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Paskutinis alijantų žodis Iš darbininkų kongreso.

I

nės pradėjo organizuotis. Iš
rinko komitetą ir Komendantą. I

t

Didesnės pramogos šią vasa- Tą pramogą rengia vy&ą

jau vartosi S. Bosion, Hashua, * neb’u ”e Mass vabtijoj,
vių ir didžios minios jaunimo

Lietuvą, liečiančios sąlygos li
ko, kaip pirmiau nutarta.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondan.

jog at-
Juo

—----------------------------- — ° -i
“Acceptanee for maitinę at spe- 

eial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Kaina 3 centai.

Toji pramoga galės būti is-l | H _ -ak
torinė, nes delegatai iš Lietu- kuopa, bet prie jos pasisekimo 
vos, veikėjai Amerikos lietu-

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia, mums 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

darbuojasi visi veiklesnieji 
u uiumva jcmmmhv Lawrence ’o lietuviai. To di-

ir šiaip darbininku lengvai ga- delio lietuvių suplaukimo at- 
i--balsis galės pasiekti Paryžių, 

Kauną ir Washingtoną.

PRENUMERATOS
Tris kartus savaitėje ... .33.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.80 
Užrubežyje metams...........AS6

PAKEISTOS ALIJANTŲ 
IŠLTYGOS.

I

Vokietija turi rašytis, arba 
pradėti kariauti išnaujo.

Liepos 4 d. visuomet esti; 
graži ir tokia turės būti šie
met. Todėl išanksto viąi gali 
pasiryžti vykti ton pramogom 
Galite išanksto sudarinėti par
tijas bei būrius kelionei. j lės tą padaryti.

Indomiausias pramogos da
lykas yra tai ožys, dėl kurio

■ril diiMMed under pomit (Ne. 543) authorized by the Act af October 6, 1917,
By order of the Preeident A. 8. BuriMtm, Portmaster Gen erai.”

Entered as second-class matter 
Sept. 22, 1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”

Tel. So. Boston 620

Pereito panedėlio vakare a- 
Iijaatų taikos konferencijos se
kretorius Dūsta int. ikė Vokie
tijos delegacijai paskutinį ali
jantų žodį, tai yra peržiūrė
tas išlygas, po kuriomis turės 
pasirašyti. Buvo manyta duo
ti vokiečių delegacijai apsi- 
svarstyti tik penkias dienas, 
bet vokiečiams prašant suteik
ia 7 dienos, tai yra turės pa
sirašyti birželio 23 d., ateinan
tį panedėlį. Jei nesutiks tuo
met pasirašyti, tai tuomi pa
baigs kąiės pertraukimą ir a- 
lijantai pradės karinius veiki
mus prieš Vokietiją.

Permainos padaryta šito
kios:

Augštesniojoj Silezijoj bus 
leista gyventojams balsuoti ar 
nori po Lenkija ar likti po Vo
kietija.

Permainyta rubežiai vakari
nėj Prūsijoj.

ŠIezvigo treciojoj provinci
joj nebus balsavimo ar likti 
prie Vokietijos ar eiti prie Da
nijos.

Vokietija galės turėti iki tū
lo laiko 200.000 kareivių vietoj 
100.000.

Mėnesio laiko bėgyje alijan
tai sudarys surašą tų Vokieti
jos žmonių, kurie turės būti 
teisti už laužymą karinių įsta
tymų ir papročių.

Kontribucijos komisijon bus 
priimti ir vokiečių atstovai.

Atšaukta Kielio kanalo ko
misija, sutarptautinimas Vo
kietijos upių.

Užtikrinimas, kad Vokieti
ja bus priimta Tautų Lygon, 
jei pildys sutartis.

Vokiečių priešinimaisi nu
statyme rubežių tarp Rusijos 
ir Vokietijos nepaisyti ir liko, 
kaip pirma buvo nutarta. 
Reiškia Klaipėda ir Mažoji 
Lietuva kol kas bus paimti Ali
jantų globon, ir Nemunas pa
liks sutarptautintas..

DIDELI UŽSAKYMAI.
Rusijos Omsko valdžia su

manė padaryti didelius kari
nius užsakymus. Didžiuma 
tų užsakymi} padarys Ameri- 
ke. Per 10 mėnesių Omsko 
valdžia čia padarys užsakymų 
už $164.000.000.

AMBASADORIUS FIN- 
LANDIJON. •

Francijo«? valdžia pranešė 
Finlandijos valdžiai, 
siųs savo ambasadorių, 
bus Jean Fabre.

Didžiausia šios vasaros pramoga
Bus Lawrence, Mass. liepos 

4 d., labai gražioj vietoj su di
deliu, įvairiu programų su 
daug svečių iš visų Amerikos 
kolonijų ir svečių nebuvėlių iš

X

AR PASIRAŠYS?
Ar pasirašys Vokietija po 

taikos išlygomis, kurias pe
reitą panedėlį nuo alijantų ga
vo ir kurioj yra paskutinis ali
jantų žodis? Gal taip, gal ne.

Iš Berlino pirmos žinios skel
bia, kad nesirašys.

Paryžiuje dabar toks pat 
neramumas užviešpatavo, koks 
buvo prieš pat užsipliekimą eu
ropinės karės. Vieni tikisi, 
kad Vokietija nesirašys ir tuo
met bus galima Vokietiją dar 
labiau smaugti ir dar didesnes 
kontribucijas iš jos išplėšti. Ki
ti sako, kad Vokietija rašy
sis, nes žino savo bejėgišku
mą.

Juodašimtiškas užpuolimas.
Kai Vokietijos delegacija 

gavo išlygas, tai tuoj leidosi 
namo. Keliaujant stotin bu
vo padaryta prieš ją juodašim
tiška demonstracija. Franci
jos juodašimčiai svaidė į Vo
kietijos delegaciją visokius 
daiktus ir kaikuriuos labai su
žeidė. Juodašimčių akmenys 
pataikė į ministerį Giesberts, 
moterį Dorblush, Meyer ir ki
tus. Meyerui stiklu pataikin
ta į akį. Vokiečiai skelbia, 
jog policija juodašimčiams nei 
kiek nesipriešino. Francijos 
premieras laišku atsiprašė Vo
kietijos delegacijos už užpuoli
mą.
Kas gali atsitikti Vokietijoj.

Šios dienos vargiai ramiai 
praeis Vokietijoj, ypač Berli- 
ne. Galės ten kilti maištai.

Vokietijos valdžia laabi keb
liame padėjime ir gal būt da
bartinė valdžia rezignuos. 
Spėjama, kad Erzberger, ka
talikų vadas, ims valdžios vai
rą į savo rankas.

Jei bus perversmės Vokieti
jos valdžioje ir jei ji nesusi
tvarkys iki ateinančio panedė
lio, kad pasirašyti po alijantų 
išlygomis, tai alijantai palauks 
ir nedarys karinių veikimų iki 
bus pasitarta su naujai susi
tvėrusiu ministerių kabinetu.

Bet Vokietijoj ne tik minis- 
tei iij*permainos gali būti, bet 
gali ištikti ir kraujo pralieji
mo. Neprigulmingieji socija
listai (artimi bolševikams) la
bai juda, nors jų vadai iš vi
sų pastangų nori suturėti nuo 
streikų ir maištų. Tokių karš
tagalvių tėra maža saujalė, su 
dabartine kariuomene labai 
piktuose santikiuose ir maištui 
ištikus jie greit būt pritverti. 
Todėl vadai bando sulaikinėti. 
Tas nesiseka. Tie, kurie 
dirba spaustuvėse sustreikavo 
ir pereitą nedėlią neleido nei 
vi°no laikraščio parduoti.

Dalyvaus kun. F. Kemėšis iš 
Detroit, Mich., p. A. Aleksis, 
žinomas kompozitorius, iš Det
roit, Mich., p. A. Račkus iš 
Chicagos, apielinkės chorai su 
savo vadais ir daug kitokių

Žinios iš Lietuvos.
—

• /

darni pastariemsiems sušaudy
mu, jeigu jie mėgint j pasi
traukti į Rusiją.

Užėmę Šiaulius vokiečiai į- 
.sakė visiems bolševikams bei 
raudonarmiečiams užsiregis
truoti pas vokiečius ar miesto 
valdyboje (mat jie neturi pa
sų). Bet bolševikai vis tik sa
vo darbo nematė. Šiauliuose 
yra likusių ir jų vadų, bet dau
giausia veikia raudonieji gim
nazistai, ypač kitataučiai. Vo
kiečiai, matyt, griežtų prie
monių prieš juos nesigriebia. 
Išlipdžius valdžios atsišauki
mą iš 16 į 17 kovo bolševikai 
nudraskė ir padarę savo slap
tą susirinkimą pasistengė išli
pyti savuosius atsišaukimus. 
Milicija pusiau bolševikiška. 
Miesto galva p. Z. yra žymus 
bolševikų veikėjas. Jis pa
kliuvo ton vieton tik dėl Šiau
liečių veikėjų nerangumo ir 
tam tikrų elementų rėmimo.

Žmonės Šiauliuose ir apie- 
linkėj taip buvo bolševikų į- 
varginti, kad negalėjo atsi
džiaugti pamatę lietuvių karei
vius: visi pasijuto tarsi di
džiausią akmenį nuo krutinės 
nurito. Kovp 16 d. buvo pa- 
darytas viešas susirinkimas. 
Žmonių buvo kimšte prikimš
ta. Buvo kalbėta apie dabar
tinį Lietuvos stovį ir apie mū
sų kariuomenę. Laukia visi 
mūsų kariuomenės, kuri atė
jus išvalytų kraštą visiškai 
nuo bolševikų. Ūpas žmonių 
nepaprastai pakilęs. Daug at
sirastų ir savanorii} ir šiaip, 
kuo galėtų visi mūsų kariuo
menę remtų. Žmonės įnirtę 
ant tų elementų, kurie sėdi ant 
dviejų kėdžių, kurie su vėlia
vomis sutiko bolševikus ir vi
są laiką sėdėjo komisariatuose, 
o atėjus vokiečiams vėl laižo 
padus pastariesiems, vėl skun
džia nekaltus žmones ir joja jų 
sprandais.

RASEINIAI.
Kursai milicijantams.

Rūpesniu vietinio piliečių 
apsaugos vado Misiurevičiaus, 
nuo vasario 29 d. pra Įėjo veik
ti apskrities milicijantų kur
dai. Kol kas suvažiavo apie 
30 milicijantų. Išguldinėja 
apsaugos vadas Misiurevičius 
(kariškus dalykus), advokatas 
Levy įstatymus liečiančius mi
liciją, rašymą protokolų ir tt.) 
ir apskrities gydytojas (Sani
tariją ir karinę higijeną). Bai
gusiems kursus bus padaryta 
repeticija ir geresni iš jų pa
skirti vyresniaisiais. Apskri
tis. kaip girdėt, bus padalin
ta į tris apsaugos nuovadas ir į 
kiekvieną nuovadą bus paskir
tas viršininkas. Taip kad, grei
tu laiku, milicija apskrityje 
galės veikti normaliai.

NEGIRDĖTAS ATSITI
KIMAS.

Nesenai ateina vienas kai
mietis ir tarp kit ko štai ką 
papasakojo: Tarp Vilkijos ir 
Seredžiaus, bevažiuodamas jo 
vienas pažįstamas ūkininkas, 
randa ant kelio kelis maišus 
pilnus laikraščių, laiškų ir k. 
k. Susikrauna juos į vežimą, 
parsiveža namon. Neturėda
mas jokio supratimo apie to
kias radybas, pasikviečia savo 
kaimynus apžiūrėti tą dalyką. 
Ir kas pasirodo? Paštas. Be
veik pilnas vežimas pašto da
lykų.

Kyla klausymas, kaip tai 
tiek pašto galima rasti vidury 
kelio, kur nors ant lauko. Aš 
manau, kad tai tas tyčia buvo 
padaryta — kas nors išvežė 
paštą ir nenorėdamas jo toliau 
vežti, išvertė, kaip mėšlą, 
ant vidurkelio ir paliko ant 
Dievo malonės.

Tokio biauraus pasielgimo 
turbūt dar niekur neatsitiko.

