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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikitta, 
kad taftos dora bujotų ton, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.

— Washington.
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Veikėjus nuskyrė 
paskerdymui.

Maistą iš Lietuvos gabens 
Rusijon.

Gruodžio 30, 1918. 
jį Berne.

NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ
LIETUVOS.

Užeinant bolševikų gaujoms, 
Lietuvos valdžia persikėlė iš 
Vilniaus Kaunan. A. Smetona 
ir M. Yčas vis-gi sugrįžo iš 
Berlino Lietuvon, o Šveicarijon 
atvažiuoja Klimas ir Lastaus- 
kas (baltgudis) dirbti prie Lie
tuvos pasiuntinystės.

Kapsukas jau Vilniuje ir or
ganizuoja bolševikišką štabą. 
Artimiausiu Kapsuko pagelbi- 
ninku yra Aidukevičius, pas 
kurį yra sąrašas Lietuvos inte
ligentų, išpiauti paskirtų. Pa- 
piovimjii paskirti katalikų, kri
kščionių demokratų, pažangie
čių, santariečių ir dešinesnių 
socijalistų nužiūrėti inteligen
tai

Pirmas Kapsuko parėdymas 
Lietuvoje tai sukonfiskuoti 
Lietuvos maistą ir pasiųsti Ru
sijon, ypač Petrogradan. Kap
sukas parsikvietė keletą bolše
vikų pulkų iš Rusijos, o jei tų 
neužteks, tai Lietuvoje dau
giau mobilizuos priverstinai.

Letgalijoje, Disnos ir Zarasų 
apskričiuose bolševikai nakčia 
padega namus ir neleidžia žmo
nėms išbėgti; tai taip gyvais 
ir sudegina. Tokiu būdu bol
ševikai sudegino šiuos Letgali- 
jos miestelius: Baltinowa, Ri- 
kowa, Malta, Warklani ir k., 
o juk ten gyveno tik biedni, be
turčiai žmonės, bet mirtis jiems 
nes jie nebolševikai. ’ *

Iš patikėtinų šaltinių suži
nojau, kad Rusijos bolševikai 
turi 300,000 organizuotos armi
jos. Dideliems plotams tai ne
didelė jiega, ale kad vokiečiai 
nedavė Lietuvos, Latvijos, Es- 
tonijos gyventojams apsigink
luoti, tai bolševikai įstengia 
beginklius ir deginti ir piauti. 
Jei būtų bent 100,000 discipli
nuotos armijos, tai galima būt 
bolševikus iš visos Rusijos iš
šluoti, o Lietuvai apginti už
tektų ir 10,000 gerų kareivių. 
Mat bolševikų armijon daug 
stoja vien dėlto, kad ten jiems 
valia ir vogti ir mušti ir visaip 
lėbauti. Abelnai-gf, bolševi
kai yra bailūs ir, jei ateitų 
ginkluota kariuomenė, tai visos 
jų gaujos išbėgiotų.

Šias visas žinias gavau iš rim
tų šaltinių.

i
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PRIPAŽINO LENKIJĄ.
Talkininkų atstovai Paryžiu

je pripažino lenkų valdžią, ku
rios galva yra,Paderewski.

Vas. 20 d. buvo antras Len
kijos seimo posėdis. Premieras 
Paderewski pasakė, kad reikia 
didinti armiją kovai prieš bol
ševizmą. Todėl reikią įvesti 
priverstiną kareiviavimą. Sa
kė, kad bežemiams turės būti 
duota žemės, gi mažažemiams 
turės būt duota daugiau žemės. 
Toliau Paderewski sakė, kad 
Teschen turės prigulėti Lenki
jai lygiai kaip ir Vilnius. Lie
tuviams ir Ukrainiečiams, sakė 
jis, reikia leisti vystyti savo 
kalbą, papročius ir mokyklas.

Teschen, apie kurį Paderev- 
ski minėjo, savinasi ir čekai.

•-
Vokietijos laikraščiai apgai

lestauja, kad Francijos pre
mieras Clemenceau tapo pa
šautas. Rašo, kad tas dar la- 
biau sukurstys francūzus prieš 
vokiečius.

Talkininkai paskelbė Vokie
tijos armistijos komisijai, kad 
vokiečių nelaisvių dar neleidžia 
namo.

