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Didis ofensyvas prasideda
Visi stokit Lietuvos išganimo armijon.

TENESTIE BEDARBIŲ.
Gegužio 22 d. prasideda ge

nerole narių mobilizacija į L. 
Raudonąjį Kryžių. Mobiliza
cija tęsis iki birželio 1 d. Šiuo 
laikotarpiu teneestie bedarbių. 
Kiekvienas ir visi dabar pa
šaukti darban. Priešakyje sto- . 
vi Tautos Fondo skyriai, nes 
L. Raudonojo Kryžiaus skyriai 
veikia po Tautos Fondo čarte- 
riu. L. Raudonasis Kryžius 
Amerike vra Tautos Fondo ša
ka.

L. Raudonamjam Kryžiui 
tarpe plačiosios minios leng
viau veikti, negu bile kokiam 
kitam visuomeniškam darbui. 
Kad gauti narį, tai bereikią 
pasimokėti $1.00 ir gauti tam 
tikrą ženklą. Tą ženklą turi 
Tautos Fondo skyriai.

Mes lietuviai čia Amerike ne 
visi teįsivaizdiname ir ne visi 
teatsimename, jog Lietuva ve
da sunkią karę. Mūšiai eina 
nuolatai. Tas aiškiai matosi 
iš laikraščių atėjusių iš Lietu
vos. Lietuviai Lietuvoje turi

Šitokiame Stovyje Lietuva 
reikalauja visokeriopos para
mos, o labiausia maistu, dra
bužiais, vaistais, ir tt.

Šitoje L. Raudonojo Kry
žiaus skyriai. Tuomi reikalu 
reikia kreiptis į Tautos Fondo 
centrą adresu 456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Tuos visus pagamintus dra
bužius ir avalines gal būt bu« 
galima pasiųsti Lietuvon per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, o 
jei ne, tai, patiems lietuviams 
reikės samdyti laivą ir dapir- 
kus iš didžiųjų sandėlių ir iš 
tam tikrų kompanijų maisto, 
bus pasiųsta Lietuvon.

Visiškai liuosas kelias Lile 
dieną gali atsidaryti. Tik tu
rėkime ką siųsti. Kai įvyks 
liuosas suisnešimas, tai ne ta
da bus laikas griebtis darbo ir 
gaminti drabužių. Štai atsi-' 
darė kelias sušelpti Lietuvą 
maistu. A. Raudonasis Kry
žius apsiėmė pasiųsti pinigus 
maisto administratoriui Hoove- 

, riui į Europą ir jis už tą sumą 
grumtis ant fyonto, kurs yra a-, nusįųstą.4iiaisto į 4e®-

LAIŠKAI Į LIETUVĄ EINA.
Jau galima siųsti į Lietuvą 

laiškus registruotus ir papras
tus. Adresuoti galima lietu
viškai. Ant viršaus konverto 
reikia parašyti “Lithuania.” 
Ant paprasto laiško reikia už
dėti už 5c. krasos ženklelį.

TURBŪT ŽUVG 
sirafijos lakūnas Hav ker, 
iš Newfoundlando lėk“ per 

ntiką ir norėjo paniekti 
ą, jau laikomu' žuvusiu. 
>kios ' apie jį nesu- 
nuo . tos nedėlios. Su 
lėkė leitenantas Grieve. 
:ia abu turbūt yra žuvę, 
tonikos vienas iš trijų or- 

lėkusių per Atlantidą. . x i x__ ____n -

Jau iškeliauja. Amerikonai Kaune buvo

kestra parodos pavidalu praėjo 
pro komisijos gyvenamą vietą, 

j Svečiai pro langus su pasigerė-

Į

AMERIKOS DELEGACIJA 
KAUNE.i

Kovo m. 15 d. buvo gauta ži- • 
nia, kad delegacija atvažiuoja; 
3 v. 35 m. po pietų. Delega
cijos sutikti nuvažiavo buv.1 
apsaugos ministeris Velykis, 
karininkas Giedraitis ir dar ke
li kariškiai. Iš Ministerių 
Kabineto buvo Šimdliūnas iš 
Tarybos atstovų Čarneckis.; 
Stotyje susirinko publikos. ■ 
Ties stotimi laukė 5 anįpmohi- 
liai, lietuvių vėliavomis papuo
šti ir būrelis gūsarų garbės sar- 

I gyba. Stoties priešakinėje pu
sėje buvo iškabinta lietuvių vė
liava. Ant platformos stovė
jo kareivių būrys. Apie stotį 
visą laiką skraidė nelabai auk
štai lietuvių orlaiviai.

Delegacija atvažiavo papras- 
I tame antros klasės vagone. Ją 
I sutiko Lietuvos Vvriausvbės - v
į karininkų ir miesto Dūmos ats
tovai. Delegacijai pasirodžius 

Į ant platformos, kareivių stovė
jęs būrys atidavė garbę. De
legacija visą būrį apėjo kalbė
damos ir sveikindama Lietuvos 
kareivius. Po to delegacija 
perėjo per stotį ir sveikinosi 
su stovėjusiu ten eskadronu. 
Delegacijos narių išviso buvo 
keturi, majoras Ross’as, kapit. 
E. J. Jenkins, kap. Hallister’is 
ir žurnalistas Lubinen’as. Po 
pasveikinimų deelgacija įsėdo į 
prirengtus automobilius ir nu
važiavo į viešbutį “Metropol,” 
specialiai parengtą taip aukš
tiems svečiams priimti. Vieš
butis papuoštas amerikiečių vė
liava. Visos valstybinės įstai
gos papuoštos mūsų vėliavo
mis.

Delegacijos tikslas ištirti 
maisto dalyki] stovį Lietuvoj. 
8 vai. vakaro delegacijai buvo 
surengta vakarienė. Joje da
lyvavo delegacija, priėmimo 
komisija, V. Tarybos atstovai, 
štabo karininkai, miesto Valdy
bos ats., L. Spaudos Biuro ats
tovas ir kiti.

Vakarienės metu orkestras 
pagriežė Amerikos, Franeūzų 
ir Lietuvių gimnus. Lietuvių 
gimnas, padarė gerą įspūdį į 
amerikiečius.

Po vakarienės Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovas 
Jenkins priėmė mūsų Raudo
nojo Kryžiaus atstovus Šliupą 
ir Alekną ir Liet. Spaudos Biu
ro atstovą. Kalbėjosi apie mū
sų Raudonojo Kryžiaus reika-, 
lūs ir juos visus susirašė. A- 
merikos lietuvių yra surinkta 
1.200.000 m. mūsų Raudonojo 
Kryžiaus reikalams. Atstovas 
pasižadėjo kuogreičiausia pri
siųsti reikalingus mūsų Raudo- 
nąjam Kryžiui daiktas. Jei 
jų nebus Paryžiaus sandėliuo
se, tai bus atvežta iš Ameri
kos.

Kovo m. 16 dieną 10 vai. ry
to svečiai padarge vizitą pre- 
įmer-ministeriui Pr. Dovidai- 
čiui; apžiūrėję ministerijų bu
tus, kartu su premieru aplan
kė “Saulės” namus, paskui 
Al -.30 vai. Žemaičių Katedrą ir 
šiaip miestą ir jo artymas apy
linkes.

12:30 vai. buvo pietūs, ku
riuose dalyvavo ir ministerių 
pirmininkas. Pietų metu mū
sų kariuomenė, pėstininkai, ar
tileristai,' gusarai su karo or-

jimu žiurėjo į mūsų gerai iš
miklintus kareivių būrius.

Po pietų 2 vai. gerb. svečiai 
kartu su Žemės Ūkio ir Vai. 
Turtų Min., Krašto Apsaugos 
Min. ir kitais atstovais važiavo 
į Mariampolę apžiūrėti kaimo 

; ūkio stovį.
Kovo m. 18 d. delegacija va- 

i žiuoja į frontą.
Delegacija skubiai žada iš- 

l tirti dalykų stovį ir pabuvus 
I išviso 4-5 dienas apleis Lietu
vą.
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l T’ t Air 
laivių,, lėkusių per Atlantidą, 
žuvo, bet lakūnai-tapo išgelbė
ti. G L lakūnas Ried, kurs-lai
mingai nulėkė iki Azorinių sa
lų, išlėkė į Lisaboną, Portuga
lijos sostinę.

Tokiu būdu istorija lėkimo 
per Atlajitįką yra tokia: Trys 
Amerikos laivyno orlaiviaį^NC 
-1 su lakūnu Belinger, NC-3 su 
lakūnu Towers ir NC-4 su lakū
nu Ried kartu išlėkė pereitą 
pėtnyčią. Laimingai pasiekė 
Azorinių salų tik Ried. Or
laivis NG-1 nuskendo, lakūnas 
išgelbėtas, NČ-3 su lakūnu iš
gelbėtas, bet orlaivis visai su
daužytas. Australijos lakūnas 
Hawker išlėkęs nedėlioj neži
nia, kaip žuvo.

r

<

piė 300 mylių "S^o. Tą karės 
naštą turi nešti mūsų tauta, 
kuri pernešė ant savo pečių di
džiosios karės didžiausias bai
senybes. Tad eisime visi tal
kon mūsų kariaujam’a" tautai. 
Be paramos iš lauke lietuvius 
Lietuvoje apims nusiminimas, 
nupuls dvasia, neĮstcngs atsi- 
laikinėti prieš grobia Skus ka- 
capus.
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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 chofn§, 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. Montellos ir Lavrenco vyčiai priža
dėjo dalyvauti su baseball’iu; ypač Montello vyčiai, kaip girdėti^ stropiai ren
giasi. Tų gi, kurie norėtų bėgti lenktynėmis, prašome užsiregistruoti ne vy
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 kuopą antrašu: Mr. Kavaliauskas, 1123 
Washington Str., Norwood, Mass., o vy-čiai už tą gražią pagelbą 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 
dalyvau,ti šioje smagioje pramogoje. —

jį parduotų ir pinigus sugrą
žintų. Nors jau keletą savai
čių praėjo po šito paskelbimo, 
o ta proga iki šiol vargu dar 
pasinaudota.