IŠ ŠIAULIŲ PADANGĖS.
Šiauliai buvo paimti vokie

čių kovo 10 d. Šiaulįuose bu
vo tuo laiku ligi 2000 bolševi
kų, bet jie, išgirdę, pirmus 
vokiečių šūvius, pabėgo kas 
kur galėjo. Vokiečių buvo 
tik 30 žmonių. Sulig žmonių 
nupasakojimų, vokiečiai at- 
Važiavo bruoniruotu traukiniu 
ir sakėsi nemaną užimti Šiau
lių, o tik pabaidyti bolševi
kus. Kovo 14 d. tie patys vo
kiečiai bruoniruotu traukiniu 
nuvažiavę į Joniškį išvaikę iš 
ten bolševikus. Vokiečiams 
sugrįžus į Joniškį vėl atėjo a- 
pie 2000 latvių raudonųjų. 
Bolševikai bebėgdami iš Šiau
lių tarp savęs susiriejo, lyg 
šunes dėl kaulo; rusai neklau
sydami savo vyresniųjų ir su
siginčiję su vietiniais, grasiin-

N. H. ir kitos kolonijos. Be 
to ten bus kiškis, kurs ir-gi su- 
loš nemažą rolę

BIRŽAI.
Prieš užimsiant bolševikams 

Biržus, čion buvo besikurusi 
Lietuvių valdžia. Susitvėrė 
komitetas ir pradėjo veikti. 
Žmonės buvo patenkinti naujai 
besikuriančia Lietuvos Valsty
bė ir lietuvių valdžia. Užė
jus bolševikams komitetą iš
vaikė. Užviešpatavo bolševi
kų Komisaras Kovalskis, mok. 
V kl. su saVc štatu. Pradėjo 
tvarkyti saviškai: uždėjo kon
tribucijos 3CG.000 rub. ant Bir
žų miestelio gyventojų, atėmė 
fabriką iš savininko Jancino ir 
miestelio malūną.

Gutbergio nuovadoj, Biržų 
apskr. uždėjo kontribucijos ū- 
kininkams po 2-3 tūkstančius 
kiek v ienam. Vienas neužsi
mokėjo, užtai jį išvežė ir po 
šiai dienai dar jo nėra. Ka
me jis yra,—nežinia. Smilgių

bet gal būt ir visoje Ameriko- 
Prie tos pramogos rengia- 

filijos klebonui uždėjo 20,000 
rub.. Saločių ir Biuavos kle
bonus norėjo pa’mti kaipo už- 
stivas (založnikov) bet jiems 
pavyko pa ii varikli. Dvarus 
nacįonuli; ąvo. Darbininkams 
tuoj nepatiko ir p adėjo pur- 
tintis nuo tokio rojaus. Tuom 
labiau atstojo nuo jųjų darbi
ninkai, kaip jie jau čionai pra
dėjo, vesti kovą su revoliucio- 
nais liaudininkais, kiniuos va
dovavo Jiešniantap Binkys ir 
Puodžiūnaitė. Darbininkai pa
matė, kad pas juos tik kova 
i c kova, su visais kas nors tru
putį ne taip mano.

Mūsų kariuomenei paėmus 
Šiaulius pasirodė apie Pasvalį 
(Biržų aps.) bolševikų raudo
nieji. Čion pilnai apsireiškė 
jųjų žiaurumas ėmė kas tik pa
puolė be jokio užmokesnio; 
kaip tik prisiplėšus daugiau, 
kad tik išsivežus daugiau į 
Rusijos rojų.

Ant rytojaus bolševikai iš
girdę gandus, kad lietuvių ka
riuomenė, jau eina pirmyn, vi
sa ką galėjo pagriebė, ūkinin
kams prisakė suvesti gyvulius 
(kas turi daugiau vieno arklio, 
ar karvės) į komisariatą (nors 
nieks to įsakymo neklausė) be
tvarkėje pabėgo.

Bolševikams pabėgus, žmo-

Net buvo paskelbtas karo sto
vis. Lietuvių kariuomenė dar 
vis neužėjo. Ryto metu atėjo 
15 žvalgų raudonarmiečių o ki
tą dieną grįžo ir bolševikų rau
donoji armija.

Ir dabar jie griebiasi darbo 
su visu jų gabumu. Įvedė te
rorą, prasidėjo areštai ir ieš
kojimai kaltininkų, kratos ir 
tt. Bet darbas jų buvo be vai
sių. Tuoj užėmė Biržus vo
kiečių kariuomenė.

(“Žemaitija”)

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS LIETUOJE.
Balandžio 8 d. atvažiavo į 

Kauną Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus delegacija. Delega
cijos nariai: grafienė Turcina- 
vičienė-anglė, panelė Benton 
vieno Amerikos universitetų 
lotynų literatūros profesorė ir 
Kazys Pakštas Amerikos Lie
tuva} Tarybos Delegacijos na
rys. Delegacija atvežė Lietu
vos Raudonajam Kryžiui 16 
didelių dėžių įvairių vaistų ir 
vieną dėžę reikalingų ligoninei 
įvairių įrankių. Delegacija 
atsiųsta Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Šveicarijos skyriaus. 
Grafienė Turcinavičienė Lietu
vą jau prieš karą buvo lankiu
si. Amerikoje turėjo apie Lie
tuvą kelias paskaitas ir rašė 
Anglų spaudoj apie ją ir jos 
reikalus. Dabar susipažinu
si arčiau su atgimstančia Lie
tuvos valstybe, žada parašyt 
atskirą apie ją monografiją.

KARŠTI GINČAI.
Birželio 17 d. Amerikos Dar

bo Federacijos kongrese buvo 
pakelti opūs klausimai ir buvo 
kilę karšti} ginčų. Buvo įneš
ta rezoliucija apie pripažinimą 
Rusijos sovietinės valdžios, a- 
pie nuėmimą nuo Rusijos blo
kados, maisto siuntimą, at
šaukimą iš Rusijos Amerikos 
kareivių. Tie visi dalykai po 
ginčų buvo atmesti. Pripa
žinta, kad Rusijoj bus galima 
pripažinti tokią valdžią, kuri 
įsisteigs per Steigiamąjį Sei
mą.

Toliau karštai ginčytasi dėl 
rezoliucijos, kurioj patariama 
Darbo Dieną perkelti nuo pir
mo rugsėjo panedėlio ant ge
gužio 1 d. Pripažinta, kad 
gegužio 1 d. nėra darbininkiš
ka šventė, o Europos socija- 
listų politiška šventė. Todėl 
Amerikos darbininkams nėra 
reikalo savo darbininkiškos 
šventės perkeldinėti.

Svarstyta apie pienuojamą 
streiką dėl Mooney paliuosavi- 
:no. Streikas atmestas.

Kongresas priėmė rezoliuci
ją, kurioj Amerikos valdžia 
prašoma pripažinti Airijos res
publiką ir įleisti Airijos dele
gatus į taikos konferenciją.

Išneštas protestas prieš len
kų surengtus pogromus.

Pripažinta, kad pašto dar
bininkams būtų pakeltos al
gos.

PROHIBICIJA ĮVYKS.
Nežiūrint į didelį priešpro- 

liibicijinę demonstraciją Wa- 
shingtone ir nežiūrint į Gom- 
perso išrodinėjimus atstovi} 
rūmo justicijos komisija nubal
savo prieš atšaukimą prohibi- 
cijos.

UŽDRAUDĖ TRIUKŠMUS 
DARYTI.

New Yorko majoras ITvlan 
išleido proklemaciją, kurioj 
atsišaukia, kad Neprigulmv- 
bės Diena, liepos 4 d. būtų 
“safe and sane.” Uždraudė 
vartojimą sprogstančių daiktų 
ir'šaudymus.

TARPININKAUJA ESTO- 
NAMS IR VOKIEČIAMS.
Taip Vokietijos ir Estonijos 

Kariuomenių prasidėjo nesusi
pratimai ir tarp jų buvo susi
rėmimų. Tai alijantų misijos 
Baltiškose žemėse pasirūpino, 
kad tokie susirėmimai neatsi- 
kartotų ir dėlto šaukia Rygoje 
konferenciją. Birželio 17 d. 
Anglijos misija Lietuvoje iš
važiavo į Rygą, o iš Estonijos 
sostinės Revelio išvažiavo i 
Rygą Francijos ir Amerikos 
misijos.

• • • •

VARYS AGITACIJĄ UŽ 
TAUTŲ LYGĄ.

Prez. AVilson, sugrįžęs Ame
rikon, lankysis didesniuose 
centruose ir sakys'prakalbas a- 
pie Tautų Lygą. Dabar ne- 
kurie senatoriai varosi prieš tą 
Lygą ir nori Lygos sutartį iš
mesti iš taikos išlygų. Bet 
jei Amerikos visuomenė stovės 
už Lygą, tai senatoriai nedrįs 
tam priešintis.

BOLŠEVIKAI KRAUSTOSI 
IŠ PETROGRADO.

Bevieliu telegrafu iš Mas
kvos pranešama žinia gauta 
Londone. Skelbiama būk Pet
rograde bolševikai stropiai 
rengiasi prie išsikraustymo.

DAKTARAI PRIEŠ PRO- 
HIBICLTĄ.

Suv. Valstijų daktarų suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, 
pritariančią palikti vartojime 
lengvus vynus ir alų, turintį 
nedaugiau, kaip 2į nuoš. al- 
kolio. Sako, kad šitie gėri
mai yra geresni, negu tūli taip 
vadinami “minkšti gėrimai.” 
Beto vartojimas lengvių vynų 

kenksmingesnių narkotikų.

MAIŠTAS.
Kosta Rikos respublikoj ki

lo maištai prieš dabartinę val
džią. Sostinėje San Jose bu
vę susirėmimų. Artimiese ran
dasi Suv. Valstijų laivas ir rei
kale jis įsimaišys į tą judėji
mą. . į

------------- * > 
KAS BUS SU AIRIJA.

Airija reikalauja visiško at
siskyrimo ir pilnos neprigul- 
mybės nuo Anglijos. Suv. 
Valstijų senatas priėmė rezo
liuciją paremiančią Airiją ir ta 
rezoliucija jau yra taikos kon
ferencijoj. Bet Anglija neno
ri, kad Airija visiškai atsiskir
tų. Dabar Anglijos laikraš
čiuose rašoma, kad Airija 
būtų padary ta dominija, tai v- 
ra turėtų tokią valdžią, kaip 
Kanada. Tokiu būdu visa ci- 
vilė valdžia, paštas, muitas, 
kariuomenė, laivynas būtų Ai-, 
rijos žinyboje. Anglijos val
džia siųštų general-gubernato- 
rių ir aprūpintų užsieninius 
reikalus.

NEKVIETĖ RAUDONŲJŲ 
ATSTOVŲ .

Buvo paskelbta, būk alijantų 
taikos konferencija pakvietus. 
Vengrijos raudonosios valdžios 
atstovus į taikos konferenciją 
ir būk Belą Kun, Vengrijos 
užsienio reikalų ministeris bū
siąs perdėtiniu tos atstovybės. 
Dabar paskelbta, jog ta žinia 
klaidinga.
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LIETUVOS UŽSIENINĖS 
PASKOLOS.

i

Dabar visi jau žinome, kad 
Lietuva yra pasiskolinus pini
gų iš svetimų valstybių. Skoli
nosi iš Vokietijos ir iš Angli
jos. O gal gavo ir iš kitų val
stybių paskolos. Žinoma už 
tą paskolą valdžia turės mokė
ti pusėtiną nuošimtį.

Ne vienam iš Amerikos lie
tuvių užėjo nesmagių minčių 
dėl šitos paskolos. Geras tė
vynainis pamanė, kad tuomi 
Lietuva užsideda žabangą ir 
pagailėjo, kad Amerikos lie
tuviai nesujudo ir nesuaukojo 
reikalingų Lietuvos valdžiai 
pinigų. Kiti padejavo, kad A- 
merikos lietuviai ųesujudo ir 
nesudarė tokios organizacijos, 
kuriai tarpininkaujant Lietu
vos valdžia būtų gavusi pasko
lą nuo saviškių nuo Amerikos 
lietuvių.

