suv. Valstijų paskolos, ir vie
tos lietuviai dalyvavo apvaik- 
ščiojime.

P. B—ka.

ne dryžomis agimis susitiuki-į _ _ _ _ ,. _

man atėjo. . rios eina tos pačios dr-jos tiks- į ėmė paieškojimus giminių Lie-
Mes žemiau pasirašę teisy- lams. Šis susirinkimas nu- tuvoje, kurių labai daug prida- 

bės ir žmoniškumo delei, klau- skyrė komisiją, kun rūpintųsi vė.
šiame: Naburaiti, kaip drįsti surasti patogią ir nebrangią Darbams sumažėjus ir veiki- 
begėdiškai meluoti akyse kelių 
šimtų žmonių buvusių susirin
kime, rašydamas, būk susirin
kimas vienbalsiai reikalavo, 
kad brostvininkai atšauktų 
“D-ko” koresp. Niekas neiš- 
rodė melagysčių “D-ko” ko
resp. ir jokis susirinkimas ne
reikalavo atšaukti. Juk turė
si stoti prieš tuos pačius žmo
nes atsakomybėn, kurių vardą 
panaudojai biauriai veidmai
nystei. Juk visos tos kores
pondencijos, kurias jūs rašėte

Šis susirinkimas nu- tuvoje, kurių labai daug prida-

vietą krašte miesto dėl įsteigi
mo prieglaudos namo. Bet šis 
žygis mano nuomone nėra vy-^tai vėl subrus dėl Tautos labo, 
kęs. Įsteigti atsakančios prieg
laudos, namo vieni baltimorie- 
čiai negali, užtai kad vien na
mo neužtenką, prie namo rei
kia ir mokyklos ir koplyčios ir 
tt. Norint turėti atsakančią 
prieglaudą, reikia tarties su vi
somis rytinėmis valstijomis.

5 vai. vak. buvo LDS. kp. su
sirinkimas. Darbininkai kas 
kartas kyla ne*tik nariais, bet 
ir darbais. Štai, nutarė uždė
ti kostumerišką siuvėjų dirbtu
vę. Tam tikslui išrinkta ko
misija dėl sutvarkymo, į kurią 
ineina to darbo žinovai, 
kia tikėties, kad viską gerai 
ir greit sutvarkys ir darbą pra
dės, todėl galės ir kitų miestų 
LDS. nariai, pas kuriuos nesi
randa kriaučių orderiuotis siū
tus Bal timorės lietuvių siuvvk- 
olj/ Šie beabejo savo drau
gams darbą padarys tinkamai: pralenkti.

inąs tarpe lietuvių sumažėjo, 
bet trumpu laiku kaip girdėti,

Reporteris.

LDS. 6 kp. turėjo mėnesinį 
susirinkimą 11 d. gegužio. Iš 
svarbesnių kuopos veikimų, tai 
yra prisirengimas prie LDS. 
Conn. apskričio išvažiavimo,- 
kuris įvyks 30 d. gegužio Nau- 
gatuck, Ct. Iš komitetų ra
portų pasirodė, kad veik vi
sos dr-jos pritarė tam išvažia
vimui ir pasižadėjo dalyvauti.

Apkalbėta apie LDS. Conn. 
Apskričio suvažiavimą, kuris į- 
vyks birželio 8 d. Bridgeport’e. 

Rei- -Išrinkti du delegatai Antanas 
Mašiotas ir Paulina Geležiutė.

Vienbalsiai nutarta užpro
testuoti prieš “Tėvynės” Re
dakcijos štabą už dėjimą begė
diškos papiktinančios karika
tūros. O gal “Tėvynė”. “Ša
kės” vietą mano užimti, ar dar

I

skaitytos akyse buvusių susi
rinkimuose.

Makariavičiau ir Naburaiti, 
kaip drįstate gundyti katalikus 
melagystes rašydami, kad do
resni katalikai piktinasi “Dar
bininko” korespondencijomis. 
Kadangi niekas negali išrasti 
melagystės, tai ir piktinties 
nebuvo iš ko,nes “D-ko” ko- 
resp. nešmeižė nei tautininkų, 
nei Martaus^ o tik aprašo tą, 
ką Martus pats tikrai yra sa
kęs ir kas tikrai atsibuvo susi
rinkimuose. Žinoma tik tau
tininkams nepatiko matyti sa
vo srovinių užsibriežimų veid
rodyje Juk-susirinkimai bu- 

. vo šaukiami parašų rinkimo 
reikalams, kodėl jūs su pašali
niais reikalais drįsote lįsti. Ko
dėl jūs savo srovės išrokavi- 
mais bendruose susirinkimuose 
parašij rinkimo reikalais užin- 
teresuotus žmones pradėjot er
zint su seimais, rezoliucijomis 
ir tt. Bandėte sudrumsti tvar
ką ir drumstame vandenyje 
kaip' jūs sakot, žvejoti savo 
srovei žuvis, o kada tinklas su
iro, nieko nelaimėjote, tai pra
dėjot didžiausią triukšmą kel
ti.

Makariavičiau, rašai, kad tu 
nekėlei trukšmo. Tai kas pra
dėjo pirmas lig ausų išsižiojęs 
rėkti: “Katalikai, stacijų vaik
ščioti, vyčiai, davatkos” ir tt. 
Jei ne tu, tai kam dar bandot 
teisintis, kad nebuvot įsitrau
kę ant drąsos. Tad jei turėjot 
sveiką protą ir jei rūpėjo bend
ras darbas, kam tą trukšmą su- 
kėlėt

Tikroje praktikoje aiškiai 
pasirodė, kad tautininkams ne
rūpi bendro darbo vaisių gau
sumas, o tiktai bendruose su
ėjimuose srovinių užmačių ki
šimai.

Galop dar drįsta per savo 
purviną spaudą begėdiškai už
puldinėti kitus žmones bei vie
tos gerb. kleboną kun. Karkau- 
ską, kuris visuomet prie kiek
vieno atsišaukimo tautos rei
kaluose daugiausiai pasidar
buoja, atlikdamas svarbias ro
les su geriausiomis pasekmė
mis. '

Todėl “Sandaros” koresp. 
akyse vietos lietuvių ir visos 
Amerikos lietuvių visuomenės 
papildytomis veidmainystėmis 
ir trukdymais gerų tautišką 
darbų prikala save prie gėdos 
stulpo.