Šiaurinės Rusijos respubli
kos prez. Čaikovski sutiko da
lyvauti Prinkipo salos konfe
rencijoj, kuri skirta vas. 15, 
bet iki tol nesuspėta susitarti.

Vas. 27 Anglijoj bus taip va
dinama pramoninė konferenci
ja, 
ko

Mainierių Federacija suti- 
joj dalyvauti. <

Lavonas Rožės Luxemburg 
rasta Landwehr kanale. Ji bu
vo minios nugalabinta sausio 
17 d.

Karei pasibaigus Berline bu
vo prasidėję įvairiuose kabare
tuose baliavojimai, lėbavimai, 
šokiai. Tie lėbavimai buvo taip 
prasiplatinę, jog valdžia daug 
salių ir kabaretų uždarė ir šo- 
kius leidžia rengti tik nuskirto
mis dienomis ir tik iki nuskir
tos valandos.

Anglijo] pradėjo didintis ap- 
sirgiir.ai ir mirimai nuo influ- 
enzos.

Petrograde sustreikavo "arti 
GO.OriO darbininkų; reikalauja, 
kad būtų pabaigta namine ka
rė ir pradėta prekyba su užsie- 

■ m". .it

Didis Airių Kongresas
\ ...-

f

Pareikalavo neprigulmybės.
AIRIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Dalyvauja apie 5.000 delegatų.
Pereitą subatą Philadelphi- 

joj atsidarė airių kongresas. 
Tai didžiausias airių kongre
sas is visų buvusių. Delegatų 
yra ir iš užjūrio, iŠ' Airijos. Iš 
viso delegatij esą apie 5.000.
Kongreso tikslas yra nurody

ti Amerikos gyventojams Airi
jos reikalavimus ir suformu
luoti pieną pastatyti Airijos 
klausimą Taikos konferencijai.

Tarpe delegatų yra daug 
augštesnėsės dvasiškuos, kaip 
va J. E. Kardinolas O ’Connell, 
Kardinolas Gibbons, arcivys- 
kupas Doughertv; tarpe žy
mių svietiškių yra New Yorko 
Augščiausiojo Teismo teisėjas 
Cohalan, kurs yra kongreso ve
dėju išrinktas.

Stebėtino gražumo ir pilną 
gilių jausmų maldą atkalbėjo 
arcivyskupas Daugherty. Da
lis maldos buvo tokia:

“Visagalis Dieve, mes Tavęs 
prašome apšviesti mūsų pro
tus, idant mes matytume kelią 
tiesos, ir sustiprink mūsų va
lias, idant mes galėtume tuo ke
liu eiti.

Mes meldžiame Tavęs palai
minti vaikus kankinamos tau
tos, kurios reikale čion mes 
susirinkome; palaimink kartu 
likusius tėvų žemėje ir visus ne
suskaitomus, pasklidusius po 
visą žemės paviršių, kurių šir
dys tebėra prisirišę prie tėvų 
žemės arba namų prabočių.

Kokia tauta Tau taip tarna
vo, kaip airių žmonės? Laike 
Airijos iškilimo moksle ir že
miškuose turtuose jos misijo- 
nieriai nešiojo Tavo mokslą po 
visą Europą nuo Škotijos aug- 
štumų iki Lombardijos lygymų. 
Parinktasis tos tautos jauni- mas, neužgesinamas, 
mas šventvietėse vedė savęs iš
sižadėjimo gyvenimą.

Per persekiojimo amžius skai
stusis jaunimas liejo iš savo 
gįslų kraują už tikybą. Kiti 
be pasigailėjimo buvo išmušti 
iš namų, o jų žemės buvo pa
dalintos jų priešininkams.

Mokslas jiems nebuvo priei
namas ir tuomet jų priešinin
kai tyčiojosi iš jų kaipo be
mokslių ir neapšviestų.

Jos kunigai, buvo gaudomi 
kaip vilkai miškuose ir buvo ro- 
kuojami kaipo piktadariai.

Buvo išleisti įstatymai sulyg 
kurių baudžiami kankinimo į- 
rankiais ir virvėmis, idant juo
sius įbauginti ir išnaikinti.

Duona buvo atimama nuo ai
rių kūdikių ir jų sveikieji tė-

Nuo seneji 
kutinę pašto 
dvarininkų p 
svetimose želėse gyveno.