Ištikro Amerikos lietuvių 
nesirūpinimas paremti Lietu
vos valdžią yra didelis ir mes 
užsipelnome už tai negarbę. 
Tečiaus tas, kad Lietuva įsi
skolino svetimoms valstybėms, 
nėra bėda. Net labai gerai, 
kad taip atsitiko. Tegu Lie
tuva skolinasi iš svetimų vals
tybių kodaugiausia ir lai tą pa
skolą kuotiksliausia sunaudo
ja Lietuvos rubežių gynimui, 
žmonių sušelpimui ir šalies at
statymui. Juk tos valstybės, 
kurios paskolina pinigų Lietu
vai, turės žiūrėti, kad Lietu
va gyvuotų ir sugrąžintų sko
las. Turės rūpintis, kad Lie
tuvos likimas nenukryptų taip, 
kad jų paskola galėtų žūt. Į 
tas, kad Lietuva gauna užsie
ninę paskolą, jau aiškiai rodo, 
kad faktiškai Lietuvos valdžia 
pripažinta. Bet Lietuvos rei
kalai yra begaliniai ir ji nie-| 
kuomet negaus tiek paskolos, 
kad bent žymią tų reikalų da
lį aprūpnti.

TRIUKŠMINGAS ŽYDŲ PA- 
RODAVIMAS IR PROTES

TAI PRIEŠ LENKUS.
Pittsburgh, Pa. Birž. 2 d. 

1919. — Susivienijusiųjų žydų 
15,000 vyrų ir moterų iškilimai 
parodayo vidurmiesčio ir 
Hill’o distrikto gatvėmis iki 
milžiniškos Exposition Music 
Hali ’ės, kurioje, laikydami 
mass-mitingą triukšmingai ir 
vienbalsiai išnešė rezoliucijas, 
reikalaudami skubiai sustoti 
ji) brolių žudymą ir sustabdyti 
pogrontas Lenkijoje ir Lietu
voje.

Būta tai daugiaus negu pa- 
rodavimas, daugiaus dar negu 
protestų mass-mitingas. Iš vi
sų pusių skambėjo šauksmas 
draugiškai prisidėti prie nu
skriaustųjų žydų gelbėjimo. 
Viešoji ta iškilmė taip-gi sutei
kė progą gedulingai pagerbti 
žuvusius žydus, despotiško 
Lenkų brutališkumo aukos. 
Dėl tos tai priežasties tūks
tančiai žydų vertelgų sankro
vų buvo uždaryta.

Prie numylėtos žvaigždžių 
ir Juostų vėliavos, taip-gi ple
vėsavo ir Naujos Žydų Respub
likos vėliava. Į milžinišką 
svetainę suplūdę buvo daly
vauto jai, kaip tai: turtingieji 
vertelgos ir įvairaus luomo 
žmonės, kurių tarpe radosi ir 
vienas tūkstantis sugrįžusiųjų 
pittsburgiečių žydų kareivių 
ir jurininkų, kurie įspudžiuo- 
jančiai prisidėjo prie žydų vie
nybės sentimento išreiškimo. 
Gailios ašaros matėsi veiduose, 
kuomet kalbėtojai kalbėjo apie 
nekaltų žydų žudynes ir pogro
mus Lenkijoje ir kitose ryti
nės Europos šalyse.

Visi susirinkusieji atsistoję, 
atydžiai klausėsi, kuomet be- 
nas griežė “The Star-Spang- 
led Banner” ir “Hetikvoh”*) 
— tautiškąjį Žydų himną.

Malda.
Rabinas M. M. Mazure ati

darė mass-mitingą su malda, 
kurioje meldė Viešpaties užta
rimo ir susimylėjimo “dėl vi
sų pasaulio žmonių, kurie be 
priežasties ir be teisybės yra 
skriaudžiami.” Čia-gi iš da
lies tą maldą pažymime:

“Gailestingasis Dieve, Tu, 
kurio rankose randasi karalių 
širdys, bent Tu suminkštykie 
suakmenėjusias jų širdis. Vi
so pasaulio valdovų Teisėjau, 
teiskie ne sulyg nuožmių jų 
kaltybių, nes jie nežino ką da-

ta faktais prieš skelbiamas 
Lenkų paskalas, būk jie (len
kai) nežudę ir nepersekioję žy
dų.

Faktų citavimas.
Lenkų Armijos Legijonistai 

buvo surengę žydams pogro
mus pirmutinėse lapkričio die
nose Lemberge, kuomet lenkai 
paėmė tą miestą nuo Ukrainą 
Legijonistai tą padarė organi
zuotu veikimu. Dviejose die
nose (lapkr. 22 ir 23 dd. 1918 
m.) 72 žydų buvo nužudyta, 
443 sužeisti ir 103 milijonai 
kronų nuosavybės turto tapo 
išplėšta arba išvogta. Iš 2,- 
815 registruotų plėšimo bei 
grobimo atsitikimų Lemberge, 
Lenkų kareiviai be oficierių ži
nios atliko 1,918 užgrobimus, 
391 plėšimus atliko įvairieji ki
ti kareiviai ir piliečiai, 6 at
likta per oficierius, o dar kiti 
6 atlikta per civilius.

Pinsko mieste, Lietuvoje, I 
kuomet susirinkime 80 žydų 
svarstė apie Amerikos suteik
tą pašelpą, kaip ją padalinti, 
tai lenkų kareiviai užpuolę, 
viską atėmė. Susirinkusius 
paimta į militarę stovyklą ir 
ten juos kratyta ir bausta. Jų 
35 išvesta ir sušaudyta be jo
kio teismo. Tas atsitiko ko
vo 5 d. 1919 m.

Kelioms savaitėms praslin
kus, po Vilniaus, Lietuvos 
sostapylies, paėmimui, Lenkų 
oficieriai nužudė 50 žydų pa
čiame Vilniuje, o 30 žydų Li
dos mieste, netoli Vilniaus.

Detektyvas Edward Brophy 
išgelbėjo Andrių Curzytck’ą 
lenkutį, ištraukdamas iš įnir
šusios žydų minios, kuri buvo 
jį perbloškusi ir “gerokai” 
daužė. Kuomet jį nuvesta į 
policijos nuovadą tai žydai, 
susispietę, šūkavo, kad jiems 
jį išduotų ir vėliaus šaukė: 
“Užmušti! užmušti!”

Žydės ir-gi dalyvavo.
•

Pasižymėjusios 25 žydės iš 
Raudonojo Kryžiaus ir 50 žy
džių iš Raudonojo Mogonos 
Dovido Draugijos narių, ku
rios prigelbėjo Žydų Legijo- 
nams Palestinoje, taip-gi ėmė 
dalyvumą sykiu su rabinais ir 
jų synagogų giesmininkais.

Moterys žydės atstovaujan
čios daugiaus negu 50 organi
zacijų, maršavo antroje sek
cijoje. Trečioji-gi sekcija su
sidėjo iš civilių ir moterų, gy
venančių Pittsburghe ir apy
linkėse.

Gėduliai ir užuojauta.
Reikia dar pažymėti, kad vi

si dalyvavusieji parodavime 
į žydai dėvėjo ant rankovių ge
dulu) juosteles su parašu: 
“Protestuojame prieš (Lenkų) 
pogromus.”

Be to gi jie apturėjo teleg
ramų daugybę nuo žymių as
menų, kaip tai nuo senatorių: 
Boies Penrose, Philander C. 
Knox, kongresmano M. Gar- 
land, William H. Taft’o, ir 
gubernatoriaus William C. 
Šproul — ir, jie visi išreiškė 
užjautimą žydams ir gailesta
vo, kad dėl svarbių priežasčių 
negalį pribūti.

MAŽAI GARBĖS TEU2SI- 
PELNYSIME.

Nepilnos žinios apie dalyva
vimą lietuvių Suv. Valstijų 
valdžios paskolose rodo, jog 
lietuviai už gražią sumą bond- 
sų paėmė. Per visas penkias 
paskolas lietuviai yra išpirkę 
bondsų mažiausia už $30,000,- 
000. Tai milžiniška suma. O 
sulyg aplamo spėjimo Ameri
kos lietuviai prageria apie 
$40,000,000 kasmet. Vienu žo
džiu matome, kad pas lietu
vius pinigų yra. Kodėl jie 
šykštauja skatikėlių Lietuvos 
valdžios parėmimui jos kovoje 
už neprigulmybę, kodėl jie 
pavydi trupinėlių nuo savo' sta
lo išbadėjusi ems Lietuvos lie
tuviams. Bene neteisybė, kad 
pavydi? Žiūrėk į Tautos Fon
do atskaitą, žiūrėk į kitų fon
dų atskaitas.

Dalis lietuviškos visuomenės 
dirba, kaip reikią atlieka sa
vo. Bet milžiniška didžiuma 
apie Lietuvą tarsi tiek paiso, 
kiek apie pernykštį sniegą. 
Abelnai imant Amerikos lietu
viai negarbingą rolę telošia 
Lietuvos kovoje už neprigul- 
■aybę.

KRONŠTADT GREIT 
PASIDUOS.

Iš Helsingforso pranešama, 
id Petrogradą ginanti tvirto- 
i Kronštadt greit pasiduo- 
unti. Sako, būk balta ve- 
ava jau keletą kartų buvo iš-

•) “Hetikvoh” — lietuviškai 
reiškia “Viltis.” 
rą, bet atverkie jų akis, kad 
praregėtų savo darbų neteisy
bes ir veikimų blogumą Tavo 
Apveizda tesergsti Suvienytų 
Valstijų Prezidentą. Pasaulio 
Taikos įgaliotinius veskie Ta
vo keliais. Paskubinkie, Vieš
patie, valandą kurioje Tavo 
pranašų skelbimas išsipildytų, 
kad Tauta prieš Tautą nebe
keltų kardo ir, kad daugiaus 
nebemintytų apie karę. Pa- 
laiminkie tą mylimą mūsų A- 
meriką Ir, kad ji liktų švie
čianti šviesa ir lydinti Tautų 
žvaigždė, kokia kad buvo vi
suomet.”

Garsūs kalbėtojai.
Kalbėtojais buvo sekantieji: 

Rabinas Samuel H. Goldenso
nas; George S. Oliver, Cham- 
l>er of Commerce prezidentas; 
Samuel B. McCormick, Pitts- 
burgho Universiteto kancle
ris; Dr. Gari A. Voss ir teisė
jas Josiah Cohen. Visų žin- 
geidžiausia prakalba buvo ta, 
kurią karštai pasakė rabinas 
Samuel H. Goldensonas. Tai
gi, jis inžengiamoje savo kal
boje nurodinėjo baisius Lenkų 
žiaurumus ir žydų persekioji
mus ir jų žudymus. Be kit
ko išreiškė,- kad “Izraeliaus 
širdys dar sykį kraujuose pa
plūdo”; kad ištisoje jų istori
joje daug tokių valandų per
leista lamentacijose, bet taip 
tragiškai reiškiančio liūdėjimo 
jie dar niekuomet nematė. Jo 
kalba buvo turininga ir parem-

Lenku “ekskiuzai.”

Žinoma, lenkai teisinasi pa
sauliui. Pirmiausia jie skel
bia, būk žydai simpatizuoja 
bolševikams ir daugybė tar
nauja Raudonųjų Armijoje. 
Taip-gi jie skelbia, būk žydai 
reikalaują kad Lenkija pa
vesti) jiems monopolį pramonė
je. Be to gi lenkai kaltina žy
dus, būk žydai iš vieno eina su 
vokiečiais. Bet-gi rabinas 
Goldensonas savo kalboje už
gynė tą viską ir prirodė, kad 
tame viskame nėra teisybės.

Milžiniški parašai.

Viešame parodavime matėsi 
ant nešami) iškeltų lentų ir 
audeklų sieksniniai parašai 
prieš Lenkų pogromus, pavyz- 
dziui:

“Nekaltųjų Žydų moterų ir 
kūdikių tūkstančiai išžudyta, 
iškoneveikta ir nuskriausta 
Lemberge, Vilniuje, Pinske, 
Kališe, Lidoje ir šimtuose ki
tų miestų.”

“Padarykite Rytinę Europą 
tinkamą gyvenimui vietą.” 

“Baimėkitės! Baimėkitės! 
Jūs galite žudyti ir persekio
ti Žydų Tautą bet neišgalėsi
te jos sunaikinti.”

“Kaizerizmas Europoje žu
vo. Ar-gi žudynės užims jo 
vietą?”

“Ameriką visos mažosios 
tautos pasitiki Tavim!”

“Dėde Šamai, Armėnus iš
gelbėjai nuo Turkų. Nūn-gi 
išgelbėkie Žydus nuo brutą” 

“Trisdešimys žymesniųjų 
Pinsko Žydų, brutų pavergti 
iš pašelpos susirinkimo ir su
šaudyti be teismo.”