Jeigu tautininkai neatšauks 
šmeižtų, nepataisys nešvarių 
pasielgimų, tai pasiliks blogos 
valios žmonėmis, su kuriais jo
kio bendro toliaus nebus.

Pirmininkas — 
Zavorskas * Vincas.

Fin. Raštininkas —
J. I. Kazlauskas. 

Užrašų Raštininkas — 
Mikas Dzikas.

Vice Pirmininkas —
- Diržius Antanas. 

Mačiulaitis J. J. 
Jurgis Barasa.

ir jų neskriaus. Šis susirin-i 
.Rimas išrinko komisiją ir dėl J 
rūpinimosi apšvietos reikalais, i 
Manoma prie LDS. sutverti ap-1 
švietos ratelį ir ant rudens už
vesti vakarinius kursus, bet 
dar yra laiko. Apie tai pakal
bėsime kitą kartą.

Vakare buvo Mot. Sąjungos 
prakalbos, bet nežinia dėl ko
kios priežasties susirinko labai 
mažai. Nauda buvo nekokia. 
Kalbėtojai buvo vietiniai, visi 
gerai kalbėjo, o gerb. kun. K. 
Lasinskas tikrai puikiai kalbė
jo ir tai reikia pažymėti, kad 
moterys jį pirmu kartu iškrap
štė su prakalba.

Mūsų jaunimas niekam ne
pritaria, laike prakalbų, ma
niau kad ir svetainę nuvers. 
Apačioj spiegimas, riksmas bu
vo nežmoniškas. Laikas pasi
elgti gražiau.

Visur Buvęs.

Kp. Korespondentas.

NASHUA, N.-H.
LDS. 65 kuopos susirinki

mas Įvyks 18 d. gegužio, tuoj 
po sumos. Geistina, kad visi 
nariai atsilankytų^ nes daug y- 
ra svarbių svarstymų. Mel
džiu narių neužmiršti ir naujų 
narių atsivesti.

LDS. 65 kp. Raštininkė
Ona Z. Bugailaitė.

v •

OHIO IR MICH. LDS. KUO
PŲ REIKALE. .

Broliai ir sesutės mūsų apy
gardoje per tą laiką nusimini
mas ar apsnūdimas viešpata
vo, nebuvo girdėti judėjimo 
L. D. S. reikaluose^ Nėra ką 
kaltinti ir ant ko rūgoti. Pa
vasariui išaušus turime su
krusti. Kitos kolonijos jau 
sukruto, rengiami maršrutai. 
Mūsų apygarda neturi atsilik
ti. Naujoji Anglija ir Chica- 
gos apygarda sujudo.

Šiuomi atsikreipiame prie L. 
D. S. kuopų Ohio ir Mich. val
stijų kad tuojaus būtų sutaisy
tas prakalbų maršrutas. Ga
biausiam kalbėtojui tuojaus sa
vo susirinkimuose išrinkite ko
misiją rengimo prakalbų ir 
praneškite Ohio Valst. Organi
zatoriui A. S. Kulbickui. Kiek
viena LDS. kuopa turi tą pada
ryti tuojaus. Žinoma kurios 
kuopos susirinkimas dar toli, 
tai tegul tuoj pasirūpina pati 
kuopos valdyba. Mich. LDS. 
organizatorius p. K. Gervįlis 
pilnai pritaria ir prašo visų 
kuopų į darbą. Rašykite se
kančiu adresu:

A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

LEWISTON, ME.
Gegužio 10 d. L. Vyčių 2-ra 

kuopa buvo parengus vakarą. 
Vaidino “Gims Tautos Geni
jus.” Lošimas išėjo su tokiu 
pasisekimu, kokio nesitikėjo 
nei patys rengėjai, ne’i publika. 
Svarbesnes roles puikiai išpil
dė: N. Mikštas—Stangvilos, Z. 
Rimaitė — Dangerutos, A. Pet- 
rošaitė — Žibuoklės, T. Rudo
kas — Ąžuolo, J. Virvičaitė — 
Overės. Gerai lošė ir kiti: K. 
Baličiūnas — Rudis, M. Bla
ževičius — Zubris, L. Milėška 
— Vilkas, E. Rvbokaitė — 
Lietuva. Reikia pažymėti, kad 
kostiumai ir seenerija labai 
puikiai buvo pritaikinti, kas 
pridavė'daug grožės pačiam 
veikalui. Toje srityje dau
giausiai pasidarbavo M. Daily- 
daitė. Vakaras prasidėjo him
nais, kuriuos ant smuiko pa- 
griežė A. Petrošaitė. Pertrau
kose P. Mardosas pasakė du 
monologu. E. Ašmiegaitė ir 
Balčiūnaitė pasakė eiles. So
lo “Giedu dainelę” puikiai pa
dainavo Z. Rimaitė, akompa
nuojant St Bugnavičiui. Ant 
galo mergaičių kvartetas (ku
rios dalyvavo lošime) padaina
vo “Eikim sesės į darželį.” Ta 
dainelė publikai taip patiko, 
kad iššaukė atkartoti. Kurie 
tik dalyvavo ant šio vakaro ne
gali juomi atsigerėti. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Buvo ir 
žymių amerikonų, keletas pro
fesorių, todėl vakaro vedėjas 
St. Bugnavičius šalę lietuviškų 
paaiškinimų,' aiškino ir angliš
kai. *

Vyčiai rengdami šį vakarą 
nesigailėjo nei triūso nei išlai
dų, kad tik puikiai pastočius, 
dabar jų troškimai pilnai išsi
pildė.

NEW HAVEN, CONN.

Protestas prieš liberalus.