Priespau 
blaškė airii 
šaulio kraf

B. t kur tik jie iškeliavo, vi
sur ji<- išpažino Tavo tikybą; 
ir iš sunkiai uždirbtų centų jie 
nuklojo žemės'paviršių šven
tyklomis.

Ar ilgai o Viešpatie kentės 
dar Airija! Per amžius ji bu
vo arčiausia priėdKryžiaus Ta
vo Nukryžiavoto Sūnaus. Mel
džiame, idant mūsų tauta, kaip 
Jis, kryžiuojama, kad taip-gi 
kaip Jis, būtu prikelta iš numi
rusių.”

kardinolas perskaitė 
rezoliuciją.

Nedėlioj vas. 23 d. popietinėj 
kongreso sesijoj kardinolas 
Gibbons perskaitė rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama neprigul
mybės Airijai. Rezoliucijoj 
prašoma taikos konferencijos 
taikinti Airijai pat-apsispren- 
dimo principą.

Antra rezoliucija buvo priim
ta Tautų Lygos klausime. Rei
kalaujama, kad tos Lygos kon
stitucija nesuvaržytų Ameri
kos ir kad ta konstitucija ne
būtų siaurinamos teisės mažų
jų tautų ir jūrių laisvė.

Suvažiavimas pasiryžo su
rinkti per pusę metų $1.000.000 
Airijos reikalams. Tai tuomet 
suvažiavimo vedėjas Cohalan, 
New Yorko Augščiausiojo Tei
smo teisėjas apėjo delegatus 
rinkdamas pasižadėjimus. Tai 
trumpu laiku surinko $1.250.- 
000 pasižadėjimų.

Airių užsidegimas neapsako- 
Su ne

išpasakytu entuziazmu priėmė 
kardinolo perskaitytą rezoliu
ciją. Su didžiu džiaugsmu 
klausė prakalbų, paremiančių 
rezoliuciją. Už rezoliuciją kal
bėjo Milwaukee arcivyskupas 
Messmer, Philadelprijos žydų 
rabinas Krauskopf, protestan
tų episkopalų kun. James Min- 
ter ir k.

Žydų fabinas Krauskopf bu
vo suelektrizavęs tūkstančius 
žmonių, kuomet pasakė, kad 
prez. Wilsono dekleracija, kad 
mažosios tautos turės turėti 
savivaldos teisę “nebus užmirš
ta ir net nei pats prez. Wilson 
negali to atšaukti.”

Neprigulmybės dekleracijoj 
sakoma, kad tarp Anglijos ir 
Airijos yra karės stovis ir to 
taikos konferencija neprivalo

Į gyventojų pas- 
;ė buvo atimama 
■ispaudikij, kurie

, ir nedateklius iš
autą į keturis pa- 
3*-

ignoruoti.
Tegyvuoja neprigulminga Ai

rija! /

WASHINGTON, D. C.

Iškilmės.

Vasario 20 d. š. m. bus ilgai 
: minėtina šios šalies katalikų is- 
> torijoje. Diena, kuriai pana- 

šių retai teatsitinka, bet ir tuo
met ne pilnoje savo grožėje.

Šitoje minėtoje dieno Jo E- 
minencija Jokūbas Kardinolas 
Gibbons apvaikščiojo savo 50 

( metų auksinį vyskupavimo ju- 
į bilejų. Visos iškilmės tapo su

ruoštos Amerikos Katalikų U- 
ni versite. Jubileto pagerbi
mui susispietė daugelis žymių 
Suv. Valstijų, Kanados ir Mek
sikos ierarcliijos asmėnų. Sve- 

j čių tarpe pažymėti šie garbin- 
■ gi vyrai:— J. E. V. Kardino

las O’Connell, 
. dinolas Begiu; 
i kūpąs Cerretti, 
. Tėvo Benedikto 
. nys, J. E. Apaštališkas Delega

tas Arcivyskupas Bonzano; 10 
. Arei vyskupų, 58 Vyskupai, 43 
. Prelatai; visi Amerikos Kata

likų Universiteto profesoriai; 
suvirš 250 įvairių Kongregaci
jų atstovų; apie 300 kunigų ir 
žymus skaitlius studentų, ats
tovaujančių įvairias organiza
cijas ir tautas. Iš eilės randa
me šių tautų atstovus:— airių, 

' prancūzų-kanadiečių,' vokiečių, 
lenkų, lietuvių, italų, meksi- 

1 kiečių, ukrainiečių, čekų, sla- 
vokų ir armėnų.