“Šioji karė buvo vesta, kad 
padarius pasaulį saugiu dėl de- 
mokratijos. — Woodrow Wil- 
son.”

Mayti buvo dar ir kitų įvai
rių parašų, bet dėl stokos vie
tos negalime jų visų pažymėti.

Suareštuoti “poliokai.”
David Grosman ir Stephan 

Delinicki, abu lenkai, tapo su
areštuoti už tai, kad jie metė 
dvi juodų čeverykų pori į pa
raduojančius žydus. Minia 
juodu užklupo ir su sunkumu 
išgelbėjo nuo apdaužymo po- 
licmonai, kurie netrukus nu
sivedė į “apsaugos” stotį ir li
ko apkaltinti, kaipo pavojin
gi vyrukai.

Stanley Lakovicz, 19 m., ta
po suareštuotas už įžeidimą žy
dų, dalyvavusių parodoje.

Iš to visko matyti, kaip žy
dai esą susitvarkę ir kaip vie
nybėje pasirodo pasekmingi 
pasaulio akyse. Jiems tai ne
reikia kelti ermidelių ir boiko
tų prieš maldą Vienybėje jie 
temato pergalę. Dėl to tai ir 
aukštieji valdininkai jiems 
simpatizuoja ir pasaulis išgirs
ta jų balsą Ir, nenoroms 
mintin ateina klausimas: “ka
da-gi viskas pas mus taip gra
žiai ir pasekmingai atsibuvi- 
nės? Kada-gi, kada?” 

Tamoliūnas.

KĄ TURI PADARYTI.
Birželio 22 ir 23 dd. New 

Yorke bus trijų valstijų—New 
Yorko, New Jersey ir Connec- 
ticuto lietuvių seimas. Gal 
būt jame dalyvaus tik katali
kiškoji visuomenė, nes libe
ralai po Chicaginio seimo tur
būt nesiteiks apygardiniame 
seime dalyvaut.

Seimo rengėjai ir tų valstijų 
lietuviai turėtų pasirūpinti, 
kad tas seimas visais žvilgs
niais būtų pasekmingesnis ir 
vaisingesnis už Chicagos sei
mą. To mes jiems velijame.

PATARIMAS LIBERALAMS
Iš Kolčako atsakymo alijan- 

tams aišku, kad Rusija savi
nas! Lietuvą ir šneka tik apie 
autonomiją. Patartina libe
ralams sujusti su agitacija už 
naują Amerikos Lietuvių Sei
mą.

ORGANIZACIJŲ NARIAMS.
Dabar vasaros laiku yra ren

giami įvairių organizacijų ap
skričių išvažiavimai, kur suva- 
žuoja iš visų kolonijų lietu
viai. Be abejo daugumas yra 
įvairių organizacijų nariai. Pa
našūs išvažiavimai tam ir yra 
rengiami, kad susipažinus su 
kitų kolonijų jaunimu, pasikal
bėjus ir tt. Bet kas supažin- 
dįs? negi klausi nežinodamas 
kas do vienas. Čia kliūtis su
mažėtų, jei visi nešiotų savo 
organizacijos ženklą.

Dabar L. Vyčių Conn. apskr. 
rengia vieną tokį išvažiavimą 
4 d. liepos New Havene ant pat 
jurų kranto, “Sea Cliff.” Vy
čiai rengia šį išvažiavimą ne 
dėl biznio, bet dėl prakilnes
nių tikslų. Tai nepamirškite 
prisisegti organizacijos ženk
lelį.

. A J. P.

HARTFORD, CONN.
Lietuviai darbuojasi.

Birželio 10 d. čia buvo pra
kalbos surengtos Tautos Fon
do 33 skyr. Kalbėjo adv. K. 
Česnulis. Žmonių buvo apie 
700. Gerb. kalbėtojas apibrie- 
žė svarbiausius punktus iš Tai
kos Konferencijos kas-link 
Lietuvos. Tolesnei kalbėtojas 
dokumentiškai išrodinėjo libe
ralų paleistus begėdiškus me
lus ant A. L. T. atstovų,- išro
dinėjo, kad kas daugiausia 
darbavosi, tą jie daugiausia 
šmeižia. Antras kalbėjo vie
tinis gerb. klebonas kun. Am- 
botas. Vienbalsiai tapo iš
neštos rezoliucijos: 1-ma pro
testuojanti prieš veržimąsi 
priešų į Lietuvą. 2-rą prašant 
Amerikos užtarymo už Lietu
vą ir pripažinimo pilnai nepri- 
gulmvbės. Buvo rinktos ir 
aukos. Aukavo sekančiai:

Kun. A. Vaškelis $20.00; Juo
zas Laučka ir Stasys Počeka- 
jus po $10.00; Kostan. Dainius 
P. ir V. Elijošiai, Adomas Mic
kevičius, Al. Padegimas ir J. 
Kurnėta po $5.00.

Po $2.00: K. Akelaitis, A. J. 
Pateckis, J. Litvinas ir A. Mi- 
siulis.

Po $1.00: K. Tamošiūnas, V. 
Jokubauskas, Anelė Rainienė,
J. Kundrotas, J. Maženis, J. 
Grūžtas, M. Morkūnas, J. Kli
binąs, J. Grušas, K. Keršius,
K. Gavėnas. M. Kavaliauskai
tė, V. Gaidužis, P. Ivanaus
kas, P. Babickas, J. Tamo
šiūnas, J. Pakalniškis, M. Mar
kevičius, O. Žukauskienė, J. 
Kozočiunas, J. čiaučiauskas, 
O. Kazlauskienė, J. Pocius, A. 
Vinckūniutė, M. Tamošaitė, 
A Simons, R. Volangevičius, 
A Keržius, M. Černiauskas ir 
J. Balčiūnas. Viso surinkta 
$109.13.

11 d. birželio ant T. F. susi
rinkimo paaukavo paskolos 
bondsą Steponas - Kalpokas 
$50.00."

T. Fondo 33 sk. Rašt.
A. J. Pateckis.

P. S. Hartfordo lietuviai su
judo kas-link busimojo Seimo 
New York’e. Nekurtos dr-jos 
jau išrinko atstovus kitos dar 
žada rinkti. Nuo T. Fondo 
yra išrinktas smarkus veikėjas 
Jonas Mončiunskas. Matyti 
visos dr-jos ims dalyvumą ren
giamame seime.

vių ir tas nepavyko. Tada 
išėjo koliodami kunigus F. Ke
mešį, J. Švagždį ir k.

Vytis.

NEW PHILADELPHIA, PA.

šelpimas Lietuvos.
Nuo 9 birželio mūsų mieste

lyje prasidėjo rinkimas drapa
nų ir maisto paliestai karės 
šmėkla Lietuvai. Rinkimu už
siima nariai LRK. po vadovys
te vietinio klebono kun. M. Du- 
ricko. Pirmiau vaikščiojo po 
stabas moterys ir merginos 
rinkdamos- pasižadėjimus bei 
kalbindamos į LRK. narius, 
surinkimu gi tų pasižadėjimų- 
užsiėmė vyrai. Darbas gana 
gerai sekasi ir aukų, ypatin
gai iš drapanų rūšies gana di
delis skaitlius suneštas. Ma
tyt, kad mūsų miestelio žmo
nės, ar būdami jautriais patys 
per savę, ar vedami paragini
mų klebono su tikru širdingu
mu, nešė maisto produktus ir 
drapanas kogeriausios rūšies. 
Bet radosi ir tokių, kurie ar 
tai iš neturto, ar tai pasityčio
dami tiktai dėl svieto akių sky
rė savo broliams pagelbą duo
dami sudėvėtą šiaudinę skry
bėlę, arba batus be padų. Pir
mieji matyt paeina iš giminės 
Abliaus, o antrieji turi savyje 
Kaino kraują

Ei-Džei-Dži.

liavos atsibuvo vakare antrą 
dieną Šv. Velykų, kame vieti
nis klebonas gerb. kun. M. Du- 
rickas pasakė pritaikįtą iš
kilmei pamokslą, ragindamas 
visas moteris prisirašyt prie 
taip naudingos draugijos. Pa
raginimas klebono nepasiliko 
be pasekmių, nes tuojaus j 
draugiją įstojo apie pora de- 
sėtkų moterų. Šiandien drau
gija skaito apie 60 narių, bet 
išlaidos jos kokius panešė iki 
šiam laikui tai perviršija ir di
džiausią draugiją. Paveizdan 
čarteris ir konstitucija $57.00, 
M. A. Morkūnui už vėliavą ir 
kokardas $250.00. Labu $307.

Tiesa jos geri darbai prade
da rodyt kelią ir kitoms drau
gijoms. Ant kiek girdėjau, 
tai draugystė šv. Albino davė 
užsakymą padaryt savo globė
jo vėliavą. Ar negražus dar
beliai mūsų katalikiškų drau
giją

Ei-Džei-Dži.

A. J P.

CLEVELAND, O.
Liberalai čia pasikamanojo 

dvi katalikiškas dr-jas šv. Jur
gio ir Teatrališką Chorą. Siun
tė delegatą į Chicagos libera
lų seimelį. Nors tos dvi dr- 
jos buvo perspėtos laike Sąry
šio susirinkimo 28 d. gegužio 
1919 m., bet jos savo padarė. 
To da negana. Prieš išva
žiuojant į Chicagos vadinamą 
seimą da padarė susirinkimą 
pas vieną biznierių kas link 
vyčių, būk vyčiai turėsią Cle- 
velande žūti. Tai mat delega
tai važiuodami į seimą svarsto 
kap vyčius panaikinus. O jūs 
laisvamaniai it podraug šiau
deliai katalikai nesitikėkite, 
kad jūs to atsieksite padaryti.

i Kazys žilinsiąs.

CHESTER, PA.

Čia yra lietuvių bepartyviš- 
kas kliubas po vardu L. K. Vy
tauto. Pirmiaus jį valdė “tau
tiečiai,” vėliaus buvo paėmę 
bolševikai. Bet pastarais lai
kais užviešpatavo kazirninkai, 
kurie nieko prakilnesnio neži
no kaip apie bulkių tūzą.

10 d. birželio buvo sušauktas 
visuotinas susirinkimas ap
svarstyti kaip dalyvauti paro
doje, prie kurios rengiasi vi
sos tautos Chesteryj 20 d. bir
želio.
užeigą susipratusių žmonių 
mažai
tiems laike balsavimo nebuvo 
leista balsuoti. Vienas vaiki
nas pradėjo nurodinėti, kad vi
suotinam susirinkime visi turi 
lygų balsą. Tai mūsų drau- 
gučiams baisiai nepatiko ir J. 
Baltonis griebė tam vaikinui 
už apikaklės ir būtų ištikusios 
muštynės, jei D. Slivinas ne
būtų įsimaišęs. Turbūt visi 
padoresnieji lietuviai apleis tą 
Kliubą.

Tiesos Mylėtojas.

• v

Kaipo į puslaukinių

teatsilankė. Bet ir

BROOKLYN, N. Y.
Keisti prirodymai.

Birželio 9 d. atsibuvusiame 
New Yorko Dr-jų veikiančio 
komiteto susirinkime “tautie
čiai” iškėlė karštas diskusijas 
apie pirmiau išneštą protestą 
prieš “Vienybę Lietuvninkų” 
ir “Tėvynę” už prikaišiojimą 
Česnuiiui ir Mastauskui parda
vimą Lietuvos. Tautiečiai grie
žtai aiškino, kad nebuvo gali
ma protestuoti prieš tuos laik
raščius, nes jiems Brooklyno 
piliečiai pranešę ir jie turį do
kumentus, kad p. Mastauskas 
stovįs už tvirtą Lenkiją Už
baigus susirinkimą užklausta 
nekuriu Brooklyno įžymesnių 
tautiečių kaslink tų dokumen
tų, kurie liudija p. Mastaus- 
ko pardavimą Lietuvos Lenki
jai.

Štai jų “dokumentai”!
Adv. Mastauskas, būdamas 

Paryžiuj ėmė algą nuo Suv. 
Valstijų valdžios ir taip-gi nuo 
Amerikos lietuvių ir dirbo dėl 
tvirtos Lenkijos.

Atsisakius p. Mastauskui, 
Valdemaras labai prašęs pasi
likti ant toliau, nes jiems tok
sai žmogus labai reikalingas. 
Bet Mastauskas pareikalavo 
500 frankų ant mėnesio. Val- 
demaars jokiu būdu negalėjęs 
nes pats gaunąs tik 300 fr. ir 
taip nesusitaikęs parvažiavo.