Laikytam mėnesiniame susi
rinkime 6 d. geg. pobažnytinėj 
svetainėj SLRKA. 116 kp. pa
sipiktino biauria liberalų poli
tika. Kuopa vienbalsiai iškė
lė protestą ir reikalauja at
šaukti .apšmeižimą gerbiamų 
žmonių. Bjauriose veidmai
nystės korespondencijose ,tilpu- 
siose “Sandaros” 18 No. po 
kuriomis pasirašo Kaz. A. Ka- 
k ar eričiuc ir A. Noburaitis, be
gėdiškai meluojama. Ten ra
šoma, būk vietom klebonas iš 
ambonos agitavęs prieš tauti
ninkus ir stengiąsis sukelti vi
suomet neapykantą.

Vietos gerb. klebonas lai
ke pa; asų i lūkimo po kiekvie
nų pamaldų ragino visus prie 
rašymosi ir parašų rinkimo ir 
tik po apsireiškimo tautininkų 
srovinės politikos klebonas pa- 
tėmijo, kad nereikia bendruo
se susirinkimuose kišti srovi
nės politikos, kuri gali suerzint 
žmones ir pakenkti parašų rin
kimui. Papeikė tautininkus, 
kad neiškenčia neerzinę žmo
nių su seimais, bendrais fon
dais ir t. p., kurie nesiriša su 
parašų rinkimo reikalais, ragi
no visus užsiimti vien tik para
šų rinkimo reikalais. Bet tau
tininkams rūpėjo kas kitas. To- se. Tokiai dr-jai žmonės Įš
liauš begėdiškai meluoja rašy- bai prijaučia ir remia ją auko- 

savo kalboj pasakė, kad žmo- dami, kad 6-tą d. bal. susirin- mis, net ir nemažomis. Ne
gus paeina iš šunies. Tai-gi, kime buvo pilna svetainė pri- persenai Krizostomas Kairia bėtojas kalbėjo apie darbininkų 
šitas trečias pasirodė dar kvai- rinlma vaikų ir davatkų. Taip aukavo $50.00, taip-gi Lietuvių reikalus Amerike ir po tam Lie-

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. subruzdo veik

ti. Laikytam susirinkime 11 
d. gegužio’ plačiai apkalbėta 
darbininkų klausimas. L. Ši
mutis inešė, kad darbininkai 
turi subrusti veikti dėlto, kad 
darbininkų organizacija turi 
plačią dirvą. Apkalbėta strei
kas Lawrenee, Mass. Pripa
žinta reikalingu šelpti dabar
tinius streikierius. Išrinkta 
A. Lukas ir V. Abromaitis, ku
rie surinko $40.75 moterų va
kare. Kiek pasiseks surinkti, 
tai visus pinigus siųsim per L. 
D. S. Streikierių Fondą.

V. A.

t _________________

SHEBOYGAN, WIS.
Vietos socijalistai norėdami 

atlikti velykinę, parsikvietė 
bambizą Mockų. Bet raudo
nukams tas bambizas nepatiko. 
Į antrą savaitę parsikvietė ki
tą, kuris porą vakarų skleidė 
“mokslą.”

Bet vietos raudonukai ir ant
ru neužsiganėdino, ir gegužio 
2 d. parsikvietė trečią, kuris

BALTIMORE, MD.
11 d. geg. po sumos buvo 

Vincento a Paulo labdarių su
sirinkimas. Ši dr-ja gyvuoja 
jau nuo senai ir kiek galėdama

* • •  v V A • _ • A _ -

šv.

Ne

Apuoko Vaikas.

HARTFORD, CONN.
Gegužio 8 d. parapijos sve

tainėje buvo LDS. 6 kp. pra
kalbos. Kalbėjo J. E. Karo
sas “Darbininko” redaktorius. 
Publikos’buvo pusėtinai. Kal

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos susirinkimas 

bus gegužio 18 d. pobažnytinė- 
je svetainėje. Meldžiu atsilan
kyti koskaitlingiausia. Bus 
svarstoma daug svarbių daly
kų. Meldžiu narių, kad atsi
vežtų žėdnas po keletą ir būtų 
labai malonu, kad į trumpą 
laiką prigulėtų visi Detroito 
katalikai darbininkai.

r. r. j. v.



PRANEŠIMAS.
Liet Vyčių Pittsburgho Aps

kričio suvažiavimas bus gegu
žės 18, fev. Kazimiero svetainė
je S. S. Pittsburgh, Pa., 7 vaL 
vakare. Visų kuopų atstovai 
būtinai turi pribūt. Visos 
kuopos yra meldžiamos prisiąst 
metinę mokestį.

Rašt.

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk noriai v j arba aeroplaną dėl savęs 
ir išmok skrajoti.' Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius už 
pigiausią kalną. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok: v

General Repair Shop,
2500 E. Somerset St, Phlladelphla, Pa. 

(No. 2)

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA j 

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di- j 
džiausią atida, nežiūrint, į 
ar tie receptai Lietuvos ar | 
Amerikos daktarą. Tai < 
vienatinė lietuviška aptie- * 
ka Bostone ir Massachu- * 
setts valstijoj. Gyduolią ga- * 
lit gaut, kokios tik pašau- < 
lyj yra vartojamos. Galit < 
reikalaut per laiškus, o aš < 
prisiąsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas i 
226 Broadway, kamp. C St, < 
SOUTH BOSTON, MASS. ! 
ei. S. Boston 21014 ir 21013;

TAI NE TIESA.

Kaikurie žmonės mano, kad 
idant sveikai gyventą reikia 
būti turtingu. Jie mano, kad 
turtingi žmonės išleidžia daug 
savo turto sveikatos užlaiky
mui, o susirgus gali pirkties 
brangius vaistus. Tai ne tie
sa. Daugybė naudingą sveika
tai dalyką nelėšuoja nieką, o 
ligai atsitikus galima gauti pi
gius, bet pirmos klesos vais
tus. - Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixeris pri
skaitymas prie tokią vaistą. 
Pastirusie viduriai yra viena 
vyriausią ligos priežasčią. Tri
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris užlaiko vidurius 
valume ir veiklume, o lėšuoja 
visai mažai. Lygiai taip-pat 
ir su kitais Trinerio vaistais, y- 
patingai Trinerio Angelica Bi- 
tter Tonic, kuris sustiprina 
gyvybinę energiją, Trinerio Li- 
nimentas reumatizmui, neural
gijai, nikstelėjimui, ištinimui 
ir sausgėloms prašalinti, Trine
rio Sedatyvas Kosuliui, perša
limui bei slogoms, Trinerio 
Antiputrįnas, puikus vaistas 
gerklei ir burnai plauti — visi 
tie vaistai galima gaut aptie- 
kose pigia kaina. Joseph Tri- 
ner Co., 1333-1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, HL

SCRANTONO APIELINKĖS
FARMOS.