Pamaldos prasidėjo 10 valan
dą ryte. Išganytojaus Kars
to koplyčioje, verčiau sakant 
bažnyčioje. Laike šv. Mišių J. 
M. Vyskupas T. Shahan, uni- 
versito rektorius, perskaitė šv. 
Tėvo kardinolui Gibbons rašy
tą laišką italų ir anglų kalbose. 
Šį laišką atvežęs augščiau mi-1 
nėtas šv. Tėvo Pasiuntinys Ar- j 
civyskupasCerrett? ‘ šv. - jewėžč 
lą pasakė J. E. Arcivyskupas J. 
Mundelein. Klausant šito as
mens, kalbančio visos- tautos 
vardu, kiekvienas supranta ir 
atjaučia kokią rolę lošė J. E. J. 
Kardinolas Gibbons netiktai 
Katalikų Bažnyčios, bet ir vi
sos. tautos pažangoje. Šitą svar
bią Kardinolo įtekmę, jaučia
mą paskutiniame šimtmetyje 
politikoje tiktai' trnmet suži
nosime pilnai, ku^ rt mirties 
angelas užmerks jo akis. Rei
kia pripažinti, kad Suv. Vals
tijų šalis šiandie yra viena iš 
pirmutinių ir J. E J. Kardino
las Gibbons šios šalies žymiau- 000.000.

J. E. L. Kar- 
J. E. Arcivys- 
ypatingas šv. 
XV Pasiunti-

siu Bažnyčios vadu ir garbin
giausiu piliečiu. Laiminga ši 
šalis, turinti gerus šv. Bažny
čios vadus, tikrus tėvynai
nius.

Pamaldoms pasibaigus, tapo 
suruošti piet!!?“ “Gradustes’ 
Hali” namuose. Laike pietų 
buvo išpildytas sekąs progra
mas:— kalbėtojai — J. E. Ar
civyskupas Cerretti “šv. Tė
vas”; J. E. V. Kardinolas 
O’Connell “Suv. Valstijų Je- 
rarchija”; J. E. Arcivyskupas 
Glennon “Mūsų šalis”; J. E. 
L. Kardinolas Begin “Kana
dos Jerarchija”; į šitas visas 
kalbas atsakė patsai J. E. J. 
Kardinolas Gibbons.

Įspūdžiai, kuriuos sukėlė 
šios dienos atsitikimai, niekuo
met neišnyks iš dalyvavusių 
vaidentuvės. Jie pasiliks vi
suomet, primindami tą grožę 
ir galę, gyvuojančią katalikų 
Bažnyčioje, ir tuos genijus, už
imančius svarbias šioje dieviš
koje įstaigoje vietas.

J. N.

VOS NEIŠTIKO NELAIMĖ.
Nedėlios vakare milžiniškas 

laivas George AVashington su 
prez. Wilsonu pasiekė Bostono 
apielinkių. Vos neištiko nelai
mė, nes buvo tiršta migla ir 
vos neužėjo ant seklumos. Prie
šakyje prezidento laivo plaukė 
nedidelis laivas Harding ir nuo , 
to laivo patėmyta salukė. Pa
leido švilpukus. Bet vėjas pū
tė nuo jūrės ir ant George 
Washington nebuvo girdima. 
Ant laimės nuo George Wash- 
ington patėmyta garai iš švil
puko ir suprasta signalas. Tuoj 
pasukta šalin ir išeita iš nelai-____
mes.

Prez. AVilson nakvojo ant 
laivo ir sulyg nuskirto progra- 
mo išlipo 11:30 vai. iš ryto.

Prez. AVilson Suv. Valstijose 
bus vos tik savaitę. Kovo 5 d. 
grįš Paryžiun.

STREIKUOS DĖL ALAUS.
New Yorke septynios darbi

ninkų unijos nubalsavo strei
kuoti nuo liepos 1 d., kada už
sidarys saliūnai. Sako: “No 
beer, no work.” Tos unijos 
apima 100.000 su viršum darbi
ninkų. .

Montrealyje sudegė hotelig
St. Jovite. Žuvo kartu 8 žmo
nės.

UŽMUŠĖ BAVARIJOS 
PREMIERĄ.