Užklausus kodėl Valdema
ras Lietuvos pardaviko prašė 
liktis, atsakė, kad Valdema
ras ir Yčas nežiną apie Mas- 
tausko blogas puses. Pasa
kius, kad Valdemaras su Ma- 
stausku dirbo per kelis mėne
sius daikte ir negalėjo patėmyt 
nieko, tai iš kur Amerikos 
“tautiečiai” gavo tas žinias

Matome, kaip ištižusiai pro
tauja “tautiečiai.”

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond) 
Nepavyko.

Birželio 8 buvo Šv. Jurgio 
Kareivio dr-stės susirinkimas. 
Susirinkimą vedė pirm. p. K. 
Steponavičia gana tvarkiai. 
Tamsesni nariai ir J. Ivanaus

kas užsispyrė, kad dr-ja pasi
rašytų į mandatą kurį Kliu- 
bas išrenka į tautininkų seimą 
Chicagoj. Mat iš vieno Kliu- 
bo, tai ne kaip atrodo siųsti 
delegatas iš tokios didelės ko- 
lioni jos. Bet pirmininkas ne- 
daleido, sakydamas, kad jei 
Kliubas išrenka, tai tegul ir 
pasirašo. Toliaus J. Ivanaus
kas užsispyrė, kad pasiųsti te
legramą nuo Richmondo lietu-

A.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Pavyzdingos moterys.

Kadangi praėjusiais metais, 
influenzos epidemija nuvary
dama į kapus šeimynų duonda
vius pridirbo daug vargo bei 
sielvarto likusioms našlėms ir 
našlaičiams, todėl atsirado šia
me miestelyje prakilnios dva
sios moterys, kaip antai Ago
ta Aukštakalnienė, Juzė Ruč- 
kuvienė, Jonieška Lukšienė ir 
kitos, kurios sumanę sutvėrė 
Lietuvių moterų draugiją su 
mieriu: nešimo pagelbos vi
soms našlėms ir našlaičiams, 
paliestiems nelaimės arba 
skleidimo apšvietos, per plati
nimą tarp moterų gerų katali
kiškų knygų ir laikraščių ir ve
dimo doro katalikiško gyveni
mo. 17 Lapkričio 1918 duota 
pradžia draugijai, kuri už glo
bėją apsirinko šv. Oną. No- 
rints kelias pirmųjų draugijos 
moterų nebuvo nuklotas rožė
mis, bet jos nenustodamos 
vilties į geresnę ateitį pradėtą 
darbą varė pirmyn. Pirmuti
niu darbu draugijos buvo išga
vimas čarterio ir pagaminimas 
konstitucijos. Kada šie daly
kai likosi aprūpinti, moterys 
rado reikalingu papuošt savo 
bažnytėlę vėliava su paveikslu 
savo globėjos. Čia turiu pa- 
tėmyti, kad tai pirmutinė vė
liava ką šiandien puošia Sal
džiausios Jėzaus Širdies baž
nyčią New Philadelphijoj, Pa. 
Iškilmingas pašventinimas vė-

K. D.

ROCHESTER, N. Y.
Birželio 12 d. per T. Fondo 

skyriaus susirinkimą išrinko 
vieną atstovą į N. Y., N. J. ir 
Coim. valstijų apskričio seimą. 
Atstovaus kleb. kun. J. Kasa- 
kaitis. Malonių žinių parve
žė iš Washington, D. C. ALT. 
susivažiavimo kleb. kun. J. Ka- 
sakaitis. Tuomi suteikė na
riams daugiaus energijos ir pa
sišventimo kovoti už Lietuvos 
laisvę. Skaitant pranešimus 
buvo gausių rankų plojimų. J. 
Rickis T. Fondo centro vice- 
pirm. taip-gi išdavė savo ra
portą iš T. Fondo centro val
dybos susivažiavimo, kur jis 
dalyvavo. Be to dar svarsty
ta dalykai paliečianti mūsų tė
vynę. F. Šlapelis puikiai at
sižymėjo ant minėto susirinki
mo, priparodydamas neaiškiai 
suprantantiems laisvamanių 
darbelius. Žingeidus susirin
kimas tęsėsi iki vėlumo®.

šaunus darbas.
P-lei K. Dubickaitei laimin

gai pasisekė išgauti iš A R. K. 
nemažą skaitlių siuvamų maši
nų, deL LRK. skyr. Mūsų 
lietuvaičių mezgėjų tarpe ran
dasi ir vyrų mezgėjų. Vienas 
iš jų, tai Kazys Andrįuška, 
kuris ant mezgimo subytina 
net ir merginas.

Koreapon.

<



Ar dėtis prie bendrovių IT
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NEW HAVEN, CONN.
Mūsų kolonijoj žmonės dar

buojasi dėl tėvynės labo. 28 cL 
geg. tapo sutvertas LRK. sky
rius, prie kurio jau prisirašė 
S0 narių. Pasirodo, kad jau 
žmonės supranta svarbą ir nau
dingumą to prakilnaus darbo. 
Valdyba tapo išrinkta iš se
kančių ypatų: Pirm. J. J. Sau- 
Tis, vic-e-pirm. M. Paukščiutė, 
fin. rašt. M. Jokubaičiutė, 
prot. rašt. M. Dzikas, ižd. V. 
Norkūnas, iždo globėjai O. Do- 
bravolskienė ir P. Greičiūnas. 
Maršalkos J. Mickevičius ir 

. Diržius.

Valdyba prisižadėjo darbuo- 
ties karštai, idant atsiekti tą 
gerą tikslą.

Broliai ir seserys, atėjo va
landa, kuri daug nuo mūsų 
reikalauja. Pamislykim apie 
mūsų brolius, kurie kenčia var
gą, skurdą ir badą mūsų Tė
vynėj Lietuvoj.

Broliai ir seserys, dabar atė
jo laikas, kada kiekvienas ga
li parodyti savo meilę dėl tė
vynės. Kiekvienas prisirašy
damas prie LRK. parodo, kad 
jis myli tėvynę su tikra šir- 
džia, o ne su tuščia kalba.

L. R. Kr. rašt.

S»- AMSTERDAM, N. Y.

14 birželio buvo čia pirmas 
piknikas, pirmas Amsterdame 
kurį rengė šv. Jurgio dr-ja. 
Jaunimo privažiavo nemažai. 
Būti) labai linksma buvę, jei 
nebūtų užėjęs didelis lietus, 
kuris tęsės nuo 5 iki 10 valan
dai. Pelno mažai turėjo, nes 
labai buvo šlapia ir žmonės ne
galėjo varyti biznio gerdami 
gėrimus ir valgydami valgius.

Auka.

ii

Kalbėjo pp. 
ir Staknis iš

tikslas buvo

BR00KLYN, N. Y.
Birželio 10 d. Apr. Panelės 

Švč. salėje buvo surengtos pra- 
. kalbos Apygardos Seimo Ren- 
| gimo Komiteto.

K. Krušinskas 
Ne vark, N. J.

Šių prakalbų
supažindinti visuomenę su tuo 
rengiamu seimu. Abu kalbė
tojai gan plačiai nupiešė svar
bą ir reikalingumą tokių apy- 
gardinių seimų.

Kadangi seimas atseis apie 
suvirs tūkstantis dol. ($1,000), 
todėl buvo renkamos aukos. 
Surinkta $12.60.

Matušia Mykolas.

i

NEWARK, N. J.
Nevarko vyčiai kaip žinoma 

gegužio 30 d. laimėjo pirmą do
vaną Newarko tautų šokių 
konteste. Prieš šokius vyčiai 
turėjo gana daug priešų, ypač 
šv. Cecilijos choristai dėjo pa
stangas, kad tuos šokius pa- 
krikdyti. Po šokių newarkie- 
čiai neapsakomai džiaugiasi 
tuo laimėjimu. • Mat vyčiai 
dovaną laimėjo lietuvių varde. 
Tai vietos angliški laikraščiai 
dar vis kaikus tuos šokius pa
kartojo lietuvius išgirdami.
“Newark Sunday Call” bir

želio 15 d. savo iliustracijų 
skyriuje įdėjo šokikų paveiks
lą, kur šokių kontesto teisė
jas duoda lietuvių šokikams si
dabrinę taurę su pažymėjimu 
lietuvių ir šokikių vardus, y- 
pač p-lių Bradūniutės ir B. 
Staniulioniutės, kurios dau
giausia pasižymėjo.

Pagaliaus mūsų klebonas 
viešai apreiškė, kad jis nieko 
bendro su katalikais nenori tu
rėti. Birželio 15 d. iš sakyk
los pagarsino, kad jokių kata
likiškų dr-jų nei kuopų susi
rinkimų bei šiaip rengimų baž
nyčioje negarsinsiąs. Priežas
tis to negarsinimo, būk kata
likiškų dr-jų susirinkimuose 
tariamasi prieš kleboną.
“Tautiečiai” laimingesni. Jie 

eina su klebonu ir turi nuo jo 
pritarimą.

Senas Newarkietis.

i BOLŠEVIKIŠKOS RLAU- 
štS VIENOJ

Austrijos sostinėj Vienoj bu
vo bolševikų sukilimas. Jie 
Iflrėjo paliuosuoti savo drau- 

kurie uždaryti kalėjime. « • * • TTV

K L. D. S. CONN. APSKRI
ČIO BUVUSIO SUVAŽIAVI
MO BRIDGEPORT, CONN.
Kartas nuo karto garbinga 

mūsų organizacija stiprėja. Iš 
suvažiavusių delegatų aiškiai 
pasirodė, ka«l visi turi gerus 
norus ir sveikus protavimus 
reikaluose LDS. Todėl ir mū
sų suvažiavimas 8 d. birželio 
Birdgeport, Conn. buvo labai 
rimtas, dalykai buvo svarsto
mi nuosekliai ir rimtai. Di
džiausias džiaugsmas tame, 
kad jau mūsiškiai susipranta 
ir pradeda išvengti nereikalin
gi! ginčų, kas daugiausia 
mums užkenkė visokiame dar
be. Tai aiškus apsireiškimas 
apšvietos mumyse ir mūsų pri
brendimas prašalino visokius 
nesusipratimus iš mūsų tarpo.

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad penkių mėnesių bėgvj 
nuveikta daug darbo. Jau ir 
iš kuopų raportų pasirodo nau 
ji apsireiškimai, matyt, kad 
darbuojasi. Kaip kurios kuo
pos net jau žymiai paaugėjo. 
Bet da yra ir silpnučių kuopų. 
Nors skaitlium narių nėra vi
sai mažos, bet savo darbuose 
mažutės ant tiek jau silpnos, 
kad nei raportų neprisiuntė. 
Nors delegatus ir atsiuntė, bet 
tie delegatai negalėjo išduot 
pilno raporto, tik pasiteisino, 
kad jų kuopa nemačius reika
lo duot raportus į Apskričio 
suvažiavimą.

Apskričio valdyba prašė pri- 
siųst kuopų raportus sykiu su 
mandatais, tą prašymą išpil
dė vos kelios kuopos. Čia da 
kartą pasakysiu, kad kuopų 
valdybos nariai būtinai turi 
peržiūrėt atidžiai kiekvieną 
organo numerį ir jei randa ko
kį reikalavimą ar tai iš centro, 
ar tai iš Apskričio, tai jų prie
dermė reikalavimą išpildyt, o 
nesakyt, kad nematą reikalo, 
o jei kas nenori pildyt nuro
dymo aukštesnės valdybos ,tai 
tas lai užleidžia vietą tam, 
kuris pildys. Kitokio išėjimo 
negali būt, jei norime gerai 
gyvuoti. Tai tiek apie tai. 
Dabar grįšim prie užbaigos su
važiavimo. Delei stokos lai
ko dalykai svarstyta skubiai. 
Apie šeštą valandą vakare 
pradėjo lankytis paslai iš vieti
nes kuopos kviesdami prie už
baigos sesijų. Pabaigus sesi
jas buvom pakviesti į antrą ga
lą salės kur buvo prirengta 
puiki vakarienė rūpesniu vieti
nes kuopos. Čia negaliu užty- 
lėt nepagvręs vietinės kuopos 
užuojautą, taip-gi ir gabias 
šeimininkes už pagaminimą 
skanių valgių, o ypatingai už 
skanų kvasą, kuris buvo na
mų darbas. Po vakarienei bu
vo parengtas įvairus progra
mas, nors tikrai nežinau, bet 
manau, kad programą pildė 
vietinis choras, vyčiai ir dar
bininkai. Viskas man labai 
patiko. Bridgeportiečiams už 
tų visą pasidarbavimą verta 
suteikti kreditą.