Dunmores apie 10 mylią nuo 
Scrantono yra mūsų tautiečių pir- 

‘ltusią apie 10 farmų į visai trum
pą laiką. O kuomet aš pirmutinis 
nusipirkau, tai svetimtaučiai ma
tydami, kad lietuviai pradeda ap
sigyventi pavedė daug farmų ant 
pardavimo. Mes turime virš -20 
farmų ant pardavimo apie Moscow 
Elmrurst ir AVimmers apielinkėje. 
Mes turime daug ant pardavimo 
dėlto, kad mes parduodam už ma
žesnį nuošimtį negu svetimtaučiai 
gyvenantieji Scrantone.

Mes turime farmų, kurios par
siduoda nuo $1600 iki $8000. No
rintieji pirkti, gali pasirinkti. 
Šiuomi pranešam, kad kelius nuo 
Dunmores iki Moscow pradėjo ce
mentuoti ir taisyti, o farmų kai
nos dar nėra pakilusios. Pasinau
dokite proga, nes vėliaus beabejo 
pasidvigubins. Scranton’e yra ge
ras marketas dėl visokią valgomą 
produktų, o mūsų farmos yra ar
ti Scrantono ir Dunmores. Atva
žiavusieji imkite Moosic Lake 
gatvekarį ir pavažiavę išlipkite 
ant Mt. Cobb ir paėję į pakalnę a- 
pie 10 minučių rasite mus. Laiškus 
adresuokite šiaip:

Frank Lattoza, 
R. F. D. Mt. Cobb, Wimmera, Pa.

Pinigai ir laime

Daugumas mano, kad laimė randasi piniguose ir ko dau- 
giaus pinigą jie surinks, tuo laimingesni jie bus.

Bet gyvenimas jau senai priparodė klaidingumą tokio ma
nymo.

Teisybė, kiekvienas privalo rinkti nors kiek dėl “juodos 
dienos,” vienas kitam nekenkia, — bet laimę, tikrąją laimę su
teikia žmonėms tik gera, normalė sveikata. Gera sveikata 
užsilaiko reguleriai suvirškinant maistą. Tai labai aiški ir 
matoma logika, kad maistas pervirinamas pilve pereina > krau
ją, ir duoda mums spėką, stiprumą ir sveikatą.

Kuomet-gi virškinimas ir pilvas užnuodytas, tuomet už
nuodytas ir kraujas, o tas duoda nusilpnėjimą. Prie užnuody
to kraujo ir pilvo apsireiškia galvos skausmas, prarandate ape
titą ir mes pasijaučiame visiškai sergančiais. Panašiuose at
sitikimuose reikia pirm gulsiant suvalgyti 3 saldainius PAR- 
TOLA, išvalytoją kraujo ir pilvo. Kiekviename name turė
tą būti Partola ant gatavo.

Skrynutė kainuoja $1.00; dėl patogumo žmonią mes iš
siunčiame 6 skrynutes tik už $5.00.

Užsakymą ir pinigus adresuokite į

APTEKA PARTOSA, 160—2-nd Avė., New York, Dept. L. 3.
(161)
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PIRMAS DIDŽIAUSIAS

BALIUS
RENGIAMAS L. D. S. 76 KUOPOS

7-------- ATSIBUS------ —

Subatoje,Gegužio-May 17,1919
WHITE EAGLE SVETAINĖJE,

335—7 Newark Avė., Jersey City, N. J.

Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis iki vėlai naktį.

Tai-gi užkviečianre visus Jersey City ir apielin- 
kės lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio pasi
linksminimo vakaro. Muzikė bus net iš Lietuvos ir 
grajis visus puikiausius lietuviškus šokius. 
. Bus duota 3 dovanos tiems, kurie geriausiai

BUS DUOTA 3 DOVANOS TIEMS, KURIE 
GERIAUSIAI LIETUVIŠKAI PAŠOKS.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI.

Malonėkite visi .atsilankyti.

Su pagarba,

L. D. S. 76 Kp. KOMITETAS.

t t

i

LIBERTY BONDSUS 
priima už pilnus $50 dolerių L. A 
B-vės atstovas

P. Bartkevičia,
877 Cambridge St, ,

E. Cambridge, Mass.

PIRMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS!
--------- Rengia----------

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-GOS 20 KUOPA 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 25 D., 1919

BERGMAN’S DARŽE GROVE .
RIVER SIDE, ILL.

Pradžia 10 vai ryte. Įžanga 25c. porai.
Šis piknikas bus gražus ir linksmas. Turėsime 

skanią valgią ir gėrimą. Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites koskaitlingiausia atsilankyti į mūsą 
parengtą pikniką, nes griežš puiki muzika ir visi 
galės linksmai laiką praleisti tyrame pavasario ore. 
Taip-gi paėmusioji serijas tikietą malonėkite sugrą
žinti.

ilnVlO
PAŠALPIN88 DRAUGUOS 

VALDYBA >
80. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Zioba,
539 E. Seventh St, 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St, So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

262 Fourth St, Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,

292 E St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

VANGELI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th Sf.

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

12 Lark Str. 
KASOS GLOBĖJOS —

M. Kilmoniutė, 249 River Str., 
Mattap&n, Mass.

J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass.

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė,
135 C Str.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS— Jonas Adomavičius.

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

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

104 Market St, Brlghton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

128 Heath S t.. Roibury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

244 D Street So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
O. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI.
dėl 4 kambarių ir visai mažai vartoti. 
Parsiduos pigiai. Savininkas išvažiuo
ja į kitų miestų -ir turi parduoti tuo
jaus. Gera proga Įsigyti beveik nau
jus rakandus. Atsišaukite pas 

PRANĄ ZARONSKį, "
172 Windsor St., Cambridge, Mass. 