Žiūrėkime, kad dabar pana
šiai nebūtų.

Tai-gi dabar visi į darbą. Dė- 
kimės prie L. Raudonojo Kry
žiaus kas auka, kas darbu.

Lietuvos Vyčių 27 kuopa Rengia

Gegužio 30 d., 1919
Parke

CIVIC ASSOCIATION-veret Hali,
NORWOOD, MASS.

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

LIEUTVOS VYČIŲ 27 KUOPA.

JONAS E. KAROSAS
Atstovas Lietuvių Prekybos Bendrovės išvažiuoja suba- 

toje Gegužio 24 iš New York į Lietuvą ant laivo Frederick 
vin.

Kurie dar. paieškojimų nepriisuntėte, tai pasinaudokite 
paskutine proga. Surašykite savo giminių vardus ir adresus 
taip kaip buvo prieš karę ir kartu su savo adresu įdėdami po 
$1.00 už kiekvieną paieškojimą, tuojaus pasiųskite šiuo adre
su:

JONAS E. KAROSAS, ...
Hotel Breslin, New York, City.

ABEJONĖS IŠNYKO, KLIŪ
TYS PERGALĖTOS.

Ne vienas abejutiškai žiūrė
jo į Jono E. Karoso važiavimą 
Lietuvon. Bet pereitą pane- 
dėlį iš IVashingtono pasportas 
atėjo ir Karosas ima pirmą lai
vą, išplaukiantį į Kopenhage- 
ną, Danijos sostinę. Iš ten ims 
laivą arba Klaipėdon arba Lie- 
pojun. Tai-gi už kokių trijų 
savaičių Karosas bus Kaime.

Jonas E. Karosas važiuoja 
Lietuvių Prekybos B-vės reika
lais, bet vienu svarbiausių jo 
dalykų bus tai kudgreičiausia 
paskleisti paieškojimus, ku- 
• /

riuos vežasi su savim, ir surin
kti kuodaugiausia paieškojimų 
Lietuvoje. Todėl tie, kurie 
neindavė jam paieškojimų da
bar, gali turėti vilti, jog jis 
parvež žinių apie jų artimuo
sius iš Lietuvos. Jis pats ap- i 
lankys didesnę Lietiivos dalį, j 
o kur pats negalės nuvykti, tai i 
bus kunigų ir kitokių veikėjų 
paprašyta, kad visų žmonių, 
turinčių giminių Amerike, su-’ 
rinktų paieškojimus ir praneši
mus apie juos. Todėl Karosas 
sugrįž Amerikon su tūkstan
čiais paieškojimų ir pranešimų 
iš visų Lietuvos apygardų, pa
rapijų ir kaimelių.

i,

PAŠVENTINIMAS NAUJŲ VARGONŲ
------------IR-----------

BAŽNYTINIS KONCERTAS
•------------BUS-----------

NEDĖLIOJ, 25 DIENĄ GEGUŽIO, 1919 M.
ŠVENTO JUOZAPO BAŽNYČIOJE, LOWELL, MASS.

Pradžia 7-tą valandą vaakre.
Pamokslą sakys So. Bostono Lietuvių Šv. Petro parapijosl 

klebonas, gerbiamas KUN. K. URBANAVYČIUS, visiems gerai] 
žinomas'ir garsus pamokslininkas. Apart kunigų, bus ir sve
čių vargonininkų, kurie pasirodys muzikoje. Taip-gi dalyvausi 
trys crorai: vietinis Šv. Juozapo Croras; šv. Cecilijos choras,] 
iš Lavrenee, Mass. ir Šv. Jurgio parapijos choras, iš Haverhill, 

Todėl gerbiamoji visuomenė, kaip vietinė, taip ir iš apie- 
Jinkinių kolonijų, prašoma atsilankyti ant šios iškilmės kuoskait- 
ingiausia.

Kviečia visus KUN. S. KUČAS, Klebonas.

VILNIUS.
Gauta iš Vilniaus .laiškas 

28 11-19 m. Jame tarp kitko 
rašoma: vasario m. 1 6d. areš
tuota F. Bortkevičienė nuo s. 1. 
.deni, partijos; 17 d. kun. Do
gelis ir kun. Vailokaitis; 20 d. 
Liudas Gira; ir 22 d. kun. dr. 
Reinys nuo kr.-dem. partijos, 
nuo seniau sėdi Stašinskis nuo 
L. Vyriausybės. Paimti, jie 
kaipo užstovai už areštuotus 
bolševikus Kaune. Grąsina 
areštuosią visus lietuvius ku- • 
nigus išskyrus kun. Liegų, 
taip-pat tarybininkų žmonas: 
Šilingienę, Šleževičienę, Černie
nę ir Vileišienę, be to Basana
vičių ir kitus “buržujus.” Vi
si prie to prisirengę... Grąso 
pavojus, kad suimtuosius gali 
išvežti į Rusiją, bent taip da
roma su kitais panašiais kali
niais, kad ten juos badu nenu
marinti. Suimtieji mūsų pra
džioje valgiu buvo aprūpinami 
gerai, galima buvo nunešti 
valgyt kasdien. Ir nešdavo 
visiems. Dabar leidžia tik tris 
kartus nunešti. Kun. Dogelis 
su kun. Vailokaičiu sėdi vie
nam kambary, kiti po vieną ats
kiruose kambariuose. Suim
tas taip-gi Lapenas iš Kalvari
jom. .. Kun. Tumas seniai ser
ga šiltine. Dabar liga perėjo į 
smagenų uždegimą. Maža vil
ties, kad išgytų... Pas mus 
kainos Petrapilinės: duonos 
svarui — 6 rub., cukraus — 
25-30, mėsos — 15, lašinių — 
40 r. ir tt. Bolševikai matyt 
nesibuvina Vilniuje. Visi lau
kia išliuosuotojų.

MARIAMPOLĖ.
- Mariampolėje p. Bulotos re
alinė mokykla surengė vakarė
lį, kurio programoj ta p kitų 
muzikalinių veikalų buvo 
“himnai.” Mūsų karininkai 
paprašė, kad būtų išpildytas 
Lietuvos Himnas. P. Bulota 
išėjęs pašaipai atsakė ir nepa
klausė karininkų prašymo. 
Tuomet karininkai, jauzdami, 
kad užgauta Lietuvos garbė, 
išvaikė vakarėlį.

“MIRGA” SCENOJE |
Kas nori pamatyti lošiant puikų veikalą “Mirgą,” ateikite 

------------1-----------  Ei
LIETUVOS VYČIŲ 26 KUOPOS VAKARĄ 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 25 DIENĄ 1919 

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
WAVERLY STREET, WORCESTER, MASS. g

Pradžia 7:30 vai. vakare. 3
, Tai bsu puikiausias vakaras, nes loš gabiausi rtistai. Kvie-S 
čiame ateiti įžanga prieinama. S

Rengimo Komiisja.

KLAIDINGAS GANDAS.
Buvo paleistas iš Paryžiaus 

gandas, būk Vokietijos taikos 
delegacijos perdėtinis grafas 

Brockdorff Rantzau išvažiuo
jąs Berlinan ir gal negrįšiąs. 
Bet grafas visai nesiekė Ber- 
lino, o buvo važiavęs pasitikti 
atvažiuojančių iš Berlino kitų 
delegatų, kad su jais kuoilgiau 
pasikalbėti.



Svogūnas.

Galu J. V.

LDS. 12 Kp.

K.

-

Korepond.

lai-

Ant Žiemis.

I

A St
J. J. L.

abu- 
Koks

Kas girdėti lietuvių kolonijose.darbus, kurie eina Lietuvai ant 
naudos. Nežiūrį ar tai tų dar
bų daro katalikai ar laisvama
niai.

ir siųs pinigus.
Lietuvių Prietelius.

RUMFORD, ME.
Darbininkai International 

Paper Co. išėjo į streikų 12 d. 
geg. 1919 m. Taip-gi 10 d. geg. 
išėjo į streikų Contenental Pa
per Bags Co.; per abidvi dirb
tuves darbininkų yra skaitlius 
apie 1200. Niekas nebedirba ir

W. FITCHBURG, MASS.
11 d. gegužio vakare aplankė 

mūs kolonijų kun. A Petraitis 
iš AthoL Pasakė graudingų 
pamokslų vakare ir ryte. Ap
rūpino visus krikščioniškais 
dvasios reikalais. Užtai mes 
tariame širdingų ačiū kun. A 
Petraičiui.

DETROIT, MICH.
“Dirvoj” num. 14 korespon

dencijoj iš šios kolonijos gryna 
melagystė parašyta apie kun. 
F. Kemešį. Matyt rašyta šv. 
Jurgio dr-jos nario. Nors ši
ta dr-

Eina i* So. Bosten’o ntarnin- 
kais, ketvertais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
cų *v. Juozapo Darbininkų 8ą- 
luca.

“DARBININKAS”
(The Worker)

Tbe Lithuanian tri-weekly pa
per. Published every Tuesday, 
Thnrsday, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuanian B.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly..................................... $3.00
Bos ton and suburbs...............4.00
5 months .................................. L50
Foreign eountries yearly ... .425

NORI PAKEISTI TAIKOS 
IŠLYGAS.

Zuriche moterų tarptautinis 
kongresas gavo atsakymą nuo 
prez. Wilsono. - Moterų kon
gresas reikalavo, kad išlygos 
būtų suminkštintos.K Prez. 
Wilson atsakė, kad norėtų, kad 
išlygos būtų palengvintos.

KODĖL JIE TO NEMATO.
Kaikurie užsimerkėliai kata

likai stoja už laisvamanių Šau
kiamą seimą Kaikuriose ka
talikiškose dr-jose renkama net

Sulphite and Paper MU1 Wor- 
kers uniją rašosi

Prieg tam L P. C. darbinin
kų išėjo į streiką iš 36-ių dirb
tuvių.

Tai-gi visi lietuviai šalinki- 
tės nuo Rumford’o, nes čia da
bar yra didžiausia bedarbė 
(streikas).