Apskričio Pirmininkas
A. B. Jakštys.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kuopa laikė ekstra 

susirinkimą birželio 15 d. Baž
nytinėj svetainėj. Nors narių 
nedaug atsilankė, bet daug 
dalykų rimtai apsvarstė. Nu
tarta suruošti vakarienę sve
čiams delegatams. Nashuie
čiai žada šauniai priimti sve
čius. Nashua dar pirmu kar
tu bus toks suvažiavimas. Gei
stina, kad prisiųstų nors po ke
lis atstovus. Traukiniais atva
žiavusieji išlipkit ant Nashua 
Union Station, o čia jau baž
nyčia matyti, tik pažvelgkite 
į vakarus, 119 Temple Street.

O. Z. B.

NEWARK, N. J.
Birželio 12 d. buvo laikytas 

susirinkimas LDS. 14 kp. Bu
vo skaitlingai susirinkę narių. 
Visi pilni gerų minčių. Bu
vo svarstyta apie seimą New 
Yorke. Visi jo reikalingumą

legatus siųsti, bet prisidėti 
prie lėšų padengimo. Nutar
ta paaukauti $5 iš kasos. Ma
tant reikalą po seimo prisidės 
^u daugiau. Taip nutarė, kad 
kožnas 14 kp. LDS. narys va
rytų agitaciją o ir patys pirk
tų tikietų ant koncerto, kuris 
bus 22 birželio New Yorke.

Išrinktas kuopos korespon
dentas, kuris turi svarbesnius 
reikalus parašyti organan.

Visos katalikiškos dr-jos ir 
kuopos pritaria ir remia New 
Yorko seimą. Ant ko pasiro
do, kad darbas bus pasekmin
gas.

Svečias.

AČIŪ, AČIŪ.
“Darbininko” skolų 

kinimui iš Nasrų a, N. H. gau
ta $3.00. Aukojo po $1 Ona 
Z. Bugailaitė, Kazys J. Nadzei- 
ka, Leonardas J. Nadzeika. Tai 
jau nepirmu sykiu nashuiečiai 
ateina talkon. Už tai ačiū.

panai-

WAUKEGAN, ILL.
Atsišaukimas 

į visus L. D. S. narius 77-tos 
kuopos.

Gerbiamieji:—
Aš norėčiau, kad jūs išgirs

tumėte mane per laikraštį. Aš 
su jumis pakalbėti negaunu 
progos, nes neinate ant susi
rinkimų. Ar jau išsižadate 
savo prakilnaus ir garbingo 
darbo, pradėto sutveriant L. 
D. S. kuopelę. Buvo pramin
tas takas tai naudingai organi
zacijai čionais Waukegane.

O jau dabar norite jąją ap
leisti. Pradžioj pasirodėte ki
toms kolonijoms, kad esate 
prakilnūs lietuviai ir iš tikrųjų 
tokiais tebesate. Tai būkite 
kaip ir buvę gerais darbinin
kais Lietuvos dirvose, lietu
viais katalikais demokratais. 
Atsiras ir daugiau prakilnių 
mūs brolių ir sesučių.

Daug jau pargrįžta mūs gar
bingų brolių iš kariuomenės. 
Aš turiu viltį, kad ir jie veik
lūs ir prakilnūs mūs broliai ne
bus kur užsislėpę ale pasirodys 
su darbais. Tada surengsime 
gražių vakarėlių, parsikviesi- 
me gerų kalbėtojų ir daugiau 
prisirašys. M

Dar sykį prašau išgirskite 
mano prašymą, pamąstykite ir 
kaip bus pagarsintas susirinki
mas, tai ateikite koskaitlin- 
giausia.

Kuopos Raštininkas.

REIKALAUJA DIDELĖS 
ARMIJOS.

Suv. Valstijų kongresas ke
tino nutarti, kad reikia pa
laikyti armiją iš 300.000 ka
reivių. Tai karės sekretorius 
Baker atsilankęs į senato ka
rinę komisiją apreiškė, kad 
tiek neužteks. Sakė, kad Suv. 
Valstijos turi turėti 509.000 ka
reivių. Nurodė, kad karei
viams turi būti proga mokin
tis, lavintis amatuose. Tuo
met, sakė jis, netruks norin
čių stoti armijon .

ATMETĖ SOVIETINĘ 
KONSTITUCIJĄ.

Vokietijos socijalistų kong
resas atmetė projektą sovieti
nės konstitucijos. Už tokią 
konstituciją tebuvo vienas bal
sas. Kongresas priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią, T 
buvusių Vokietijos valdovų 
šeimynoms nebūtų mokama 
pensijos.

ORGANIZUOS PLIENO 
DARBININKUS.

Amerikos Darbo Federacijos 
kongreso komitetas, susidedąs 
iŠ 24 prezidentų įvairių unijų, 
nutarė tuoj pradėti organizavi
mą plieno pramonės darbinin
kų. Tuoj pradės darbą Pitts- 
burge ir apielinkėse, kur plie
no pramonėj dirba arti 400.000 
darbininkų. Užsiims organi
zavimu taip-gi Alabamos val- 

darbi-

v'

LAUKINIAI IR CIVILIZUO
TI ŽMONĖS.

Laukiniai žmonės yra tie, 
kurie neturi pastovios gyveni
mo vietos. Jie kilnojasi iš vie
nos vietos į kitą, jie nei sėja, 
nei pjauja, nei į klėtis krauja. 
Maitinasi girinėmis uogomis, 
giriniais vaisiais, šaknelėmis, 
laukiniais grūdais; pagauna 
žvėrelių ir žuvų. Ant auk
štesnio laipsnio pakilusieji lau
kiniai žmonės jau turi prijau
kinę gyvulių. Tokie jau yra 
puslaukiniai. Bet ir jie tebė
ra klajokai, pabūna vienoj vie
toj iki užtenka gerų ganyklų jų 
gyvuliams. Paskui keliasi to
liau.

Dabar tokių laukinių ir pus
laukinių žmonių jau nedaug

Tarpe laukinių genčių nuo 
seno darbavosi ir po šiai die
nai darbuojasi misijonieriai. 
Kuomet Franci jos “laisvoji” 
valdžia panaikino vienuolijas, 
tai daug tos Šalies vienuolių, 
būdami priversti apleisti gim
tinę, dauginosi į tolimas ša
lis, skelbti Dievo žodį lauki
niams žmonėms, ko jie nega
lėjo daryti savo šalyje.

Be galo sunkus darbas skelb
ti Dievo žodį tokiems žmo
nėms. Jų protiškas išsivys
tymas labai žemas. Jie ne
gali suprasti amžinasties. Jie 
negali įsivaizdinti, kad po mir
ties amžinai gyvensime. Jie 
tiki, kad yra užgrabinis gyve
nimas, bet pasakyk, kad tas 
gyvenimas bus amžinas, tai 
jie tik pasijuoks. “Kaip tai 
galima amžinai gyventi!” dy- 
vijasi jie ir netiki. Todėl mi
sijonieriai iš pradžios tokiems 
turi aiškinti, kad mirę gyven
sime ilgai, ilgai, ilgai. Taip 
tai misijonieriai turi labai 
daug keblumų ir vargo su to
kiais žmonėmis.

Bet vargas dar yra kitos rū
šies. Klajoklipiai žmonės ne
gali būti kartu ir krikščioni
mis. Todėl misijonieriai tu
ri pripratinti prie pastovaus 
gyvenimo ant apribotos vietos, 
turėti namus, apdirbinėti lau
kus, veisti gyvulius, turėti 
mokyklas, bažnyčias. Tai-gi 
misijonieriai to viso turi mo
kinti laukinius žmones. Čia vėl 
naujas vargas. Laukiniam 
žmogui išrodo tikra, neišmie- 
ruojania kvailystė statyti na
mus. Juk namai sudenga ir 
visas darbas nueina niekop. O 
javus sėti laukiniam žmogui 
išrodo dar didesnė kvailystė. 
Čia ir darbas ir dar... o bepro
tystė žarstyti grūdus dirvon. 
Bet štai misijonierius papra
šo, kad tik tėmytų, kas iš grū
dų žarstymo atsitinka. Pa
sėja vieną saiką, o gauna kokį 
dešimt saikų. Čia jau ir silp
nas laukinio žmogaus protas 
pradeda pamatyti, kad kas 
nors čia yra. Tėmija antru 
kartu, kaip išeis su misijonie- 
riaus pasėliu. Šiuo kartu pa
sitaiko smarkiausi ledai ir su
naikina visą pasėlį, kad nič 
nieko negauna. Čia laukiniai 
žmonės negali atsijuokti iš mi- 
sijoųieriaus kvailumo. Pai
kas misijonierius dirbo, pra
kaitavo, bėrė žemėn gatavų 
grūdų, kuriuos galėjo maistui 
suvartoti, o dabar štai liko be 
nieko. Tai tas misijonie
rius, laukinių žmonių nuomo
ne, yra kvailesnis ir už pai- 
kiausį sutvėrimą. Misijonie
rius žinoma laukinių žmonių 
pašaipų nepaiso, o eina savo 
keliu ir toliau. Galop per ke
letą metų įtikina laukinius

ka<l įmones, kad arimas, sėjimas, 
namų budavojimas yra geras 
daiktas, nors pasėti javai kar
tais žūva, namai kartais su- 
donga ir kitokių pragaiščių at
sitinka.

Mūsų proga ir užduotis.
Mes lietuviai esame nuo se

nai civilizuoti žmonės ir mūsų 
žmonės nebijo-arti, sėti, gyvu
lius auginti, nors dažnai pa
sitaiko, kad triūsas nueina nie
kais, kad javai dėl stokos lie
taus ar dėl perdidelio lietaus 
būna menki arba visai žūva.

Bet štai lietuviai rengiasi 
žengti dar didelį žingsnį pir
myn ekonominiame civilizuotų

tautų gyvenime. Ant didelės 
skalės pradedame koncentruo
ti kapitalus ir leistis į didelius 
biznius ir steigti dideles pra
mones. Ir ką-gi, finansinia
me gyvenime mes pergyvena
me dabar tokį laiką, kaip anie 
laukiniai žmonės su savo misi- 
jonierium. Dabar mūsų veik
lesnieji, sumanesnieji žmonės, 
it anas misijonierius, nurodi
nėja būtiną reikalą sutraukti 
savo kapitalus į bendroves, pa
imti pramonę ir pirklybą į sa
vo rankas. Jei to nepadary
sime, tai būsime vergais, kad 
ir turėsime neprigulmybę.

Laukiniai žmonės, kurie ne
tapo civilizuotais, neteko savo 
žemių, turėjo išnykti. Juk 
visa šita šalis buvo indijonų 
skystai apgyventa. O dabar 
ką mes matome, kur indijo- 
nai? Vos saujalė jų liko. Jei 
nepakils iki civilizacijos laips
nio, tai visi išnyks. Su mū
sų žeme ir tauta taip-pat gali 
atsitikti, jei neužžengsime ant 
viršutinio civilizacijos laips
nio.

Pramonė, pirklybą, bendro
vių, korporacijų, kooperacijų 
steigimas mums veik naujas 
dalykas. Daug reikia išrodi- 
nėjimu, kad tą reikia daryti ir 
kad tas bus mums su pelnu. 
Žmonės mato, kad tai šen, tai 
ten bizniai sprogo, ne vienas 
yra šimtą kitą biznyje prasto
jęs. Bet ar tas turi mus nu
baidyti nuo biznių, bendrovių? 
Ar ūkininkas, kuriam vieną, 
kitą kartą neužderi javai, sa
ko, kad ūkininkavimas neap
simoka?

«
Bizniai, bendrovės, koopera

cijos, korporacijos gali turėti 
nepasisekimų, taip kaipir ūki
ninkai.
• Pasisekimas ūkininkavime 
priguli nuo žemės ir aplinky
bių. Bet pasisekimas daugiau 
priguli nuo gabumo ir darbštu
mo ūkininko. Ant to paties 
ūkio nerangėlis, neišmanėlis 
skurs, o apsukrus sumanus ū- 
kininkas pinigus kraus.