Bavarijos sostinėj Mueniche 
tapo nušautas Bavarijos pre
mieras Kurt Eisner. Jis tą 
vietą buvo pagavęs po kaizerio 
nuvertimo. Jis buvo žydas, 
socijalistas. Kartu tapo už
muštas Bavarijos karės minis
teris Rosshaupter.

Tame mieste • buvo sukilę 
spartakai (bolševikai) bet bu
vo pergalėti.

RIAUŠĖS BAVARIJOJ.
Bavarijoj po užmušimo pre

mjero Eisnero kilo maištas ir 
spartakiniai ima viršų. Įstei
gė Sovietinę valdžią. Sostinė
je neišeina laikraščiai. Sparta
kai suareštavo arcivyskupą 
Faulhaberą. Prasidėjo dide
lės skerdynės.

____________ 7

Albert R. Williams, buvęs 
kongregacijonalistų kunigas, 
liudijo senato komisijai apie 
bolševikus Rusijoj. Jisai yra 
buvęs Rusijoj ir yra bolševikų 
šalininkas. Sakė, jog bolše
vikai nesą kraugeringi ir nu
galabiję tik apie 45.000 žmonių. 
Pripažino, jog bolševikai mai
sto stovio nepagerino. x

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiahs misija per Konstantino
polį išvažiavo į Rumuniją.'

Vokietijoj sulyg valdiškų pa
skelbimų bedarbių esą arti 1.-

Darbo sekretorius Wm B. 
\Vilson New Yorke pasakė, jog 
streikus Seattle, Wash., Butte, 
Mont. ir Lavrence, Mass. sukė
lė bolševikai ir aidoblistai vien 
tuo tikslu, kad sukelti Suv. 
Valstijose pramoninę revoliuci
ją

Vokietijos kanclierius Seime 
pasakė, jog jauna Vokietijos 
respublika didžiausiame pavo
juje. Maisto ir pramonės sto
vis esą blogame padėjime. 
Darbininkų nerimavimas dide
lis. •

New Yorke valgyklų darbi
ninkai nutarė susiorganizuoti, 
kad užlaikyti dabartines algas. 
Susirinkimas šaukiamas vas 25 
d.

DUODA ANT IŠMOKESČIO.
Francija ir Rumunija Kana

doj daro didelius užsakymus. 
Gauna ant išmokesčio. Užsi
sako įvairios žalios medžiagos, 
maisto ir visokių įrankių. Ru
munija ketina gabentis ir gal
vijų. Belgija ir-gi ketina pa
daryti panašius užsakymus.

North Čarolinos valstijoj 
tarp negrų moterų, mirimų lai
ke gimdymo yra 93.9 ant 100.- 
(XX). Tai yra šešis sykius dau
giau, negu tose vietose, kur 
prie gimdymo šaukiamasi dak
tarai arba tam mokslus išėju- . 
sioe akušerkos.

4
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DETROIT, MICH.-
L. Vyčių 79 kp. surengė va

karą subatoj vas. 15 d. svetai-

sidėti prie valstybinio gyveni-1 
mo šalies, kur gyveni.

Iš Helaingforso pranešama, 
jog būrys jurininko, atvyku
sią iš Petrogrado Maskvoj die
nos laiku apiplėšė Leniną. Atė-

Eina iž So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia. Am. Lietuvių Rymo-Katali 
ką Iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

‘DARBININKAS”
(The Worker)

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

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly............................................... $3.00
Boston and suburbs...................4.00
6 months ............................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKIA SVEČIŲ NEBU
VĖLIŲ.

Paryžiuje atstovų iš Lietuvos 
yra dabar nemažai. Žinoma 
jie ten nėra be darbo, bet mums 
rodos, kad būtų gerai, kad 
trejetas iš jų, kaipo trijų sro
vių atstovai, atvyktų Ameri
kon.

Tai būtų padarytas tarpe A- 
merikos lietuvių toks sujudi
mas, kokio nėra buvę. Tuo
met svečiams nebuvėliams čia 
esant gal ir Visuotinas Seimas 
būt naudinga sušaukti.

Amerikiečių priedermė būtų 
svečius pakviesti. Tą padary
ti galėtų Pildantysis Tarybij 
Komitetas.