(M.-L.)

Turėdamas fonta- 
mnę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtką užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio..

PARSIDUODA ŠUO (ŠUVA).
Turi baltą kaklą ir baltas 

šviesiai rudas. Labai didelis 
prie*biznio ar farmos. Kam 
ga, atsišaukite tuojaus.

J. J. ŽVIRBLIS,
236 Wayne St., Jersey City, N. J.

kojas ir 
ir tinka 
reikalin-

Paieškojimai ir 1D •
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
$1.00

PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda rakandai dėl 5 kamba

rių. Parsiduos pigiai. Rakandai var
toti tik 6 mėnesius. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju j kitą miestą. Turi
me parduoti greitai. >

JONAS ŽUkAUSKAS,
93 C Street, So. Boston, Mass.

(M.-L.)

Paieškau brolio Juozo Spranaičio. 
Pirm i aus gyveno Greed-Neck L. Island, 
N. Y., o paskiaus buvo paimtas i ka
riuomenę apie 10 d. lapkričio 1918. Da
bar nežinau kur jis randasi. Taip-gi 
paieškau Vinco Musteikos Suvalkų g., 
Naumiesčio pav., Plokščių valsčiaus, 
Kubilių kaimo, Ilguvos par. Gyveno 
Buenos Aires, Argentina apie 9 metus. 
Meldžiu abiejų atsišaukti arba kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

JONAS SĘRANAITIS,
113 Montgomery St., Paterson, N. J.

(M. L.)
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Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovę

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

Į šią Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuvią veikėjai, žmonės su pri
tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.

Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuviu kapitalą, siusti 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- 
ketą kitose šalyse. Mūsą sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomą “malonią,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas.

Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima. Parduo
dama ir po vieną šėrą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodama 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 siąskime čekius, monev 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

BALTIMORE, MD.

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lvtės Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vai., Činelią kaimo. 
Pirmiaus gyvena So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bą reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

Augustas Virbalis,
2038 Rubble St., Chicago, UI.

Paieškau Mariuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės. 1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plvmouth, 
Pa. ir apsivedė su J. ‘ Staekoniu. 
Jos tėvas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, Suv. gub. Aš 
esu duktė Andriaus ir Jievos Bra
zaičiu. Prašau atsišaukti.

Mrs. Magdė Ananka, 
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

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.

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės( Matulionienės) Suv. gub,, 
Marijampolės pav,, Plutiškią par., 
Leskavo kaimo.- Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
vaiką gub., Marijampolės pav., 
Plutiškią pav., Sinkaviškią kaimo. 
Turiu svarbą reikalą.

Mrs. Magdė Andziukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.

♦:

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Koorporacija New Yorke.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šią reikalą atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, sudarant didelį kapitalą pramonės (išdir- 

bystės) ir pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
2) Padaryti Lietuvą neprigulminga nuo svetimą išnaudotoją, paimant visą 

šalies pirklvbą ir pramonę į lietuvią rankas.
3) Pakelti Lietuvos abelną gerovę steigiant fabrikus, dirbtuves, laivą kom

panijas ir tt
4) Pagerinti Lietuvių gyvenimą organizuojant juos į pirklybos draugijas, su- 

. randant'gerus uždarbius, palengvinant įgijimą ūkės įranlęją, mašiną, gy
vulių, javų ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpinasi lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su Užrubežinių Reikalą (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, laivakorčių pardavojimui ir tt. •

2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpinimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

3) Padaro ir paliudija rejentalius dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lą išieškojimus, įgaliojimus (davietnastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt. -----

Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės šėrai (akėt- ' 
jos) kaštuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkią šėrą vienam žmogui. L. 
A. Bendrovės pelnas išdalinamas visiems darbininkams, iš ko yra geras pelnas 
kiekvienam nuo indėtą pinigą. Prie L. A Bendrovės galima prigulėti ir Lie
tuvoje gyvenant. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Visi dSldtSs prie Lietuvių Atstatymo Bendroves!
Reikalaukite paatiOdnimų iiuo adresu:

LITHŪANIAN DEVELOPMENT CORPORAHCN
320 B-thAve , ’ New York, N. Y.
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REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
moteris ar mergina prie namų darbo. 
Užmokestis gera. Atsišaukite.

M. DELTON,
300 Common St, W. Quincy, Mass.

Paieškau sesers sunaus Juozo Das- 
gevskio Kauno gub., Raseinių pav.^- 
Tarnavos par. Jisai dabar gyvena A- 
merikoje. Jeigu kas žino arba jis pats 
praneškite šiuo adresu: —

BARBORA VIZGIRDIENE, 
1611 E. 32-nd St. Cleveland, Ohio.

(M.-L.)

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

Juozas Snapkauskas,
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

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

A 8. 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- 
sižaukite.

Zigmas StHuKnskia,
194 Athens St., So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lobą)



244 W. Broadway, So. Boston, Mass
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Iš So. Boston, Mass.:
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BRIGTON, MASS.

Į

m

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

PIRMCH KLESOS

DANTISTAS

Dabar J. E. Karosui laiškų 
su paieškojimais Lietuvoje a- 

• teina kasdien po daug desėt- 
kų.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima snsikalbtti ir liataviuM 

Ofiso valandos:
Ryt ns iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DARBININKAS

DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapidšį. 
Mich. ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS {galiotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: '

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle St., Grand Rapids, Mietu ~

Pėtnyčios rytą aptiekoje prie 
kampo Broadvay ir E gat. iš
tiko gaisras. Aptieka labai nu
kentėjo.
* -

Ketvd^go rytą sugrįžo J. E. 
Karosas, J. J. Romanas ir F. 
Virakas iš Brooklyno, kur jie 
dalyvavo L. Ž. Banko suvažia
vime.

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

' naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHE8TER BT.‘

Valandoa NeMlloealt
nuo 9 t»1. ryta nuo 10 vai. ryta
Iki 8 Tai. vakare. Iki 4Tai. vakare.