Pasisekimas biznių, bendro
vių, kooperacijų ir-gi priguli 
nuo aplinkybių, bet daugiau
sia nuo darbštumo, sąžiningu
mo ir sumanumo vedėjų.

Kapitalo koncentravimu jau 
mes gerokai susivėlinome. Pra
miegojome svarbiausią laiką. 
Iš laikraščių matome, kad Lie
tuvos valdžia jau gerokai sko
linosi iš keletos valstybiii. Ar 
jai buvo skolinta be išrokavi- 
mo? Paskola Lietuvai nebu
vo labdarybė, o biznio išroka- 
vimas. Kodėl mes žiopsojame 
ir tebžiopsame, kada Lietu
va turi lįsti į skolą pas sveti
mus ir taip užtraukti ant sa
vęs svetimą jungą? Kodėl mes 
nesukoncentravome savo kapi
talų ir neišvadavome Lietuvos 
iš kritiško padėjimo?

Lietuviai, jei žiopsosime, tai 
pamatysime, kad besą jau po 
pietų šaukštas. Pasaulio gud
ruoliai nesnaudžia. Koncent
ruokime kapitalus, dėkimės į 
bendorves. Dėkitės prie tų 
bendrovių, kuriomis labiausia 
užsitikite.

Šio straipsnio rašytojas pri
guli prie Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir visiems pataria 
prie šitos dėtis.

šėrininkas.

Klebonus.I
Pasirodžius reikalui drįsta

me pasiūlyti gerb. klebonams 
gražių Sepia su paauksuotais 
apikrašČiais Pirmosios šv. Ko
munijos Paveikslų 12xl6| co
lių. Kaina 12c. 100 už $10.00.

Beto galima gauti Dirmavo- 
nės, Krikšto ir Moterystės.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Matine, kuri padarys jums pinigus. 

Nepirk JUDAMOJ; PAVEIKSL* ma
sinos uS $200, bet oasistatyk pats ui 
keletą dolerių. A8 esu patyrus opera
torius dar 18 Lietuvos. Dirbau teatruo
se Kaune, Vilniuje Ir kituose miestuo
se. Visi plepal, instrukcijos Ir pata
rimai 50 centų. Adresuok:

GENERAL RKPAIR 8HOP, 
2500 E. Somerset St, Philadelphia, Pa,

I

Mes ilsimės dvasia ir kūnu 
po šešių dienų sunkaus darbo. 
Daugelis iš mūs praleidžia lai
ką savo draugų kompanijoje, 
užkandžiauja kartu, pietauja, 
o kartais ir vakarieniauja.

Kompanijoje kiekvienas val
go biskį daugiau, negu papras
tai. Tokia jau žmogaus pri
gimtis. O panedėlyje dažnai 
mes jaučiame ištižimą ir neno
rą dirbti, abelną organizmo 
nusilpnėjimą, kartais turime 
galvos skaudėjimą, rūgštį bur
noje, nemalonų kvapą iš bur
nos ir kūno ir netekimą apeti
to.

Pilvas negali išvirškinti mai
sto perviršį ir jis užsiteršia, o 
tas ir iššaukia viršminėtus 
ženklus.

Visuose panašiuose atsitiki
muose, kaip visiems jau žino
ma reikia prieš gulsiant suval
gyti tris Partolos kendes, ku
rios švelniai ir greitai per nak
tį išvalo sistemą.

Todėl Partolos visuomet rei
kia turėti ant rankos, kad prie 
pirmo reikalo tuoj būt galima 
pasigauti. Todėl jos reikia 
insigyti išanksto, tuoj dabar.

Čiela dėžutė Partolos ken- 
džių kainuoja $1, o šešios dė
žutės išsiunčiama tik už $5.

Užsakymus su pinigais siųs
kite į:
APTEKA PARTOSA, 160 — 

Se'-ond Avė. Dept L. 3, New 
York City.

Už savo geras kendes Parto
la gavo auksinius medalius ir 
pagyrimo laiškus šešiose visa- 
svietinėse parodose Londone, 
Paryžiuje, Genevoj, Neapoly
je, Milane ir Barcelonoj.

Kiekvienoj šeimynoj turi 
rastis Partola. (140)

NAUDOJASI PROGA.
Lietuvių Prekybos Bendro

vės Vedėjas J. J. Roman pra
neša, kad daug lietuvių nau
dojasi proga pasiųsti maisto 
savo giminėms į Lietuvą. Tar
pe užsakiusių po skrynutę mai
sto yra sekanti asmenys, žino
mi visos Amerikos lietuviams: 

Pranas Viraks, 
Domininkas Antanavičia 
Jonas Navickas

Washington, D. C. 
Kun. J. Vyšniauskas, 
Julius B. Kaupas.

Šiaip jau daug vyrų, moterų 
ir merginų davė užsakymus.

Bendrovės vedėjas praneša, 
kad jau 5 d. Liepos išplauks 
laivas su tiek skrynučių, kiek 
bus iki to laiko užsakyta, bet 
kad vėliau bus laivas siunčia
mas kiekvieną mėnesį į Lietu
vą-

Daug lietuvių kreipiasi į 
Bendrovę maldaudami, kad 
juos priimti už darbininkus ir 
pasiųsti į Lietuvą, bet šiuomi 
kartu Bendrovė turi tiek daug 
aplikantų, kad užteks jų per 
kelis mėnesius. Kaip Bend
rovei reikės daugiau, tai tada 
bus per laikraščius paskelbta.

Toliau pranešama yra, kad 
tie, kurie siunčia užsakymus 
ant maisto gali surašyti laiš
kus ir kartu su užsakymais pa
siųsti. Tie laiškai bus įdėti į 
skrynias ir pasiųsti kartu į 
Lietuvą. Ant tokių laiškų nė
ra reikalo lipdyti krasos žen
klelių.

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
244 Broadway, So. Boston.

CAMBRIDGE BOTTLING 00.
Savininkai

J. PUZINAS

J. MALINOW8KAS 
Išdirbėjai geriausio toniko.

Rengėjai piknikų, balių, viešų 
arba privatiikų pramogų, norin
tieji gauti gerų saldžių gėrimų, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
81 Fifth 8t, E. Oambridge, Man.

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. 
$LQQ

ANT PARDAVIMO trijų šei
mynų namas su 14 kambarių ir ge
riausiais įtaisymais elektra ir ga
ru šildomas ir šaltas vanduo. Su 
maudynėmis. 9 vaisiniai medžiai 
ir garage dėl dviejų automobilių. 
Visai arti prie karo ir vienas tik 
fėras. Mokykla beveik ant vietos. 
Geriausia proga pirkti tiesiog nuo 
kontraktoriaus rankų, o visada 
uždirbsite pinigus. Namas randa
si 75 Holden St. Delei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

ANTANAS J. RUSECKAS, 
Knapp Avė., Worcester, Mass.

Paieškau brolio Jurgio Kuisio, 
Kauno gub., Sartininkų vai., Skir- 
žemių kaimo. Jis pats ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepberds Loan 

Dunceei, Scotland.

PARSIDUODA FARMA.
.26 akeriai apsėtos žemės viso

kiais javais ir daržovėmis. Gero
je vietoje, prie mokyklos. Prie
žastis pardavimo ta, kad prižiū
rėtojas tabako yra visiškai silp
nos sveikatos. Atsišaukite:

ALEX BARNES,
Woodland Avė., Box 6, 

Bloomfield, Conn.

Paieškau gero ir darbštaus var
gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin
kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip- 
Jis per laišką.

Kun. M. Kolvekas, r* 
423 S. Linn Av. Sioux City, Iowa.

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan
ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas Gedžius,
2 Billeriea St., Boston, Mass.

PARSIDUODA automobilius vi
sai pigiai. Dėl 7 sėdynių, 6 selin- 
derių, 1918 metų, mažai važinėtas, 
nesunkus ir mažai kaštuoja užlai
kymas. Tinka prie biznio arba 
šiaip pasivažinėjimui. Atsišaukite 
tuojaus laišku arba ypatiškai.

K. Urbon,
26 Gatės St., So. Boston, Mass.

Paieškau savo giminaičio Pra
no Adomaičio, kuris pirmiaus gy
veno po šiuo adresu: 512 — 8-th 
Avė., Seattle, Wash. Paeina iš 
Kauno, Šiaulių, Pašventinio par., > 
Laitešinių kaimo. Jis yra pabė
gėlis nuo karės Rusijoje.

K. Adomaitis,
460 Park Avė., Bridgeport, Conn. 
Tel. Cambridge 296-1.

Paieškau pusseserės .Zuzanos 
Bakaniutės ir Marijonos - Jomau- 
čiukės ir pusbrolio Antano Joman
to Kauno gub. ir pav., Raudonės 
valšč., Skirsnemunės par., Nau- 
kaimio kaimo. Meldžiu atsišauk
ti, nes turiu svarbų reikalą šiuo 
adresu:

Pranas Bereckas,
1385 E. 26-th St., Cleveland, Ohio.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėju ir esu patyręs tame dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.

Juozas Jankauskas,
62 Hudson St., Loveli, Mass.

Paieškau Antano Pajechalo, se
niau gyvendavo Ansonia, Conn. 
Turiu reikalą. *

Zofija PiaseckienA
48 New Orbiston, Bellshill, 

Lanarkshire, Scotland.



t

----------------1 te

4 DARBININKAS

Vietines žinios.

BOSTONO LIETUVIŲ VAI
KŲ VASARINĖ MO

KYKLA.
16 Birželio pobažnytinėje 

svetainėje dalvaujant gerb. 
kun. klebonui K. Urbanavičiui 
ir 11 katalikiškų draugijų ir 
kuopų atstovams įvyko susi
rinkimas vasarinės vaikų mo
kyklos reikalais.

Išdavė raportus delegatai iš 
pastarimo su Simano Daukan
to mokyklos komitetais kas
link daromi} pastangų prie 
bendro darbo. 'Prie ko paaiš
kėjo, kad nėra vilties, kad bū
tų susitarta.

Katalikiškų draugijij susi
rinkime 14 birželio išdirbti 
punktai buvo šitokie:
So. Bostono ir Bostono Lietu

vių Katalikiškų Draugijų 
išlygos kitų srovių Drau

gijoms.

Nutarta Birželio 12 d., 1919.

1) Mes nepripažįstame- jo
kios “Simano Daukanto Dr- 
jos” ir paliekame vardą tą pa
tį, kuris buvo duotas įstei
giant mokyklą. Tai yra: “Bos
tono lietuvių vasarinė vaikų 
mokykla.” Taip-pat nemato
me reikalo inkorporuoti tokią.

2) “Bostono lietuvių vasari
nės vaikų mokyklos” princi- 
palu yra Šv. Petro R. K. lietu
vių parapijos klebonas.

3) Principalas arba klebonas 
skiria mokytojus ir praneša a- 
pie jų paskyrimą komiteto su
sirinkimui. Taip-gi, jeigu kas 
iš komiteto narių žino tinkamą 
vpatą į mokytojus praneša a- 
pie tai principalui, kuris sulig 
savo nuožiūros turi teisę pri
imti ar atmesti.

4) Draugijos arba kuopos 
prisidedančios prie “Bostono 
lietuvių vasarinės vaikų mo
kyklos ir įmokančios $15.00 ga
li įgalioti 2 nariu atstovauti 
draugijų; įmokančios $25.00 
ar daugiaus gali įgalioti 3 na
rius, nedaugiau.

5) Kasierius turi būti po 
jcąucija ne mažiaus $500.00. 
Reikale kaucija pakeliama.

6) Bostono lietuvių vasari
nei vaikų mokyklai” vadovė
lius ir rankvedžius parenka 
principalas. Jis turi pilną 
teisę netinkamus mokyklai va
dovėlius atmesti.

7) Ši sutartis negali būti 
mainoma be visų draugijų me
tiniuose susirinkimuose nuta
rimo.

8) Reikalaujame, kad J. A- 
domavičius atšauktų protestą 
prieš kun. K. Urbonavičiaus 
paduotą . aplikaciją Bostono 
miesto mokyklos komisijai.

9) Prisidėjus 
draugijoms arba 
pareikalavus mes 
dabartinę valdybą 
ir rinkti naują.

. 10) Visi susirinkimai “Bos
tono lietuvių vasarinės vaikių 
mokyklos” turi būti laikomi 
Šv. Petro Bažnytinėje salėje.