Lietuvių Skyriaus Pildoma
sis Komitetas:

. Prez. J. Kowlevičia. 
Rašt. Petras Skudas. 
Nariai—Alex Kovai IT

KAS SKANDINA LIETUVĄ.
Pastarųjų dienų gautos ži

nios Lietuvos reikaluose labai 
daug reiškia. Reikšmingiausia 
žinia yra ta, kad Šventasis Tė
vas tam tikru raštu kreipėsi į 
alijantūs, užtardamas Lietuvę 
ir .prašydamas jai suteikti ne- 
priguįmybę. Toliau Apaštališ
kojo Sosto manymu yra pakel
ti Vilniaus vyskupų į kardino-

. lūs ir padaryti taip, kad Lie
tuva bažnytiniuose reikaluose 
turėtų tiesioginius ryšius su 
Rymu.

Reta žinia begali mus labiau 
nudžiuginti už šitąją.

Na, o kas nežino, kad vos 
prieš keletu dienų laisvamaniai 
gvoltą kėlė, būk popiežius e- 
sųs Lietuvos priešas, būk po jo 
intekme lietuvių kunigai turį 
stoti už Lietuvos suvienijimą 
su Lenkija.

Visi .žinome, kaip nesenai 
“Lietuva” su savo pakalikais 
paleido biaurų šmeižtą prieš 
Chicagos kunigus. Tokį šmeiž
tų galėjo leisti tik didžiausi 
kreivadūšiai, kokiais yra lie
tuvių tautininkai. Supratly- 

_vesnieji lietuviai nuo senai ži
nojo jų juodą sielą, dabar aky- 
veizdoje minėtų žinių be abejo
nės pasimažįs tų užsįmerkėlių 
skaičius, kurie laisvamaniams 
tiki.

Išsiaiškino, kad adv. Mas- 
tauskas Europoje išganingą 
darbą Lietuvai darė, kuomet 
Amerikos lietuvių taip vadina
mieji tautininkai neištikimybę, 
pro-lenkiškumą jam prikaišio
jo.

Dabar aišku, kad tautinin
kai panašiai elgdamiesi tarna
vo mūsų neprieteliams. Šmeiž
tus skleisdami, jie krikdė lie
tuvių visuomeninį darbą, kėlė 
žmonių nepasitikėjimą veikė
jais, trukdė aukų plaukimą.

Tautininkai pasirodė savo 
darbais esą Lietuvos skandin
to jai.

Galop savo pragaištingą Lie
tuvai darbų apvainikuoja sei
mo šaukimu. Dabar šaukia
mam seimui nepritaria katali
kiškoji visuomenė, seimas šau
kiamas vienų laisvamanių. A- 
pie tai žinos be abejonės sve
timtaučiai, mūsų priešininkai 
pamatys tarpe mūsų sukeltų re- ' 
voliuciją, stoką disciplinos. ' 
Tokis seimas pažemį s 'Lietu- Į 
vos vardą, kurs siTtiek vargo 
ir aukų tapo iškeltas.

Lai plačioji lietuvių visuo
menė greičiau pamato Lietuvos 
skandintojus.

AR NEREIKS GAILĖTIS.

Lietuvos Atstatymo B-vės 
bosai pradėjo atakas ant kitų 
B-vių tuoj, kaip tik jos užsi
mezgė. Sulyg “universal busi- 
ness law” nepridera .vienai 
biznio įstaigai peikti kitų. Pro- 
fesijonalai niekuomet nežemina 
savo sandraugų. Pas mūs li
beralus žinoma kitaip turi bū
ti. Perdaug jie įprato ir pa
mėgo melų ir šmeižtų, kad bent 
kur prisilaikyti etikos. - To
dėl L. A. B-vės liberališki bo
sai kandžioja kitas B-ves. Bet 
ar nereiks jiems gailėtis už to
kį pasielgimų.

Jei jie atmerktą, tai pa-V LAWBENCE, MASS.
/Xawrence’o audėjai per ilgą 
raiką streikuodami ir matyda
mi, kad niekas gero iš streiko 
neišeiną tai atrado nepasiseki
mo kaltininkus. O ar žinot 
kas tie kaltininkai. Nu-gi tie, 
kurie da pirm streiko buvo per
sitikrinę, kad dabar streiko ne
galima laimėti ir išvažiavo ki
tur. Jie išanksto matė, kad dar
bas buvo sumažėjęs, nes ten 
buvo daugiausiai išdirbama 
valdžios darbas. Bet karei 
pasibaigus valdžios darbas su
stojo o civilio darbo mažai tu
rėjo. Tokiuo būdu didesnė 
pusė darbininkų buvo atleista 
ir tokiam laike streikas laimė
ti kaipir negalima. -Tas neuž
ginčijama, kad prieš streiką 
bedirbo mažesnė pusė darbi
ninkų ii’ tie tik po tris dienas 
savaitėj. 0 išėjus ant streiko 
pasiliko dirbti airiai ir prancū
zai, kurie beveik padirba tiek 
darbo', kiek reikėjo pradėjus 
dirbti pilną laiką. Iš pat pra
džios streiko pralaimėjimas 
aiškiai matėsi. Todėl mes, 
kurie tame persitikrinome, ap
leidome Lawrence nenorėdami 
kitų persitikrinimo boikotuoti 
ir kad nieku aniems nekliu
džius, išvažiavom į kitus mies
tus ir dirbam nieko bendro ne
turinčioms kompanijoms su 
Lavrence’o kompanijomis. 
“Streikininkai” mus dabar 
šmeižia per laikraščius ir la
peliais visokiais “streiklau
žiais” vadina, liepia nepriimti 
ant burdo, persekioti. "O už 
ką ar už tą, kad mes teisingai 
manėm iš pat sykio. Žinoma, 
jei dirbtume tų pačių kompani
jų audinvčiose, tai lyg prie- 

tai buvo padaryta nuo karės singai būtų. - Ale antraip at-, . , !__a-: _- a.—

matytų, jog katalikiškoji vi
suomenė tiek užvedus darbo 
dėl Lietuvos, kad prie to dar
bo gali sutilpti visi katalikai 
ir nei vienam katalikui nerei
kėtų eiti talkon laisvamaniams. 
Toliau, jei tie užsimerkėliai 
atsimerktų, tai pamatytų, jog 
katalikiškoji visuomenė kur 
kas našiau ir pasekmingiau va
ro darbus dėl Lietuvos. - Ga
lop užsimerkėliai turėtų išvys
ti, jog remdami laisvamanių 
seimą ne vien laužo discipliną 
o dar-gi apsigauna, manydami, 
būk parems Lietuvos reikalus, 
nes tas ‘ ‘ seimas ’ ’ tik kenks Lie
tuvai.

Tai-gi užsimerkėliai atsi
merkite.

PRIPAŽINO REIKALINGU
MĄ REMTI LIETUVĄ.

Paryžius, geguž. 19. 
gale taikos konferencija supra
to, jog reikia daugiau, negu, 
ligšiol gelbėti mažas Pabaltiko 
valstybes, kaip tai Estoniją 
Latviją ir Lietuvę, kad jos at
sistotų ant savo kojų ir nevir
stų šviežia dirva bolševizmui 
arba kąsniu Vokietijai. Komi
sijoj Baltiškų klausimų’ Kam- 
merer~ atstovauja Franci jų, o 
Morrison Suv. Valstijas. Ko
misijoj yra diplomatiškų, mi- 
litarių, laivyno ir ekonomiškų 
atstovų. Jos tikslu bus išriš
ti, kaip talkininkai geriausia 
galėtų prigelbėti Baltiškoms 
tautoms.

Abelnai imant maisto klausi
mas tų šalių nėra labai aštrus, 
bet gynimų nuo bolševikų ne
galima palikti vokiečiams, kaip

nėra ir vėl vadintis save sūnu
mi tos motinos, kuri buvo per 
tiek metų jų tėvų ir tėvukų glo
bėja ir kuri dar būdama toji 
pati geros širdies motina lau
kia sugrįžtančių savo suklydu
sių avelių ir pasiryžus atleisti 
sugrįžusiems prasižengimą.

Dar randasi ir tokių, kurie 
nei prie katalikų nei prie “kir- 
kužninkų” nepriklauso.

Ant Velykų čia buvo atvykęs 
pas klebonų klierikas A. Karu- 
žiškis.

Gyvuoja čia ir jaunimo Vy
čių kuopą dviejų skyrių, vie
na dėl vaikinų bei merginų, ki
ta dėl jaunesniųjų vaikų. Daug 
labo ši draugijėlė galėtų atneš
ti čionaitiniams lietuviams, 
kad pamestų visus nesutikimus 
ir visi išvien eitų prie vienybės. 
Viskas kuodailiausia sektųsi, 
kad tik būtų vienybė, nes:

“Mums reikia vienybės, vieny- 
[bės brangios

Ir meilės grožybės, tautiečių
[talkos. 

Mums reikia kantrumo, šviesybės 
" [vilties, 

Ir reikia laisvumo minėti kilties. 
Mums reikia vadovų, lavintų jėgų, 
Ir reikia karštumo, nes reikia dar-

[bų...” 
A M. K.

DETROIT, MICH.
Detroito lietuviai iki šiam 

laikui gyvena labai gražiai ir 
spietėsi į vienų vietą, būtent a- 
pie lietuvišką bažnyčių ir taip 
minėtoje apielinkėj susispietė 
apie 400 šeimynų. Daug iš jų 
turėjo įsigiję savus namus. 
Bet karei pasibaigus,' lietuviai, 
namų savininkai kasžin ko pa
būgo ir pradėjo savus namus 
pardavinėti žydams ir taip jau 
žydai užima lietuvių vietas, o 
lietuviai moka žydeliams dvi
gubas rendas ir turi ant savęs 
bosų žydą Lietuviai neturi 
apsirokavimo.