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

Lietuva Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valasdaa;

Nua» rito iU Skopiate
Vakarais, Ketverge naoSiki9P.M

M4 psHta. •

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafuca salsika p’sfrirs slinki

mą. prašalina pleiekanaa, niežėjimą 
odos nhros, angina plaukas priduoda 
mi jėas reikalinga mahrta.

Dermsfu*a padarys kad Jusli plau
ksi bos tankus ivetana ir skaistus.
* Oda Juaū raišoj* bus tyra, pleis

kanos išnyks ant visados ir plauksi 
neslinka dangians!

Reikalaujant pristosime Jum paS- 
ta suvis dykai Hbandymui sampala.

Prishisktte Mc. stampotnls peruiun 
timo lėiu. rausi išbandymai dešiuta 
Dermafuroa ir brošiūra.

ARGIL SPECIALT1ES CO.
BOX 87. PMILAO8LRHIA. PA.

_________ _______ ___  ____

IDR. F. MATULAITIS į j
Išvažiavo ant studijų į ] Į

Chicagą. Sugrįš- Birželio j Į 
mėnesyje į Bostoną. ] [

■88—8—■■■8888«88aej«e ’
Kad būt gražiu.
Vartok tą mosti, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina (lėtu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląat 
popierini dolerį arba stampomis.

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

Dr. Patd J. Jakmauh
(Jakimavičiau)

Priesatano valandoe:
Nno>iki> popiet. Nuo 7 Iki I nukaro 

80JW ROADWATCor. ST SO. BOSTON. 
TelM2S. B.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 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.

. Visi scenos mylėtojai turėtų šį veikalą pamatyti. Scenų permainose dainuos Cambrid
ge ’iaus Bažnytinis Choras po vadovyste p. J. A. Rekiečio.

. ĮŽANGA PIGI: NUO 25c. IR AUGŠČIAUS.
X " r Prašo širdingai visus atsilankyti RENGĖJAI.

I Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

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

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

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte; 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.;

PAMATYKITE “VALKATĄ”
4-RIŲ .VEIKSMŲ DRAMĄ.

SUBATOJE, GEGUŽIO-MAY 17 D., 1919
SULOS LIETUVOS VYČIŲ 18 KUOPA IŠ CAMBRIDGE, MASS. 

Rengia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 22-ra Kp. 
LIETUVIŲ KOOPERACIJpS SALĖJE,

26 LINCOLN STREET*. Prasidės 7:45 vai. vakare.

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

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO. • j
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- Į 
terims vartojau į laiką vėliausius moksloHšrastus gydymo I 
budus. Mario kainos už gydymą yra labai prieinamas ir nė | 
kieksdaugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržtft- i 
rijimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 

i gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus, 

į D R. MORONEY !
Į673 Wa8hington 8L, arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety

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

Vietines žinios.
PUIKUS VAIDINIMAS.

Pereitą nedėlią šv. Ųetro po- 
bažnytinėj salėj buvo viena iš 
puikiausių pramogų, kokios 
tik šiame sezone čia yraJmvę. 
Ją surengė Moterų Sąjungos 13 
kp. Buvo vaidinta vienas iš 
geriausių lietuvių kalboje vei
kalų “Genovaitė.” Vaidino 
So. Bostonietės, Montelietės ir 
Norwoodietės.

Genovaitės role labai gerai 
atliko p-lė Ona Kašėtaitė (Mon- 
tellietė). Pasigrožėtinai Sigi
to rolę atliko p-lė Ona Samso- 
niutė (Norvoodietė)'. Pagirti
nai Goliaus rolę atliko p-lė Ma
rijona Sakalauskaitė (So. Bos- 
tonietė). Toliau pažymėtinai 
vaidino Bruno rolę Magdelena 
Mazgai i enč (Montelietė), Al
kaus — p-ni M. Juškienė (Mon- 
tellietė). Raganos rolė yra 
trumpa, bet p-lė Albina Veisti - 
nihtė (Montellietė) taip šau
niai atliko, jog įspūdis visuose 
buvo paliktas. Gražų įspūdį 
darė p-lė Juzefą Kašėtaitė Be- 
nuko rolėj. Kareiviai labai 
gerai atliko. Karžygiai mar- 
šavo ir gerai sudainavo maršą, 
žmogžudžiai ir-gi atsakančiai 
atliko. Išrodė gerai, veikimas 
buvo atsakantis, tik kalboje 
biskį Stokavo žiaurumo.

Vaidinimas buvo pasigrožė- 
tinas, bet taip-gi drabužiai ir 
scenos buvo gerai pritaikintos. 
Galima būtų prikišti, kad švie
sos ne visuomet gerai buvo pri
taikintos. .Šiaip visas veika
las taip gerai išėjo, kad retai 
panašiai teesti atliekama.

Kaplys.

TEATRAS!
^Nepraleiskite nepamatę vei

kalo “GYVENIMO VERPE
TE,” kuris bus perstatytas ne
dėlioj, 18 d. gegužio, Bažnyti
nėje svetainėje. Penkta gatv., 
So. Bostone.

? Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
šis teatras, tai yra paskuti

nis šiame pavasario sezone. Tat 
kviečiame visus koskaitlin- 
giausia ateiti, o būsite užganė
dinti. Viri juk žinote, kad L. 
D. S. 1-ma kuopa surengimu 
vakarų užima pirmą vietą, tad 
ir šiuo kartu tikisi visus atsi
lankiusius patenkinti. Minė
tame veikale dalyvauja pasižv- 
mėie mūsų scenoje artistai bei 
artistes.

— Nepamirškite kad tas viskas 
bus nedėlioj; 7:30 vai. vakare.

L. D. S.1 kp. Rengėjai.

Bostone ir apielinkėse pb 
parašų rinkimo ir demonstra
cijos lietuvių vardas taip paki
lo, kad dirbtuvėse nuo to laiko 
lietuvius pradėjo labiau atskir
ti nuo pol anderių. Lietuviai 
dabar yra geresnėj pagarboj.