Liberalai dvilinkai susiriez- 
dami šaukia, kad reikia seimo. 
Dar nežinome, ką nutarė Ame
rikos Lietuvių Taryba savo su
važiavime Pittsburge pereitą 
savaitę seimo klausime, bet ar 
pritarė šaukti greitu laiku ar 
vėliau, tai mums rodos jokiu 
būdu neprivalome seimuotis be 
atstovų nuo Lietuvos valdžios.

DAR KARTĄ ŠAUKIASI 
DĖDĖ SAMAS.

- Karė jau prieš keletą mėne
sių pasibaigė, bet valdžia dar 
rengiasi užtraukti vieną pasko
lą. Naujoji paskola prasidės 
po balandžio 21 d. Tai tur
būt bus paskutinė paskola, nes 
karė turbūt neatsinaujįs.

Nors karė pasibaigė, bet de
mobilizacija nepabaigta. Fran- 
eijo j turbūt dar yra arti 1.000.- 
000 Amerikos kareivių. Juos 
ten reikia užlaikyti ir perga
benti atgal. Tas reikalauja iš
laidų. Todėl valdžiai ir pri- 
seina dar kartą užtraukti pas
kolą.

Šią ateinančią paskolą bus 
sunkiau remti, nes nemažai 
darbininkų be darbo, o kitiems 
darbas sutrumpintas, . dar ki
tiems algos numuštos. Bet ir 
išlygos būsiančios geresnės. 
Gal būt ir nuošimčiai bus aug
ėlesni ir ant trumpesnio laiko 
reikės skolinti.

Dirbantieji lietuviai privalo 
apsirokuoti ir sutaisyti penkde- 
šimkę paskolinti Dėdei Šamui, 
kuomet atsidarys paskola.

Taupykite, kiek galite, nepir
kite, be ko ko galite apseiti ir 
išgalėsite sutaupyti penkdešim- 
kę-

REIKIA TAPTI PILIEČIAIS
Ant nepiliečių, kaip jau ne

kartą pranešta, uždedama tam 
tikros taksos. Tūli pas mus 
teiraujasi ar tapti piliečiais 

. girdi pienuoja grįžti Lietuvon. 
Pastojimas piliečiu Suv. Val

stijų nebus kliūtimi sugrįžti 
Lietuvon. Dar-gi bus patogu
mu. Ne vienas grįšiantis Lie
tuvon ir sugrįžęs ten apsibūti, 
gali panorėti važiuoti Ameri
kon. Nepiliečiai-gi, kaip da
bar norima padaryti, nebus į- 
leidžiami. Tai-gi jiems ke- 

r lias Amerikon bus užkirstas.
Jei-gi būsi piliečiu, tai galėsi 
važiuoti ir jei susimislysi va
žiuoti Amerikon, niekeno ne
kliudomas galėsi tą daryti.

Nors spėliojama, kad taika 
įvyks ateinančią vasarą, bet 
vargu dar atsidarys kelias Lie
tuvon tuoj taikai įvykus.

Piliečiu tupimas yra nauda 
vien asmeniška. Reikia pri-

kad masmitinge priėjo prie to
kių išvadų apie Vis. Seimą,

GLUPY POLAK PO 
SZKODZę.

Lenkai turi priežodį skel
biantį: “Mądry polak po szko- 
dzę.” Šiaip gyvenime lenkas 
gal ir yra “mądry po szkodzę,” 
bet politikoj, tai jis yra glupy 
ir po szkodžę.

Lenkai turi žinoti,- jog uni
ja jos su Lietuva buvo praeity
je pragaištimi abiem tautom.

Lenkai turi matyti, kas at
sitiko su Austro-Vengrija ir a- 
belnai kas dedasi su imperia- 
listiškomis tautomis. Vienok 
lenkai užsimerkę siekia prary
ti Lietuvą ir gana. Nežino, 
kad Lietuvos neprarijo nei Ru
sija, nei Vokietija, kurios tu
ri didesnius žaptus, negu Palio- 
kija.

Jei savo šunybėmis taikos 
konferencijoj gautų Lietuvą 
kokion nors globon, arba jei 
jie pasilaikytų Vilnių, tai ateis 
laikas, kad lenkai apgailes
taus savo godulystę.

: Kas girdėti lietuvių kolonijose.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos laisvės apgynėjai.
9 d. vasario čia buvo sureng

tos prakalbos Tautos Fondo 33 
skyr. Kalbėjo Jonas Ka
rosas iš Boston, Mass. Savo 
ilgoje ir turiningoje kalboje iš
dėstė Lietuvos garbingą praei
tį ir priežastis nupuolimo. Aiš
kiai perstatė dabartinį lietu
vių troškimą ir darbavimąsi 
dėl Lietuvos laisvės gavimo.