Lietuviai iki šiam laikui ne
turėjo savo tarpe žmonių, ku
rie būtų rūpinęsis tarpininka
vimu pirkime bei paradvime 
namų (Real Estate). Dabar 
girdėti, kad p. Abyšala, 206 
Cardoni avė. tuomi užsiiminės. 
Tai būtų patartina, kad visi lie
tuviai, kurie nori pirkti ir tie, 
kurie nori parduoti savo na
mus, kad kreiptųsi pas K. A 

Tai-gi viršmįnėtuose reika
luose patartina kreiptis prie 
savojo. Be to K. A. užrašinė
ja laikraščius, galima gauti į- 
vairių moksliškų knygų ir mal
daknygių. Atsidarius keliams 
Lietuvon pardavinės laivokar- 
tes

tvert L. R K. skyrių, į kurį vi
si su mielu noru prisirašė. 9 
nariai užsimokėdami po $1.00. 
Prisirašė šie nariai: J* Čunis, 
R. Jarmalavičius, M. Abračins- 
kas, J. Saladonis, J. Trainavi- 
čius, V. Miliauskas, J. Jaškele- 
vieius, J. Sinkevičius. Po tam 
rinkta valdyba. Išrinkta pirm. 
Jonas Čunis, prot. rašt R. Jar
malavičius, fin. rašt J. Česnu
levičius, kasierius Jokūbas Sa
ladonis. Po tam buvo tartasi 
apie tolesnį reikalų kaslink L. 
R. K. Dabar prašome visus 
Montelliečius šin darban.

vo galima daleisti, kad joj ras
tųsi tokių melagių. Minėtoj 
korespondencijoj rašoma, būk 
kun. F. Kemėšis agitavęs boi
kotuoti kooperacijų. Aš būnu 
visokiose prakalbose, visuomet 
girdėjau kalbant kun. Kemešį 
ir nei karto neištarė prieš ko
operacijų.

pertraukimo laiko. Mums tu
ri rūpėti, kad vokiečiai išsineš
tų iš Lietuvos ir Latvijos ir pa- 
liuosuoti tas šalis nuo vokiškos 
intekmės. Po lenkų užėmimo 
Vilniaus vokiečių kariuomenės 
mažiau beveikia Lietuvoje. Po 
alijantų ofieierių vadovyste 
latviai ir lietuviai neturėtų 
sunkumo sumobilizuoti armijų, 
kuri išgalėtų atlaikyti bolševi
kus.

Priseitų nuraminti lietuvius 
ir prikalbėti juos lenkus rokuo
ti talkininkais, o ne priešinin
kais ir kartu pareikalauti iš 
lenkų, kad atsižadėtų lietuviš
kų žemių.

STREIKAS KAIPIR PASI
BAIGĖ.

_Lawrence’o audėjų streikas 
per pastarąsias dienas vis kri
ko ir darbininkai grįžo dar
ban. Tasai streikas nebuvo 
tikras, nei visuotinas, nes ma
žesnė dalis darbininkų tebuvo 
išėję streikam Ir išėjusieji bu
vo daugumoje grasinimais ir 
bauginimais prie to priversti. 
Tasai Šileikas tęsėsi 16 savai
čių. Buvo prasidėjęs vas. 3 
d. K -mpanijos paselė algas 
ant 15 nnoš. Būt lai ne strei
ko nuopelnas.

KAS BUS SU TURKIJA.
Su Turkija atsitiks panašiai, 

kaip kad atsitiko su Austro- 
-Vengrija. Armėnija gaus ne- 
prigulmybę po globa Suv. Val
stijų. Palestina, Sirija, Me
sopotamija bus Anglijos bei 
Francijos globoje. Kaikurios 
Mažosios Azijos dalys prigulės 
Graikijai ir Italijai.

Buvo šnekama pavesti Kon
stantinopolį Suv. Valstijų glo
bom Bet Indijos ir kitų šalių 
mahometonų augštesnioji dva
siški ja nori, kad Konstantino
polis liktų Turkijos sostine. Tai 
turbūt taip ir bus.

vertus, tai dabar darbininkų 
visur pilna, darbai silpnai ei
na, bedarbių užtenka ir jeigu 
koks vienas ar kitas iš išva
žiavusių ir dirbtų tų pačių 
kompanijų dirbtuvėje, tai ne
abejotina, kad Lawrenee’o dar
bo nepadirbtų ir mes neprisi- 
imam tos kaltės streiko pralai
mėjimo ir nesame skebais ir 
nesityčiojam iš jūsų sudaužy
tų galvų buožėmis, bet gailim 
jūsų nesumaningų žingsnių.

A V. Kurzukevičia.

BROOKLYN, N. Y.

Aukos Lawrence’o sterikie-.. 
riams.

Gegužio 10 d. McCaddin sa
lėj buvo teatras paręngtaa-Mo- 
terų Sąjungos 29 kp. LDS. 
12 kuopos komisija, kuri įgalio
ta rinkti aukas, pasitarus ir L. 
Šimučiui paaiškinus publikai 
aukų surinkta $41.00 ir pasiųs
ti į LDS. Streikierių Fondą, 
kad perduotų Lawrence’o štrei- 
kieriams.

Pijokų likimas.
Gegužio 15 d. apie 7:30 va

kare ant kampo'Grand str. ir 
Union avė. pas Kubilius buvo 
baisi tragedija. Kubilius gal 
gerai buvo turėjęs pastiprinan
čios ir už ką tai susikivirčijo su 
savo moterim. Pagriebęs kir
vį rėžė į galvą! Pamatęs, kad 
pati griuvo kruvina, pats šoko 
per langą nuo antrų lubų su 
kruvinu kirviu.

Pašauktas ambulansas 
du nuvežė į ligonbutį. 
bus likimas, nežinia.

CHICAGO, ILL.

Streikas laimėta.

Siuvėjų Kuppenheimero Co. 
po keturių savaičių streiko 
kompanija pasidavė. Tapo u- 
nija pripažinta. Tokiu būdu 
Chicagoj streikavo dvi dirbtu
vės. Tos dvi išlaimėjo, o da
bar visos Chicagos siuvėjų 
kompanijos pasidavė, pripaži
no uniją Tai-gi dviejų kom
panijų darbininkai išlaimėjo 
dėl visų. - Žinoma, tas neleng
va buvo padaryti ir ašen bu
vau keturis sykius areštuotas. 
Buvo prisamdyta šimtai polic- 
"rnonų. Vieną savaitę buvo 
areštuota 300 darbininkų. Bet 
vienybėj darbininkai laikėsi ir 
ant galo išėjo gerai. Dabar 
skebai nebežino nei ką daTyti, 
rašos į uniją, kad tik priima 
ir gailisi kam dirbo.

• Darbininkas.

WORCESTER, MASS.

Pilietystės Draugija.
12 gegužio buvo susirinki

mas lietuvių Amerikos piliečių 
pobažnytinėj svetainėj apkal
bėti kaslink parapijinių mo
kyklų ir sykiu buvo, susirinkę 
šėrininkai L. Ž. Banko, 
atsilankę gerb. klebonas kun. J. 
Jakaitis ir kun. J. Čaplikas. V. 
Vilkauskas užsiminė apie pilie- 
tystę ir nurodė kaip yra nau
dinga būti Amerikos piliečiu. 
Sakė, kad reikia sutverti dr- 
ją, kuri gelbėtų išsiimti pilie
tiškas popieras. Šitą mūs dar
bą labai pagyrė mūsų klebo
nas ir kun. J. Čaplikas. Išrink
ta valdyba. Pirm, liko V. Vil
kauskas, rašt. p. Daminaitis. 
Abu yra šios šalies piliečiai ir 
jie šį darbą sumanė ir pilnai jį 
rems. Tai-gi kada bus garsin
tas susirinkimas lietu vii) pil ie
čių,, tai kas norėsit prigulėt 
prie šios dr-jos, tai malonėkit 
ateiti. Paskui pabaigus rei
kalą apie tą dalyką, buvo ap
kalbėta apie L. Ž. Banką. Čia 
turiu priminti, jog .buvo vie
nas “inteligentas,” kurs visam 
darbui priešinosi.

Uodega.

WORCESTER, MASS.

Pramoga.

Šv. Vardo Jėzaus dr-ja turės 
balių gegužio 29 d. A. O. H. 
salėj prie TrumbulI St. Pra-. 
sidės 8 vai. vak. Pramoga bus 
puiki.

Laike LDS. kuopos prakalbų 
gegužio 4 d. Tautos Fondui au
kuota šitaip: J. Tautkevičius 
ir VI. Rumšą po $1. Smulkių 
$2.01. Išviso $4.01.

Darbai čia pusėtinai eina. 
Buvoj-Tik dabar rengiamasi prie di

delio streiko. LDS. kuopa 
svarsto, kad prisirengus prie 
kovos. Reikale atsišauksime į 
sandraugus darbininkus para
mos.

WESTVILLE, ILL.
Čionaitiniam miestelyje ran

dasi nemažas būrelis lietuvių, 
tik gailą kad ne visi vienybė
je gyvena. Retai matosi laik
raščiuose apie veikimą West- 
viliečių, rodos kad čia lietuvių 
nebėra. Bus tad neprošalį, jei
gu ką ir iš čia pabriešiu.

Didžiausia kaltė šios betvar
kės yra, tai nesutikimai, kurie 
kaip kada keliasi ir kuriuose 
dar vis nemaža dalis mūsų bro
lių tautiečių randasi. Čią kaip 
jau kartą buvo įtalpinta “Dar
bininke,” randasi Šv. Petro ir 
Povilo Rymo Katalikų bažny
čią kurioje klebonauja gerb. 
kun. L. S. Brigmanas. Apart 
mūsų bažnytėlės, randasi ir 
“kirkužninkų” sueigos namas, 
kuris stovi netoli nuo tikrų ka
talikų bažnyčios.