Utarninke “Darbininko” o- 
fise lankėsi jūreivis Mikolas 
Gimtus. Jis tarnauja ant pre
kinių laivų. Nesenai sugrįžo 
iš Holandijos. Ten būdamas, 
suėjęs keletu lietuvių, kurie 
turį darbus ir pusėtinai pragy
veną. Dabar Girnius išplaukė 
į Kubų. Sugrįžęs su cukrum 
į New Yorką, su maistu plauks 
j Holandiją ir iš ten bandys pa
siekti Klaipėdą. Sako, kad 
reikia lietuviams sudaryti lai
vų kompaniją. Tuomi M. Gir
nius ketina rūpintis.

Džanas Edamsas daugiausia 
darbuojasi, kad vasarinė vai
kų mokykla būtų “laisva.”

- -- I ■
Ketverge, gegužio 15 d. įvy

ko Lietuvių .Raudonojo Kry
žiaus prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. K. Urbonavyčius, A. F. 
f^fteižis ir M. Brikaitė. Vedė
ja prakalbų p. O. Jankienė. 
Prie Skyriaus prisirašė nema
žai narių. Kalbėtojai plačiai iš
dėstė svarbą L. R. K. ir ragi
no visus dėtis. Žmonių buvo 
apie 200. Iš skyriaus valdy
bos sužinome, kad rengiamasi 
prie didelio mass-mitingo, į ku
rį bus pakviesti svečiai kalbė
tojai.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
SLRKA. 21 kp. bus extra su

sirinkimas, nedėlioj, 18 gegu
žio tuoj po sumos Šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj. Susirin
kimo tikslas išrinkti delegatus 
į apskričio suvažiavimą, kuris 
tikrai įvyks gegužio 25-tą d. 
Laivrence, Mass. kaip buvo pa
skirta.

Kviečia 21 kp. Valdyba.
---------- :— Kenai linksta,

Ketverge, gegužio 15 d. John 
Adams ir kompanija surengė 
prakalbas neva dėl vasarinės 
mokyklos įsteigimo. So. Bos
toniečiai pasirodė, kaip jie re
mia Adams’o ir kitų pienuo
jamos mokyklos įsteigimą. Į 
prakalbas atėjo apie 30 ypatų 
ir tai didžiuma, kaip jie sako, 
“ardytojų.” Vedėjais ir kal
bėtojais buvo John Adams ir 
A. Ivaškevičius. Kalbėjo, gal 
jie patys pasakytų apie ką. Iš
plūdo katalikų veikėjus. Iš 
viso ko pasirodė, kad jiems ne
pasisekė suardyti vasarinės 
mokyklos ir kad So. Bostonie
čiai gana gerai supranta ji] pie
nus ir norus. So. Bostoniečiai 
eina sykiu su klebonu ir nesi
duoda suvedžioti neaiškaus 
plauko žmonėms.

VASARINĖS MOKYKLOS 
REIKALE.

(Tąsa)
Kokia mokyklos pakraipa 

vieniems atrodo kotinkamiau- 
sia ir ideališkaiusia, tuomi pat 
kartu, antriems jinai atrodo la-

bai blėdingą ir ne tik ką ne-1 
geistina ir peiktina, bet net vi
siškai nepakenčiama.

Taip yra visame pasaulyje. Į 
taip yra ir bus ir So. Bostone.

Katalikams geriausia tinka 
ir pageidaujama parapijinė 
mokykla, kuri turėtų būt po 
kun. klebono priežiūra ir kon
trole.

Bedieviams norėtųsi, kad 
mokykla būtų bedieviškai lais
vamaniška, kad joje Dievo var
do nebūtų minima, kad gink, 
Dieve, jų vaikučiai tą vardą iš
girdę neužsikrėstų noru būt 
krikščionimis, o tas jiems bai
sesnis dalykas, negu Lietuvos 
žydui kiauliena. Todėl mo
kyklos reikalą, nors ir visi su
pranta ir atjaučia, bet tos mo
kyklos pakraipos nutsatyme 
kiekvienas norėtų traukti į sa
vo pusę, dėlto, kad jis mano,, 
kad jo pusėje teisybė, o kiti vi
si klysta.

Taip tai yra su dorais, žmo
nėmis, o'Spie žmones be prin
cipų ir su žmonėmis be doros, 
be savęs pagerbimo, aš čionai 
nieko neminėsiu dėlto, kad jie 

, kur, kuomet 
koksai vėjas pučia — jie žmo
nės be principų, arba žmonės 
su apj tiek atbukusia sąžine', 
-kad jiems juoda ar balta vis- 
tiek, nes jie skirtumo tame jau 
nebeatjaučia. Bet eikime prie 
dalyko. S

Katalikai So. Bostone vė
liaus ar anksčiaus savo parapi
jinę mokyklą turės įsisteigti, 
nes tai yra būtinas reikalas.

Be katalikiškos mokyklos 
tinkamai jaunuomenę neišauk- 
lėsi, o be tinkamo išauklėjimo 
jaunuomenė, visuomet bus te
šla lipinimui laisvamaniškų pa
pukų ir molio Motiejų.

Ar mes jau galime dabar tu
rėt parapijinę katalikišką mo
kyklą, tai yra klausimas kitas 
— nors mano nuomonė yra to
kia, kad galime. X

Bet čia dabar svarstykime a- 
pie projektuojairiąją “beparty- 
vę.”

Tokia “bepartyvė” mokyk
la gali būti reikalinga tiktai 
tuomet, jei lietuviai ant tiek 
būtų silpni, kad atskirą mo
kyklą, katalikai savo o laisva-

manįai savo nepajėgtų įsteigti 
arba įsteigę užlaikyti.

.Jinai būtų tuomet reikalin
ga, bet jinai dar nebūtų galu
tinu idealu, jinai būtų taip 
sakant pereinamuoju ^ laipsniu 
iš kurios su laiku turėtų išsi
vystyti . dvi mokyklos, viena 
katalikiška, antra laisvamaniš
ka. Dėlto kad visą laiką lais
vamaniai su katalikais vienoje 
mokykloje jokįuo būdu nesu- 
gyvęs. Taip buvo kitose tau
tose, taip bus ir pas lietuvius.