Bet Simano Daukanto mo
kyklos komtetas apie tų punk
tų pritaikinimą nei kalbėt ne
nori. Dėlto nutarta daugiaus 
pastangų nedėti dėl bergždžio 
darbo suvienyti nesuvienijamų 
dalykų. Tai yra iš partyvių 
žmoniij nesistengti sudaryti 
bepartyvį komitetą prie vasa
rinės mokyklos vedimo ir tvar
kymo, bet tuojaus imt dirbt 
pozityvį darbą.

Raportai visų keturių dele
gatų priimta vienbalsiai ir nu
tarta kad nuo virš privestų 
praeito mitingo išdirbtų punk
tų nesitraukt, bet pilnai jų pri- 
silaikyt.

priešingųjų 
kuopoms ir 
sutinkame 
panaikinti

subatomis ne; dėlto kad vaikai 
pasilsėtų kaipo vakacijų lai
kas.

Nutarta prie Saldžiausios 
Širdies draugijos 22 birželio 
rengiamų prakalbų gauti vienų 
kalbėtojų kunigų, kurs išaiš
kintų katalikiškos mokyklos 
svarbų, kad katalikai tėvai 
geriau tų dalykų suprastų.

Skaityta laiškai kuriais gaz- 
dinama kun. klebonas kaslink 
mokyklos tvėrimo. Nutarta 
kad klebono laiškas yra teisin
gas ir juomi mintys išreikštos 
tokios, kokios yra viso šio su
sirinkimo.

Nutarta be metinio draugijų 
ingaliotinių susirinkimo iš vir- 
šminėtų dešimties punktii nie
ko nemainyt o jeigu neprisidė- 
jusios draugijos panorėtų pri
sidėt prie vasarinės mokyklos, 
tai jas priimt taip kaip ir už
pernai ir pernai buvo daroma.

Nutarta kad užmetimas da
romas būk katalikai arda mo
kyklų yra neteisingas dėlto 
kad katalikai ir šįmet nori mo
kyklų palaikyti tokia kokia bu
vo iš pat pradžios jos įsisteigi- 
mo o prie Simano Daukanto 
draugijos nieko bendro netu
rėt nei jai kenkt nei jų remt.

F. Virak’s.

AUKOS.
Vardai tų, kurie aukojo T. 
Fondui 14 d. birželio laike 
adv. Mastausko ir česnu- 

lio prakalbų.

Kun. K. Urbanavičius $55.00
Po $5.00: J. Jurkšas, U. Vai- 

ditaitis, M. Giedraitaitė, J. Be- 
leskas ir K. Kiškis.

Po $2.00:
Paulinskienė,
J. Gudilionis, V. Mačiulaitė, 
J. Padolskis,
M. Šeikis ir A. Zalieskas.

Po $1.00 j A. Longinas, J. Ja
kimavičius, A. Šapalis, M. Pra- 
tašienė, 
bauskas, 
Kairys,

A. F. Kneižis, A. 
, O. Strazdienė,

A. Markelionis,

A. 
L. 
J. 
P. 
F. 
J.

IŠVAŽIAVO.
F. Virakas, LDS. Centro pir

mininkas, utarninke išvažiavo 
į Atholį pas brolį. Grįš pabai
goje šios savaitės.

15 METŲ SUKAKTUVIŲ
♦

Prakalbos
----- Rengia------  

Saldi, širdies V. Jėzaus Dr-ja 
----- Bus------  

NEDĖLIOJĘ,

BIRŽELIO 22 DIENĄ 1919 

BAŽNYTINĖJE SALĖJE
Fifth Str., So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės žymiausi kalbėtojai 

svečiai ir vietiniai. Tarpe jų 
yra šie: gerb. kunigai P. Juš- 
kaitis Cambridgiaus lietuvių 
klebonas, K. Urbanavyčius vie
tos klebonas ir p. M. Venys.

Jie kalbės apie draugijos ir 
kitus įvairius reikalus. Atei
kite visi. Tų dieną į draugi
ją bus priimama už pusę įsto
jimo.

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJASJUOKAUNAS 

D E KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
k ekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus:
“DARBINI N*K A S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
r

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v*l*D<ioe:
Nuo 2 iki 8 po pilt. Nuo 7 Iki 8 vakar*

509W ROA.DWAY Cor. ST 30. BOSTON.
Tai 802 S. B.

padarys 
BALTĄ.

Kad būt gražiu
-Vartok tą mostl, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dShb- 
tSs 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąat 
popierinj dolerj arba stampomis.

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

K. Savickas, B. Joku- 
Kasmauskienė,

M. Gelubickas, J. 
Petrauskas, J.' Petkauskas, 
Meškauskas, J. Varaitis, 
Lubieskas, L. Jankauskas, 
Bereika, S. Merkau (?)
Ransausas (?) V. Darikas (?) 
K. Kalinauskas, U. Grevinienė, 
J. Naucunaitė, Janulevičius, 
M. Baliukonis, J. Butila, J. 
Augūnas, J. Augūnas, A. Vai- 
siauskas, F. Kilfis, A. Aukš- 
tilnis, K. Vilnis, J. Svelistis, A. 
Rizekas, O. Cibulskienė, P. 
Giedraičiutė, M. Kilmoniutė, 
A. Pauliukiutė, Z. Klapataus- 
kas, .J. Maneikis, J. Sararnis, 
J. Andrulraza, A. Razgevičius, 
A. Meškauskas, A. Vasiliaus
kas, J. Šūkis, B. Pabiržis, Z. 
Kuneniečius, 
J. Gudilionis, 
Astrauskas, A. Vaznikaitė, A. 
Jankauskas, N. Jankaitė, A. 
Bucevičia, J. Našlis, J. Lapin
skas, S. Klevas, S. Noreika, 
P. Starieska, J. Pečiulis, K. 
Cesmanas, J. Alikas, K. Ba
ranauskas, V. Zibonis, S. Va- 
barskas, J. Aleksiutis, A. Ži
lienė, P. Kakuelies, B. Povi- 
lauskas, P. Mulevičius, A. 
Maslauskas, A. Baužinskas, M. 
Brikaitė, P. Brenuškaitė, K. 
Ketvirtis, K. Kobulieniukas, 
F. Keuis, F. Putaukas, K. 
Sukas, A. Turaičiukė, Z. Ba- 
ničiukis, F. Vizgirdas, S. Ku- 
darauskas, K. Ademeis, A. 
Aleksiūnas, Vinaslienas.

J. Šeduikis,

Skyr. Sekretorius.

J. Stanaičiutė, 
J. Šokas, P.

Tą pačią dieną bus iškilmin
gos šv. mišios viršminėtos dr- 
jos 9 vai. ryte šv. Petro lietu
vių bažnyčioje. Toje iškilmė
je pasižadėjo dalyvauti dar dvi 
didelės lietuvių draugijos: Lie
tuvos Dukterų po globa Moti
nos Švč. ir šv. Kazimiero R. 
K. dr-ja.

Visi nariai tų draugijų kvie
čiami būtinai susirinkti 8:30 v. 
ryte į bažnytinę salę ir paskui 
visi incorpore eisime į bažny- v* cią.

Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Dr-jos Pirmininkas

A. Kmitas.

."T*:
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---------------TODĖL-------------- Ęg
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-ffi 

KON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS! g
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR§ 

MES PRISIRENGĘ? g
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-Ęs 

nimais kam ir kokiam tikslui siunčiate. Įūe
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.) įg

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. JL ]

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 Iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

nariai

Buvęs,

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S.

D. Antanavičius,
438 E. Sixth Street, 
South Boston, Mass.

Daugumas iš jų pasi- 
sustojo 
Žinoma 

kad

I

1

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 »al. vakare.

pirmo; klesos

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHE8TER ST.

NedMiomla 
ano 10 vai. ry te 
iki 4 vai. vakare.

Tai. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sasikalirti ir littavisskai 
Ofiaovalandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ

Bell Phone Dickinsen 3995 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Si., PUladdpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

NedeKrais iki 4 po piltu. «

PRANEŠIMAS.
SLRKAPB. kuopos 

buvo labai nteužganėdinti, kad 
negauna savo organo “Tautos 
Ryto.”
traukė net iš kuopos, 
mokėję mokesnius, 
tas atsitiko vien dėl to, 
finansų knygos buvo vedamos 
bolševikiškoj tvarkoj. Bet aš, 
užėmęs vietą finansų raštinin
ko, sutvarkysiu kogeriausia 
ir visi nariai gausite “Tautos 
Rytą.” Kurie pasitraukėt dėl 
tos priežasties, tai meldžiu už- 
simokėt ir vėl būt nariais. 
Taip-pat užtikrinu, kad ir su
sirinkimai bus laikomi kas mė
nuo ir savo laike. Tai gi dau
giau betvarkės nebus, nes jau 
karė pasibaigė, o karės laike 
tai žinoma visiems reikia nu
kentėti.

Knygose daug nebuvo antra
šų ir aš negalėdamas surasti, 
padaviau centrui “Darbinin
ko” antrašą 244 W. Broad- 
way.

Šiems nariams “Tautos Ry
tas” eis ant .“Darbininko”: E. 
Lesinskienė, P. Baradinskaitė, 
V. Tamulaitis, Z. Tamošiūnas, 
J. Petrauskas ir A. Kairis. O 
jei norit kad siųstų į namus, 
tai priduokit savo antrašus 
man.

L. Vyčių 17 kp. išvažiavimas 
birželio 17 d. puikiai nusisekė. 
Suvažiavo gana daug jaunimo 
ir visi gyvai žaidė, dainavo, šo
ko, bolę svaidė ir tt. Būta 
skanių saĮdžių gėrimėlių ir už
kandžių. Vieta neblogiausia 
ir dar uždyką.

Apart to, pp. Grinkevičiai, 
kurie prie pat vietos^ gyvena, 
svečius pavaišino, o p. Petras 
Špokas jaunimą linksmino 
grieždamas ant koncertinos vi
sokius žaislus ir šokius.

Apie 9 vai. visi skirstėsi lin
ksmi į namučius.

Nutarta kad mokyklai rank- Paskolos Fondan. 
vedžius parūpins komitetas su 
kun. klebonu pasitaręs. Kad 
vaikams rankvedžiai bus duo
dami taip-pat kaip ir praeitais 
porą metų, tai yra taip: kas 
neturi iš ko užmokėt, tam bus 
duodama už dyką o kas turi iš 
ko užmokėt kad užsimokėtų.

Mokykloje bus mokoma tų 
pačių dalykų kaip kad ir pra
eitais dviems metais.

x Mokykla prasidės apie 7 lie
pos. Bus mokinama panedė- 
liais, utaminkais, ketvergai 
Dėtnvčiomis. o seredomis

-į.-.-m

-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.g|
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iPranešimasWorcesterio

Prierašas. Kaikurios pavar
dės neaiškiai surašytos ir ne 
vieno išėjo iškraipytai. Tai 
ne mūsų kaltė.

PIRK V AKACIJOMS
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.

f!
Lietuviams

LIETUVIŠKAS NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS

IR APDRAUDOS OFISAS

Vinco Vilkausko
Parduodu stubas, farmas ir lotus Worcester’yj ir apie-

linkėj. Apdraudžiu nuo ugnies namus, rakandus (fumiture) 
automobilius ir kitokią nuosavybę. Taip-gi pomirtinę susižei- 
dime ir ligoje apsaugą. Norėdami pirkti stubą ar farmą ar
ba apdrausti gyvastį, sveikatą, namus, rakandus ar kitokius 
daiktus, meldžiu kreiptis sekančiu adresu:

WILLIAM W0LK0WSKI

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai ttž šėrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės, 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo-.
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc.

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės Šerai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrašykime ką daugiausiai galima dabar ir siųskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnšjęs pilvelis buvo. Dispepsija,' 

nevirlnimns pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervą tona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Biteria, Ir po 3emėni. savo paveiksle pamačiau tok| skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
knvoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof.

REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6 

MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors,išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 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.

\ ________ ____ _____

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 nieko 
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 yra dykai.

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

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

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

i
i

Dermafnea nilaika p’tnkn įlinki
ma. pražilina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
mi jėms reikalinga maiste.

Dermafuga padarys kad Jusū plau
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.
i Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis

kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant pristosime Jum paS- 
ta suvis dykai Ubandymui sampile.

Prisiuskite 10 e. stempomis persikai 
timo lėiu, gausi ilbandymei dežiut? 
Dermafuros ir broiiura.