Gerb. kun. Brigmanui klebo
naujant, Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnytiniai reikalai 
daug pasigerino ir vis eina ge
ryn, o parapijonai užganėdin
ti su nauju dvasišku vadovu. 
Kaikurie žmoneliai pradeda su
siprasti, — pradeda matyti sa
vo klaidą ir sugrįžinėja prie 
tikrosios savo motinos bažny
čios, kurią buvo apleidę.' Ži- į___________ ____ ____
noma, yra tokių, kurie laiky- International Brothfrood Pulp. 
sis ir toliaus prie klaidingo ' 
darbo, nes įdėję tiek iškaščių 
ant namo pastaymo, gailėsis 
dabar atsimesti.
- Aišku kad patys žino esą 

klaidoje, nes iš kituf atvažia
vusiam žmogui, iš gėdos nebe
gali nei prisipažinti, prie ku
rios bažnyčios priguli. Kas 
dar labiaus stebėtiną 'nežino 
nei vardo savo “kirkužės” nei 
jos “ministerio,” svetimam už
klausus, o ten priguli! Jei- 

| gu jau taip yrą lai kodėl nesu
grįžti į tikrą kelią kur gėdos-

E. VANDERGRIFT, PA 
Pramoga.

Lietuvos Vyčių 46 kuopa ren
gia gražių pramogų, kuri bus 
subatoj, gegužio 24 d. Šv. Ka
zimiero dr-jos svetainėj. Bus 
vaidinama “Čigonės Atsilan
kymas,” “Girtuoklė su Blaivi
ninkų” ir “Daina be Galo.” 
Taip-gi bus dainų, deklemaoi- 
jų. Nors mūsų Vyčių kuopa y- 
ra jaunutė, bet darbšti. Taip
gi užkviečiame visus mūsų ko
lonijos ir apielinkės lietuvius ir 
lietuvaites ant šio pasilinksmi
nimo. Taip-gi po perstatymui 
bus šokiai. Tai-gi kviečiame 
visus mūsų apielinkės Vyčius 
atsilankyti ant šio pasilinks- 
/ J. K. S.

ROCHESTER, N. Y.
Geguž. 17 d. buvo vestuvės 

prakilnios porelės J. Putrimo 
su O. Barzilauskiute. Jiedu 
plačiai žinomi tarp Rochesterio 
lietuvių, kaipo uolūs rėmėjai 
aukomis Lietuvos šelpimo ir 
neprigulmybės reikalų. Šliūbas 
su šv. mišiomis buvo šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioj. Po tam 
susirinko svečių būrelis pas 
Andruškus. Gražiai besilinks
mindami nepamiršo ir nuvar
gintos tėvynės. St. Klimaitis 
pakalbėjo teisingai apie Lietu
vą. J. Baranauskas nupiešė 
gražių Lietuvos ateitį, paga
liau K. Šilinis ir K. Andriuška 
pakvietė svečius paaukuoti 
Lietuvos reikalams. Ant to 
svečiams mielai sutikus, užma- 
nytojai perėjo aukas rinkdami. 
Aukavo K. Šilinis ir J. Bara
nauskas po $2.00; A Bernata- 
vičiutė, .J. Putrimas, St. Kli
maitis, A Žiūronas, P. Žuro- 
nas ir P. Barzilauskas po $1.00; 
P. Andriejtuskas, J. Davidonis, 
P. Srolienė, A Žurauskas, K. 
Andriuška po 50c.; E. Rasimiu- 
tė 25.c

Pinigai perduoti vietos Tau
tos Fondo iždįninkui K-. An- 
driuškai.

LEWIST0N, ME.
Gegužio 18 d. T. Fondo 99 

skyrius buvo sušaukęs visuo
menišką susirinkimą tikslu su
tverti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyrių. Susirinko ne
daug. Iš tų atsirado keletas, 

'- ypatingai vienas,, kuris buvo 
priešingas, dėlto, kad tą dar
bą pradėjo . katalikai nepasi- 

’ klausę laisvamanių ir kad jis 
bus vedamas po T. Fondo čar- 
teriu. Nors jam buvo gerai 

, aiškinta tikras dalykų stovis, 
k bet jis giedojo vis tą pačią gies- 
t melę, o ant galo pradėjo pliur- 
( kšti tokius nebūtus piemeniš

kus niekniekius, kad daugu- 
’ mos susarmatytas turėjo apleis

ti svetainę. Po to viskas ėjo 
gražiai. Visi pritarė reikalin
gumui R. Kr. skyriaus, ir tuoj 
tapo išrinkta jam valdyba: 
Pirm. — J. Beleckis, pagelb. — 
M. Meškaitienė, rašt. — A. Pet- 
rošaitė, ižd. — S. Ivaškevičius. 
Išrinkta ir šešios ypatos, ku
rios rinks drabužius per stu- 
bas. Daiktus apsiėmė palai
kyti p. P. Kauneckis. Narių 
susirašė apie 20. Galima ti- 
kėties smarkaus pasidarbavi
mo iš šio skyriaus Lietuvos 
naudai, nes susirašė geri tėvy
nainiai. Laimingos kloties!

Žmogelis.

CHICAGO, ILL.

(Bridgeport)
LDS. 29 kp. pastaruoju 

ku sujudo. Per tris mėnesius
varė agitacijų už įsteigimų 
krautuvės, arba geriau sakant 
užeigos. Per tą laiką surink
ta $2.000 su viršum. Tuojaus 
tapo nupirkta nuo p. M. J. Da
mijonaičio išdirbtas biznis po 
num. 901 W. 33-rd St Ran
dasi prieš-šv. Jurgio bažnyčią 
Toje vietoje yra ice-cream par- 
lor. Jei kam taikintus va
žiuoti į Chicago, tai kviečiame 
tiesiog kreiptis po minėtu nu
meriu. Visokių reikalingų in
formacijų gausite.

L. D. S. narys.

HUDSON, MASS.
LDS. 56 kuopos rengtas šo

kių vakaras labai gerai nusise
kė. Geriau, negu buvo gali
ma tikėtis. Kuomet cicilikai 
dažinojo, kad mes rengiame to
kią pramogą, tai jie norėdami 
mums pakenkti nusisamdę 
prieš mūsiškę saliukę ir ėmė 
garsinti savo šokius. Išsijuo
sę dirbo, kad mus į skylę su
varyti ir sukelti mumyse nusi
minimą. Bet atsitiko sulyg 
priežodžio: nekask duobės ki
tam, nes pats įpulsi. Tas at
sitiko su mūsų eicilikais. Jie 
įklimpo į skylę. Į jų pramogą 
niekas nėjo, o į mūsų susirin
ko gražiausio jaunimo. Mer
gelių buvo, kaip lelijų. Buvo 
jaunimo ir iš kitę miestą. Ci
cilikai, matydami pas mus tiek 
jaunimo, apleido savo salę ir 
atėjo pas mus.

Pakeleivis.

HARTFORD, CT.
Gegužio 11 d. vyčių teatra

liškas skyrius buvo parengęs 
vakarą, y aidinta ‘ ‘ Gyvenimo 
Verpete.” Nusisekė labai ge
rai. Kostiumai ir scenerija 
buvo puikiai pritaikinti. Prie 
to nemažai pasidarbavo Tarnas 
Motiejūnas ir K. Tamošiūnas. 
Žmonių buvo pilnutė salė. Pro
gramą paįvairino vargoninin
kas P. Kamantauskas ir karei
vis P. Jankauskas. Pastara- 
sai savo dainavimu labai pa
tenkino žmones.

Darbai mūsų mieste pradeda 
eiti geriau. Bet uždarbiai ne- 
sigerina, o pragyvenimas bran
gus.

LINDEN, N. J.

Velykų antrą dieną 21 d. bal. 
“Ponas Garnys” apsilankė pas 
Joną ir Agotą Liudvinaičius ir 
juos apdovanojo maža dukrele. 
Tai 11 d. gegužio J. Gvazdaitis ' 
ir p-lė M. Ramauauskiutė nu
vežė į Elizabethų lietuvių baž
nyčion ir pakrikštino vardais 
Vitalija Silverina. Jos krikš
to dienoje atsilankė gražus bū
relis svečių. Svečias p. S. 
Pranis iš Newarko lietuvių vei
kėjas, priminė apie brangios 
Lietuvos vargus ir svečiai pri
jautė ir paaukavo dėl Lietuvos 
laisvės $13.50. Aukavusių var
dai:

Po $1.00: St. Pranis, Ag. Pra- 
nienė, E. Praniutė, J. Gvaz
daitis, M. Ramauauskiutė, J. 
J Liudvinaitis, Ag. Liudvinai- 
tienė, V. Mačiuliutė, St Liud
vinaitis, J. Kazakevičius, A 
Kanclerius, K. Kanclerius, V. 
Ramanauskiutė, M. Kazakevi
čienė 50c. Viso $13.50.

Pinigai pasiųsta į Tautos 
Fondą



sd arbtntn kas

Parapijonas.

Lietuvos Amerikos Pramonės
Narys.

Pasinaudok gera proga.
/

žengk drąsiai į biznį.

Dovana Visiems Dykai!
LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY

112 k GREENE STR., BALTIMORE, MD.

I

.50c.
$1.00

Už vieną sykį. 
” tris sykius

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desetkų užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

I *1

kojas ir 
ir tinka 
reikalin-

Laimė ir gerbūvis į tavo namus 
pareis ir nekviečiami.

t

Paieškau brolio Jono Bagdono, 
kuris gyveno Hartshame, Okla- 
homa; dabar nesurandu. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite man pra
nešti kur jis dabar gyvena.

Juozas Bagdonas,
180 Mt. Pleasant St., Athol, Mass.

Paieškau pusbroliu: Vinco, Ma- 
teušo ir Jokūbo Varnaičių. Paei
na iš Suvalkų rėd., Vilkaviškio 
apskr., Lankeliškių arapijos. Pirm 
6 metų Vincas gyveno Philadelphi-
joj, o dabar nėra žinios kur jis 
randasi. Kas žino, arba patys mel
džiu atsišaukti ant adreso:

O. Varnaičiute-Šabrinskienė,
13 S'pring Lane, S. S. Glasgow, 

Scotland.