Laisvamaniai ir bepartyviai 
sako, kam mums tikybinėje 
kontrolėje mokykla, padaryki
me mokyklą panašią į public 
schooį ir bus ideališkiausia 
mokykla ir visi būsime užga
nėdinti.

(Pabaiga bus)

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužio 14, atsibuvo Raudo

nojo Kryžiaus prakalbos. Kal
bėjo vietinis gerb. kun. Fr. Juš- 
kaitis, gerb. kun. K. Urbonavy- 
čiųs So. Bostono klebonas ir p. 
A. F. Kneižis, “Darbininko” 
Administratorius. Visi kalbė
tojai nurodė didelę svarbą grei
tu laiku teikti Lietuvai pagel- 
bą. Kalbų tarpais vietinis 
Bažnytinis Choras po vadovys
te p. J. Rekiečio sudainavo ke
letą dainų.

Prakalbi] pasekmės puikios. 
Medžiagiškai R. Kr. laimėjo' a- 
pie $70.00 ir apie ,60 naujų na
rių.

Gegužės 17, Cambridge’io 
Brightone. Aktų tarpais bus 
Vyčiai vaidins “Valkatą” 
Brightone. Aktų tarpais bus 
pamarginimų. Puiki pramoga 
Brightoniečiams.

Gegužės 18, Cambridge po- 
bažnvtinėje svetainėje 6:30 vai. 
vakare vaidins ‘ ‘Nastutę, ’ ’ 
“Piršlybas” ir bus dainų, so- 
lių, eilių ir tt Šio vakaro vi
sas pelnas eis parapijos labui. 
Visi, kas gyvas, privalote atei
ti ir pamatyti “Nastutę.”

Nedėlioj, geg. 18, tuoj po su
mai atsibus SLRKA. 127 kuo
pos estra susirinkimas reikale 
atstovo išrinkimo į Apskričio 
suvažiavimą ir extra mokesčių 
į apskričio iždą. Visi pribū
kite. Reporteris.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė

NEGALIMAS DAIKTAS,”

sako, mūsų įvairios rūšies priešai. “Jūs lietuviai nesudėsite 
tik daug kapitalo ir negalėsite įsteigti savo laivų linijos.”

Taip kalba jie, taip Raibėjo tie patys žmonės dešimts me
lų atgal, kada mes lietuviai pradėjome aktyviškai kovoti už 
savo tėvynės laisvę. Bet tėvynei laisvę iškovojome. Dabar 
iškovosime ir savo laivų liniją ant kurios galėsime patys par
važiuoti į Lietuvą, galėsime pargabenti iš kitų šalių ir savo lie
kamu tavoms išsiuntinėti į kitas šalis.

Lithuanian American Line bus įsteigta. Jau daug kas 
link to yra nuveikta. Didžioji dalis pinigų jau sudėta ir mes 
jau galime laivns įgyti, bet mes nenorime skolų turėti. Tu
rint skolas, procentai eis svetimiems. Mes to nenorime. Mū
sų žmonės turi pinigų ir jie tuos pinigus įdės į biznį.

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra grynai demokratiška į- 
staiga, pastatyta ant tikrų biznio pamatų. Joje kapitalistams 
vietos nėra. Į ją yra kviečiami prisidėti tik darbo žmonės ir 
geri lietuviai. Čia paduodame keletą darbo žmonių, kurie pri
sidėjo prie Lietuvių Prekybos Bendrovės nuo Gegužės 12 iki 
15 d.:

Jokūbas Varaitis .. ....100.00
Kazys Gacevičius ........... 25.00
Jurgis Milašis ..... ........ 50.00
M. Žykauskas........ ....110.00
Ona Adomaitis .. ........... 50.00
Juozas Jalmokas ... ........ 50.00
Antanas Dagis .... ....100.00

Iš Nashua, N. H.
\

Jonas E. Kisielius......... 50.00
iš New Britain, Conn.:

J. Šnnoliūnas..................25.00
Bronė Matulevičiūtė ... .50.00

Iš New York, N. Y.:

Petronė Zuikiutė     .........20.00
Iš So. Omaha, Neb.:

Ignas Puzauskis.......... 400.00
Iš Cleveland, Ohio:

Vytautas Štaupas .*... .. 25.00

Kazys Satinskas............. 50.00
Iš Chicago, HL:

Ale^Budreckas ...........25.00
Is Mahanoy City, Pa.:

Antanas Banaitis............. 50.00
Iš Cambridge, Mass.:

Mataušas Norbutas . .$1.000.00 
Vladas Jakavičia......... 150.00
Justinas Antanaitis .... 100.00 
Juozapas Tamoševičius 125.00 
Petras Kisielis _______100.00
Vincentas Širka.............. 50.00
Mikolas Augis................. 50.00
Kazimieras Bielskis ....50.00
Liudvika Šidlauskiutė .. .50.00
Motiejus Raila .. . . ...........50.00
Petras Radis ...................50.00
Stasys Luinis ................. 50.00
Ona Donalienė .. . .............50.00
Juozas Šakalis......... i... 50.00

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- 
virį25 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!
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“Gabija*0 džiaugiasi ir di
džiuojasi, kad trijų mėnesių 

TJCgyje prisidėjo prie jos kele
tas šleivų ir kuprotų asmenų, 

tai būsią gabūs artistai, 
o barščiai išrūgomis bal-

I
1Š, ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. I

A 5 labai sirgau per 3 metus, nnslabnSjęs pilvelis buvo. Dispepsija,! 
nevirlnimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstą, nervą Ir abelnas spė
ką nustojtmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 

' bet niekur negavau savo sveikatai pagelbtm. .
Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bltterio Kraujo valytojo,] 

Nervntnna, Inkstą ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 3 ftėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biterla, Ir po 3 mėni. savo paveiksle paminiau tokj skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
kavoju Salutaras myllstą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-® 
žistamlems su tokiais atsitikimais patariu npoUrdžlal kreiptis prie Salu
taras: ,

SALUTABAS, Chemioal Institntion, I. BMrioai, Prof. . 
1707 S. Habted St. T«L Casfl 6417. Chicago, HL