Paieškau dėdės Simano Ališaus
ko ir Konstancijos Ališauckiutės, 
paeinančių iš Lankeliškių, Suval
kų rėd., Vilkaviškio aps. Dėdė 
jau apie 24 metai kaip Amerike, 
bet kur gyvena nėra žinios. Taip
gi noriu susižinoti su pusbroliu 
Juozu Tamošausku ir pussesere 
Uršule Sumakariute ir kitais gi
minėmis. Kas žino apie juos ar 
patįs malonėkite atsiliepti ant ant
rašo :
Mar. Liutkevičiute-Burauskienė, 

22 Crown Str, S. S. Glasgow, 
Scotland.

zaičių. Prašau atsišaukti.
Mrs. Magdė Ananka,

612 LanstoffJSt., Scranton, Pa.

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės(Matulionienės)Suv. gub„ 
Marijampolės pav,, Plutiškių par., 
Leskavo kaimo. Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Plutiškių pav., Sinkaviškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą.

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
35v' — 4-th St.

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

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

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

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

(Ant trečių lubų)

PRANEŠIMAS.
Mažina, kuri padarys jums pinigus. 

Nepirk JUDAM’Jį PAVEIKSL* ma
šinos už $200, bet pasistatyk pats už 
keletą dolerių. Aš esu patyręs opera
torius dar iš Lietuvos. Dirbau teatruo
se Kaune, Vilniuje ir kituose miestuo
se. Visi plentu, instrukcijos ir pata
rimai 50 centų. Adresuok:

GENERAD REPAIS SHOP,

2500 E. SomerseTSL, Philadelphia, Pa.

12 Lark Str.
KASOS GLOBŽJOS —

M. Kilmoniutė, 249 River Str., 
Mattapan, Mass.

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

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str. . ■*

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 ZARONSKi,
172 Windsor St, Cambridge, Mass. 

(M.-L.)

PARSIDUODA ŠUO (ŠUVA).
Turi baltų kaklų ir baltas 

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

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

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lytčs Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vaL, Činelių kaimo- 
Pirmiaus gyveno So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

Augustas Virbalis, 
2038 Rubble St., Chicago, I1L

Utis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
moteris ar mergina prie namų darbo. 
Užmokestis gera. Atsišaukite.

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

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.

LIBERTY BONDSUS 
priima už pilnus $50 dolerių L. A 

I B-vės atstovas
P. Bartkevičia,

877 Cambridge St.,
E. Cambridge, Mase.

2-nd Avė., Dept. L. 3.
New York.

(162)

ŠVENTO JONO EVANGELISTO IPROT. RAŠT. — M. Markuniutė,
J

HARRISON-KEARNEY, N. J. I Kapitalistai turi tiktai kapi- Į 
Birutės Choro laikytam susi- talą, o darbininkai turi ir kapi- į 

talą ir darbininkus ir kaip tik 
panorės, kaip bematant visą 
prekybą paims į savo rankas 
ir visas iš to einantis pelnas eis 
ne į dykaduonių kapitalistų ki
šenių, bet į mūsų broli darbi- 
ninkų kišenes — žinoma, tiktai 
tų, kurie prisidės prie “Lietu
vių Prekybos Bendrovės.”^ 

Biznis yra kova, o kovą lai
mi tas, kuris yra drąsus, darb
štus ir drąsiai žengia pirmyn.

Iš tokių žmonių susideda 
“Lietuvių Pramonės Bendro
vės” valdyba ir vedėjai—tode- 
lei tos Bendrovės gera ateitis 
ir šėrininkams kodidžiausias 
pelnas užtikrintas.

Nori pelno — prisirašyk į 
“Lietuvių Prekybos Bendro
vę” nusipirkdamas šėrų tiek, 
kiek gali, nes geresnio būdo sa
vo sutaupyto skatiko investini- 
mui niekur kitur nerasi.

Gerai, kad "tu pats dirbda
mas kaip mulas ar jautis užsi
dirbai ir susitaupei keletą do
lerių, bet dabar, pabandyk ir 
tuos sutaupytus doleruis'pakiu- 
kvt į plėškę, tegul ir jie tau pa
deda pinigą pelnyt — o pama
tysi kaip pats džiaugsiesi ir 
mums širdingai dėkavosi už tai, 
kad savo ir tavo naudai “Lie
tuvių Prekybos Bendrovę” 
įsteigėme.

Jeigu kas neaišku arba jei 
nori platesnių informacijų, 
“Lietuvių Prekybos Bendro
vės” adresas toks:
“Lietuvių Prekybos B-vė,” 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

L (Apgarsinimas)

į į TEISINGIAUSIA IR GE- | 
B RIAUSIA LIETUVIŠKA ! 
| APTIEK A.

’ s Sutaisau receptus su di- < > 
! J džiausią atida, nežiūrint, ; j 
! * ar tie receptai Lietuvos ar < ’ 
i! Amerikos daktarų. Tai < Į
< I vienatinė lietuviška aptie- j j 
!! ka Bostone ir Massachu- ] |
< Įsetts valstijoj. Gyduolių ga-1 ;

lit gaut, kokios tik pašau- ] ! 
lyj yra vartojamos. Galit ; f 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per evpresą. ] Į

K. ŠIDLAUSKAS, ! ! 
Aptiekorius ir Savininkas ! ! 
226 Broadway, kamp. C St,!!

SOUTH BOSTON, MASS. i ! 
Tel. S. Boston 21014 ir 21013! !

i > . 
®®®®©®©©@®®©©s@©©ess©©ffi©s

Birutės Choro laikytam susi-1 
rinkime 7 d. gegužio buvo kvie
čiamas ąut-TMD. 62 kp. choro 
koncerto birželio 7 d. žino
ma vyrai beveik visi supranta 
gerai dalyką ir žino, kad Biru
tės Choras yra bažnytinis o T. 
AI. D. 62 kp. yra laisvamaniš
kas. Vyrai visai dalyvauti 
nepritarė, bet merginų didžiu
ma y ra tokių, kurios nesupran
ta dalykų stovio. Nežino a* 
jos katalikės ai laisvamanės 
ar :»veijalist?s tik tarp savęs 
susitaria, kad dalyvauti arba 
nedalyvauti ir 5 įsai neprisi’ai- 
ko principo. Minėtame suvi
rinkime leista per balsus ai 
■dalyvauti laisvamanių koncer
te ar ne. Vyrai visi pakėlė 
rankas, kad nedalyvauti, o 
merginos kėlė, kad dalyvauti 
ir kalbino tas jaunas nesusipra- 
tėles merginas, kad keltų ran
kas su jomis. Tuom pervir
šijo. Chorui reikėtų apsiva
lyti nuo merginų “laisvų pa- v • —  5 * žiūrų.

17 d. gegužio buvo surengtas 
šv. Vardo Dr-jos gėlių balius. 
Šita dr-ja dar pirmą balių su
rengė, bet pavyko labai gerai 
ir publikos buvO gana daug 
prisirinkę, nors diena nelabai 
graži buvo. Labai pagirtina, 
kad be svaiginančių gėrimų pa
rengė. Iš ko reikėtų ir kitoms 
draugijoms pavyzdį imti ir vi
sados rengti blaivius balius. Iš 
Ne vark o Vyčių Benas labai 
gerai pagrajino, o kaip matėsi 
publika buvo labai užganėdin
ta. \

Pažink pinigo 
vertę.

ir vargas
VISKĄ NAIKINA, SAKO 

MUSŲ SENAS PRIE
ŽODIS.

Bet yra priemonės ir rube- 
žius kentėjimams.

5Jes galime kęsti nuo galvos 
skausmo keletą valandų, bet ne 
visą dieną. Kuomet mes nu
stojame apetitą,, turime visiš
ką nusilpnėjimą, užnuodytą 
pilvą, užkietėjimą vidurių, bal
tą apvilktą liežuvį ir po širdies 
skausmą, — mes jaučiamės ser
gančiais ir nenorą prie darbo.

Panašūs atsitikimai gali iš
vesti iš kantrybės kiekvieną 
žmogų, bet visiems supranta
ma, kad visi panašūs atsitiki
mai apsireiškia rezultate nuo 
užnuodyto pilvo ir užnuodyto 
kraujo.

O nuo visų tokių atsitikimų 
suprantanti žmonės žino, kad 
reikia suvalgyti pirm gulsiant 
3 saldainius Partolos, kuri iš
valo' pilvą ir kraują, kad ant 
rytojaus atsikėlus sveiku žmo
gumi.

Partola reikalinga turėti 
kiekviename name, ant gatavo, 
ir gauti ją turite dabar išanks- 
to, kad ji visuomet būtų po 
ranka:

— Didelė skrynutė Partolos 
kainuoja $1.00; 6 skrynutės tik 
5 doleriai.

DYKAI
graži dovana kiekvienam pri
siuntusiam užsakymą ir pini
gus sykiu snu šiuo apgarsini
mu.

Laiškus ir pinigus adresuo
kite į:

APTEKA PARTOSA,
160

PAtAUmS DRAUGUOS 
VALDYBA

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

539 E. Seventh St.,
So. Boston, Mass.

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

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

U 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 pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan-

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

BOSTON, MASS.
PIRMIN ln KAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

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

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

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

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

PIRK VAKACUOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be. vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.
Jų 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.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus ų “Darbinin
ką ” pridėdami ir dolerinę. 
Ganantis “Darbininke” apsi-

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg 
nupirkti] serų 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 šėrai yra po $10.00. "Galima pirkti, kiek norima. Parduo

dama ir po vieną Šerą. 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 siųskime čekius, monev 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

Negana pažint-pinigo vertę, 
bet reikia mokėt ją išnaudoti. 
Prisidėk prie “Lietuvių Pre
kybos Bendrovės,” tenai biznis 
vedamas palei naujausią ame
rikonišką sistemą ir dėlto įdė
tas kapitalas geriau išnaudoja
mas geriausią nuošimtį ir di
videndus arba pelną neša 
tiems, kurie yra ‘Lietuvių Pre
kybos Bendrovės” šėrininkais.

Jei turi bent kiek atliekamo' 
kapitalo, tuojaus, nieko nelauk
damas prisirašyk prie “Lietu
vių Prekybos Bendrovės” nusi- 
pirkdamas tos Bendrovės šėrų, 
o tavo kapitalas, padės tau pel
nyti pinigus ir kalti laiminges
nę ateitį.

Pasinaudok gera proga.

“Lietuvių Prekybos Bend
rovė” parduoda savo šėrus po 
$5.00 vieną ir gali vienas žfno- 
gus piršt šėrų nedaugiau kaip 

. vieną tūkstantį. O dėlto taip 
padaryta, kad ir biedniausias 
žmogelis galėtų už savo atlie
kamus pinigus nusipirkęs šė- 
rą turėt pelną. ‘ ‘ Lietuvių Pre
kybos Bendrovė” neparduoda 
vienam žmogui daugiau kaip 
tūkstantį šėrų dėlto, nes neno
ri, kad į ją sugarmėtų kapita
listai ir paskui dalykus taip pa
vestų, kad darbo žmonėms bū
tų skriauda.

“Lietuvių Prekybos Bendro-1 
vė” stengiasi kolabiausia pasi- 
tamaut darbo žmonių reika
lams, o ne kapitalistams, ir 
dėlto visi darbininkai privalo 
tą Bendorvę paremti pasiper- 
kajnt jcs šėrų po tiek, po kiek 
kas išgali.

Liberty Bondsus, Šerus per
kant, priimame už pilną kai
ną.

Tiktai suorganizuotu darbi
ninkų kapitalu valiosime ap
galėti kapitalizmo išnaudoji
mą. Tuomet kapitalistai dre
bės prieš darbo žmones, kuo
met pamatys, kad darbo žmo
nės ne vien gražiai šnekėt mo
ka, bet ir organizuotis sugeba 
— o kas svarbiausia, kad prieš 
juos, prieš kapitalistus, panau
doja jų pačių ginklą — kapita-

Paieškau Mariuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės.—1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plymotrth, 
Pa. ir apsivedė su J. Stačkoniu. 
Jos tėvas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, Suv. gub. Aš 

Y Į esu duktė Andriaus ir Jievos Bra- 
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Tai kas nors nepaprasto. 
Nustebinantis laikrodis, 
naujo išradimo, apie kurį da 
nesi girdėjęs. Laikrodis y- 
ra naujausiu išradimu laik
rodžių srytyje. Apie jo prak- 
tingumą kalba žemiau pa
duotas aprašymas: l)r Rodo 
valandas ir minutas kaip ir 
paprastas laikrodis; padary
tas yra iŠ geriausio metalo 
taip, kad gali būti ugnyj ir 
nesudega, ir gali išlaikyti 
per visą tavo gyvenimą; už

sukti reikia tik vieną sykį į 8 dienas; 4) 
Laiką laiko geriau negu koks nors kitas lai
krodis ir nesuvėlina nei minutės; 5) Gva- 
rantuotas 25 metams; 6) Sveria 10 svarų;
7) Turi skambutį, kuris taip smarkiai skam
bina, kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš 
miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų;
8) Nakties tamsoj nereikia kelties, žiebt deg
tuką, kad pamačius koks laikas, vien tik 
paspaust knypkutį ir visas laikrodis apšvie
čiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu švies-
i ir skambinti. Gali būti kaipo kambarinis

bei ofisinis varpelis dėl pašaukimo geistinos 
.vpatos; 11) Turi egzaminuojamą lemputę 
deL ištyrimo akies, burnos, ausies, gerklės, 
nosies ir dantų; 12) Turį elektrikos bate

riją labai pasekmingą gydymui nerviškų ligų; 13) Turi savyje ne
sudegamąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, 
antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis du
relėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kombina
cijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pilnas 
informacija-’. Dabar pamislylC“ Kiek naudos ir parankamo gali 
turėti iš tokio laikroždio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk- 
tum, vis-gi geresnio už šitą negausi Šitoks laikrodis privalo raa- 
tis kiekvienoj stuboj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagraži
nančiu namus daiktu. > Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepa
tiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o pas
kui labai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20*00 mažiausiai, 
mes gi dėl jų daugybės, per trumpą pardavinėsime tik po
$10.55. Laikrodis yra tikrai tokis, ki Jei jums ne
patiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, I DYKAI išsiųsime
kiekvienam šitą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas 
mus aprašytą naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras 
dirbantiems žmonėms, nes stipriais Inkštais ir-tvirtais viduriais, lai
ką teisingai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį 
gausi DYKAI tik per trumpąlaiką, jei užsisakysi tuojaus stebtiklin- 
gą naujo išradimo laikrodį, Tai-įgi jei nori pirkt sau bei kam nors 
dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsi
me laikrodį su laikrodėliu. Likusus užmokėsi gavęs daiktus. No
rėdamas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTICAL
1219 N. Irving Avė.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Koorporacija New Yorke.

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

bystės) ir pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
2) Padaryti Lietuvą neprigolminga nuo svetimų išnaudotojų, paimant visą 

šalies pirklybą ir pramonę į lietuvių rankas.
3) Pakelti Lietuvos abelną gerovę steigiant fabriXus, dirbtuves, laivų kom

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

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

1) Steigia Lietuvių Banką su Užrubežinių Reikalų (Foreign Eichange) 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
lų išieškojimus, įgaliojimus (daviernastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliūdijimus ir tt.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg 
Valdžios užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės šėrai (akci
jos) kaštuoja po $10 ir_parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui L. 
A. Bendrovės pelnas išdalinamas visiems darbininkams, iš ko yra geras pelnas 
kiekvienam nuo indėtų pinigų. Prie L. A Bendroves galima prigulėti ir Lie
tuvoje gyvenant. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Visi diidtSs prie Lietuvių Atstatymo Bendrovės! 
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

LITHDANIAN DEVELOPMENT CORPORATIGN
B-th Avė, N«w York, N. Y.
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padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Naujosios Anglijos''lietuviai 
rengiasi sukirsti visas kitas 
lietuvių apygardas L. Raudo
nojo Kryžiaus darbe.

Grenfield, Mass. — Wm 
Mayer nusišovė dėlto, kad jo 
investyti pinigai prapuolė. Jis 
buvo 44 m. amžiaus. Paliko mo
terį su keturiais vaikais.

. i
? i

Lietuvis Dantistas H
DR. M. V. CASPER ; J 

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

South Boston, Mass. ; f
Tel. So. Boston 27. j ►

1 Ofiso valandos: 10—12:30 ryte | [ 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. j j

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Dykai

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. |
Galima susikalbėti ir lietuvisrfai 

Ofiso valandos:
Ryt as iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

ŠOKIAI

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafusra tulaika p’-aku slinki*

ma Jėms reikalinga maista.
Dermafnga tsrfzry*

kai bus tankus Jvetnus ir skaistus.
galvoje bus tyra, pleis-

ir plaukaikanos išnyks ant
nesiimta daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač-
ta auvis dykai išbandymui sampala.

Prisinskite 10 c. įtampomis persiu n
timo lėlu. gausi įibandymal dežiute
Dermafuroa ir broli

ARGIL S°EC1ALT1ES CO.
3 7 PHILADELFM1 A. PA.

Vietinės žinios

SVARBUS SUVAŽIAVI
MAS.

Pėtnyčioj gegužio 23 d. vaka
re šv. Petro salėje^ šaukiamas 
veikėjų suvažiavimas, kad ap
kalbėti L. Raudonojo Kryžiaus 
Veikimą. Kviečiami vietiniai 
ir apielinkių veikėjai ir visi 
kas tik nori tame darbuotis. 
Bus duota visokių paaiškini
mų, nurodymų, patarimų. Bus 
apkalbėta, kaip kuosmarkiau- 
sia tą darbą pavarius.

Kadangi darbas yra didžios 
svarbos, tai jis turi visiems 
rūpėti ir prašoma kuodaugiau- 
sia suvažiuoti. Atvykite, kas 
tik norite arba duoti patarimų 
arba jų gauti.

So. Bostono L. Raud. 
Kryžiaus Skyrius.

Pereitą nedėlią iš Franci jos 
sugrįžo kareivis Pranas Ster
lingas ir apsigyveno pas brolį 
po num. 252 Bowen St. Tasai 
lietuvis, gyvenę pirma Cleve- 
lande liuosnoriu pasidavė armi- 
jon ir Franci jo j išbuvo 14 mė
nesių, o Vokietijoj su okupaci
jos kariuomene išbuvo 4 mėne
sius. Dalyvavo mūšiuose Cham- 
page, Aisne, St.,Mihiel. Metise, 
Luneville, Baccorat, antru kart 
Champagne ir antru kart St. 
Mihiel. Nebuvo sužeistas. Už
sitarnavo korporalo laipsni. Jo 
būryje buvo 273 kareiviai, o li
ko gyvų tik 51. Tame būryje 
buvo antras lietuvis Kazys 
Kaminskis, iš Fargo, N. D. far- 
meris. - Jisai neteko kairėsės 
rankos.

DARBININKAS

RUMFORD, ME.
Pranešu LDS. 26 kuopos ma

riams, kad susirinkimas bus 
nedėlioję 25 gegužio, 1 vai. po 
pietų pas Z. Sabaliauską šlu
boje. Malonėkite atsilankyti, 
nes turime'svarbių reikalų ap
tarti. Taip-gi užsimokėsite 
mėnesines duokles. , Beto at
siveskite naujų narių.

Kviečia
Z. Sabaliauskas, Rašt.

ATSIDARĖ KONGRESAS.
Gegužio 19 d. suvažiavo Wa- 

sbingtonan kongresmonai ir tą 
dieną atsidarė sesijos. Šiame 
kongrese didžiuma yra repub- 
likonai. Pirmiau buvo demo
kratai didžiumoj.

PERSKAITĖ PREZ. WILS0- 
NO PRANEŠIMĄ.

Gegužio 20 d. Suv. Valstijų 
kongrese buvo perskaitytas 
prez. Wilsono atsiųstas iš Pa
ryžiaus pranešimas. Tame pra
nešime prez. Wilson išdėsto sa
vo patarimus ir nurodymus, ką 
kongresas šiuo kartu turėtų da
ryti.

Stambiausieji prez. Wilsono 
patarimai yra tai greitas su
grąžinimas geležinkelių, tele
fonų ir telegrafų kompanijoms 
kurios tas įstaigas valdė prieš 
karę. Toliau patarė atšaukti 
karinę prohibiciją, kuri sulyg 
dabartimi] įstatymų turi įvyk
ti nuo liepos 1 d. š. m. Patarė 
perleisti bilių suteikiantį mo
terims balsavimo, teisę, pakelti 
muitus ant kaikurių dalykų ir 
apsaugoti dažų pramonę. Prez. 
AVilson pataria sugrąžinti ge
ležinkelius kompanijoms šių 
metų pabaigoj.

Labai svarbius prez. Wilson 
patarimus davė kongresui dar
bininkų reikaluose. Čia prez. 
Wilson kalba labai radikališ- 
kai. Stato plačius reikalavi
mus ir pienus. Apreiškia, jog 
dabartinis darbininkų stovis 
negali- ilgiau tęstis. Tarpe 
darbininkų ir darbdavių turi 
prasidėti nauji santikiai. Sako, 
kad antagonizmas (nesutiki
mas) tarp darbdavių ir darbi
ninkų turi išnykti. Darbda
viai ir darbininkai turi jaustis 
sandraugai. Pramonė, apreiš
kia prezidentas, turi būti su- 
demokratizuota, darbininkai 
vis daugiau turi ingyti teisių 
pramonėse ir reikia eiti prie 
leidimo darbininkų ne vien 
prie darbo, bet ir prie kontro
liavimo pramonių. -

Sausiesiems labai nepatiko 
prez. AVilsono patarimas at
šaukti karinę prohibiciją, kuri 
turi įvykti nuo liepos 1 d. Sau
sieji kongresmonai rengiasi ko
von, kad nedaleisti tą atšauk
ti.

ti fronte. Gen. Pershing, ke
tinęs važiuoti Anglijon, susi-Į 
laikė fronte.

•Vį

ATSAKĖ SU PAŠAIPA
Alijantų diplomatai į vokie

čių taikos delegacijos užmeti" 
mus atsakinėja su pašaipa. Vo
kiečiai guodėsi, kad alijantai 
atima mainas. Tai alijantai 
atsakė, kad reikalingų daiktų 
galės pirktis kitose šalyse. Vo
kiečiai guodėsi, kad alijantai 
konfiskuoja visą Vokietijos 
prekinį laivyną. Tai alijantai 
atsakė, kad tas dar neatlygins 
už laivus vokiečių sub marinų 
nuskandintus. Vokiečiai guo
dėsi, kad daug jurininkų liks 
be darbo. Talkininkai atsakė, 
kad dėl vokiečių submarinų 
daug alijantų žmonių negalėjo 
leistis į jūres. Toliau vokie
čiai guodėsi, kad alijantams 
atėmus vokiečių derlingas že
mes, nebus Vokietijoj užtekti
nai maisto. Alijantai atsakė, 
kad maisto galės dasipirkti ki
tose šalyse. ų

v*

Jonas Ę. Karosas So. Bosto
ną apleis pėtnyčioj ir važiuos 
New Yorkan, iš kur subatoj iš
plauks Europon. Jį palydės 
Jonas J. Romanas.
?■’ -----------------

Seredoje “Darbininke” lan
kėsi kun. Jurgis Jonaitis. Iki 
savaitės pabaigos bus ^šioje a- 
pygardoje. Paskui išvažiuos 
į N. J. valstiją. Jo nuolati
nis adresas dabar yra: 76 E. 22 
St., Bayonne, N. J,

PRAKALBAS
Rengia Lietuvos Dukterų Dr- 

ja po Globa Motinos Švč. Ge
gužio-May 25 d. Bažnytinėje 
Salėje Fifth St., So. Boston. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės žymiausi kalbėtojai. Bus 
įvairių pamarginimų. Be to bus 
geriausia proga prisirašyti prie 
viršminėtos didžiausios moterų 
draugijos už pusę įstojimo.

Širdingai kviečia
Rengėjos.

IŠKILMINGA PARODA
Marijos Vaikelių Draugija 

rengia didelį iškilmingą ap- 
vaikščiojimą nedėlioj, 25 dieną 
gegužio po pietų. Visi vaiku
čiai privalo susirinkti 1 vai. po 
pietų į pobažnytinę svetainę. 
Maršavimas prasidės nuo baž
nyčios ir eis penkta iki E gat
vės, paskui į Broadway iki B 
gatvės tiesiog į bažnyčią, ant 
mišparų.

Po mišparų visi vaikučiai, 
kurie dalyvaus procesijoje-pa- 
rodoje, susirinkite į bažnytinę 
svetainę ir ten bus didelis ba
lius.

Bus pritaisyta labai skanių 
valgių: šalta-košės, riešutų, sal-. 
dainių ir daug kitokių gardu- 
myn. Bus labai dailus, pa
margintas programėlis. Visi 
vaikai ir mergaitės turės pro- 

pasirodyti su savo gabu- 
8. Bus drilių, dainų, žais- 

, deklamacijų ir daug kito- 
pamarginimų.

širdingai ūž
iame ant baliaus ir į pro- 

ar kurie priguli prie 
ar ne. Visi lygiai 

dalyvauti. Tie, kurie ne- 
, turės, gerą progą prisi- 

Visi vaikai ir mergai- 
rintieji dalyvauti proce- 
turi susirinkti į pobaž- 

e subatoie 2 vai.

TURI DUOTI PILNĄ AT
SAKYMĄ.

Gegužio 22 d. vokiečių dele
gacija Versaliuose turės duoti 
pilną ir galutiną atsakymą į 
tai, kokius taikos punktus pri
ima ir kokių permainų reika
lauja, su kuriais nesutinka.

Nors vokiečiai įvairiais bū
dais yra skelbę, kad po tokio
mis išlygomis, kurias alijantai 
inteikė nesirašys, bet spėjama, 
jog vokiečiai neturėdami kito 
išėjimo turės rašytis, jei ir ne
bus permainų.

I Tuo tarpu alijantų vadai es-

New Yorko senatorius Cal- 
der inešė kongresan bilių, kad 
Panamos kanalą pavadinti Ro- 
osevelt kanalu.

Holandijos valdžia ketina 
paskolinti 25 milijonus florinų 
atstatymui šiaurinės Francijos 
su ta išlyga, kad už tuos pini
gus reikalingi daiktai būtų už
sakyti Holandijoj.

KONCERTAS!
Gegužio-May 30 d., 1919,m. 

Mechanic’s Hali,
Worcester, Mass.

z

Main Street,
Rengia L.Vyčių 26 kuopa ir Bažnytinis Choras.

šv. Kazimiero par. Choras veda mas vargonininko A. Z. Vismino.

Programo'išpildyme dalyvaus ir iš kitų kolonijų chorai ir solistai. Taip-gi iš
pildyme koncerto dalyvaus Lietuvių orchestra.

TIKIETAI 55c. ir 75c.PRADŽIA 6:30 P. M,
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Aš, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. !
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevlrfnimas pilvelio, nuslabnejlmas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką liustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos...

Bet kada paretkaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minė
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalz, diegliai nebebade po krutinę. VIdurlą režimas išnyko po užmuši-' 
raut visą ligą. Begiu 3 menesią išgerdavau kas savaite po buteli Salutaras. 
Biteria, ir po 3 meni, savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas Ir 1000 syklą de- 
kavoju Salutaras mylistą geradčjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Silu-

PIRK UŽ $1.00 KNYGŲ G AUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 

kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros. Kewanee, m. Kaina.................................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na .................................. •.......................................................

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliūtė. 36 pusi. Kny- 
gelėje* yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi 
šie veikalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas 
norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti 
šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina 

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš
leido LDS. Yra vienas iš geriausių patarėjų. Ja
me rasite aprašymų lietuvių organizacijų, viso
kių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo ras- 
ties. 128 pusi. Kaina ..................,..............

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti.
Patartina visiems ją perskaityti Pusi. 32. Kaina 

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ. Tai naujoviškiausia “Dar
bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tik
tų ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik........... ....

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina .... $1.00 

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Kmitas. Puslapių 48. Kaina .... 

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas ? Ar Kristus yra 
Dievas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus 
iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina.................................

MALDAKNYGĖ
PULKIM ANT KELIŲ. Viena iš geriausių ir naujausių 

maldaknygių su įvairiomis maldomis. Tinka jau- 
~ nuomonei ir seniems. Ant geros popieros atspau

sta. Išleista šv. Kazimiero Draugijos Kaune. 
Perspaųzdino “Darbininkas” 1918 m.

Kaina: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais . .^.............................................. $1.50

102A Liauniais(Flexible) Immitation dro
bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais............. ....................$1.85
Toki pat auksuotais kraštais...........$2.00
Liauniais (Flexible) skūros apda
rais, auksuotais kraštais, apvaliais 
kampais............................................... .. $2.50
Toki pat juodos moroko skūros ap
darais ........................................................$3.50

104B

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima,gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite:
“DARBININKĄ S,”

242 W. Mroadway, So. Boston, Mass.

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- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeraminavoju 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
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių. sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nlbko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas ynT 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. MORONEY
Washington SL, arti Boylston St, pirmos durys nuo

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmisOfiso valandos

9 ryto iki 8 vakare

DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapida, 
Mieh. Ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas: _ 

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtle SL. Grand Raplds, Midk

1Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo vatando*:
NnoS iki*popiet. Noo 7 Iki 8 vatam* 

W)W ROADVAYCor. SI 30. BOSTON.
TelMSS.a

DR. F. MATULAITIS į
Išvažįavo ant studijų į j

Chicagą. Sugrįš Birželio j 
mėnesyje į Bostoną.

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 
popieriuj dolerį arba stampomls.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Bos 772, Waterbury, Ct. -

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau 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.

PIRMO 3 KLESOS

DANTISTAS
DantiB 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 DORCHESTER ST.:

Valaadoo 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

BelI Phone Dicktaaon 3905 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valanda*;

Nu© 9 rito iki S po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo < iki 9 P. M.

prsialina pleiskanas, niežėjimą
odos galvos, augina plaukus priduoda