Lietuvos laisvės reikalams 
aukojo sekančiai: 
Antanas Maženis ...........$50.00
Petronė Zabeskięnė-------- 11.00
J. Kundrotas...................   10.00
J. Laucka.............................10.00
V. Gailiunas......................... 10.00
St. Kelmelis......................... 10.00
A. Žarumskis (žadėjo) 15.00 
A. Misiulis ..  5.00
J. Brazaitis.........................f.5.00
P. Bubickas........................... 5.00
V. Jokubavičius..................... 5.00
M. Kavaliauskiutė .............5.00
K. Dainius..............................5.00
R. Valangevičius..................5.00
K. Keršius..............................3.00
A. Daukšaitė......................... 2.00
V. Ramanauskas..................2.00
V. Tamošiūnas...................... 2.00
Agota Nibrienė..................... 2.00
K. Tamošiūnas...................... 2.00

Po $1.00: A. Mazalas, J. Ma- 
zalas, P. Gelažiutė, T. Blužie- 
nė, T. Nakrašaitė, Z. Smitas, 
J. Butnoraitė, J. Usevičius, L. 
Bernotas, M. Brazauskienė, A. 
Simonavičius, P. Žibaika, M. 
Jakmiutė, V. Lisas, K. Zisie- 
nė, E. Stankevičiūtė, B. Lie
tuvninkas, A. Keršius, J. Ala- 
bickas, J. Remeika, J. Baro- 
nauskas, K. Gauronskis, J. Si
daravičius, V. Dzidorius, M. 
Milašauskiutė, A. Vitkaitė, J. 
Bajolytė, K. Augustauskas, A. 
Mazotas, S. Kalpokas, J. Ka- 
začiunas, J. Pakalniškis, S. 
Bartašius ir J. Daukšas. Viso 
surinkta $191.55. Pas kasie- 
rių randasi pirmiaus paaukota 
M. Jovančius $50, V. Jokubaus- 
kas $15, Pet. Vismontaitė $25, 
J. Masilionis $10, A. Rupeikis 
$5, Šv. Elzbietos Dr-ja $11, 
ALRK. Mot. Sąjungos 17 kp. 
$49.00.

Pastaroji Moterų Sąjungos 
kuopa užsipelno didelio pagy
rimo1, ant kiek žinoma, nėra 
turtinga ir dar pirmiaus “Dar
bininke” buvo aprašyta, kad 
minėtos kuopos viena narė ser
ga jau metai, bet kuopa jos 
neapleidžia, rūpinasi visokiais 
būdais ją sušelpti. Bet nepa
miršo ir Lietuvos reikalų. Tam 
tikslui Naujų Metų vakare su
rengė vakarienę ir uždirbo virš- 
pažymėtą sumą ir visą paauka
vo T. Fondui. T. Fondo val
dyba mums buvo paskyrus su
rinkti $400.00. Bet Hartfor
do lietuviai jau surinko ir pa
siuntė į centrą $5,263.59.

A J. P., -
T. F. 33 skyr. rašt.

Pranešimas.
SLRKA. 89 kp. ir T. F. 33 

sk. rengia vieną iš didžiausių 
vakarų 2 d. kovo dėl apvaik- 
ščiojiino tautiškos šventės. 
Rengkitės visi į tas iškilmes. 
Bus svetainėj ant Lavrence st. 
visiems jau žinomoj.

—- AP

savo vietą ir turėjome, o štai 
ir neturime. ■’ Bet pakantrau- 
kim, audrą seks giedra.

C—is.

B.

SCRANTON, PA.
Mickus arba “vyskupas” S.
Mickevičia liko prašalintas 

iš kirkutės ant Oak St., Scran-
ton, Pa. Jo patys parapijonai 
nedėldienyje, sausio 12 išmetė 
iš vietos. Buvo didelės pešty
nės. Bobos už Mickų, vyrai 
prieš jį, bet vyrų viršus liko. 
Kiek laiko praslinkus,, su ilga 
pravarde “arcivyskupo” var
du Mickus liko nurengtas, “vy
skupiška” lazda perlaužta ir 
vienas jos galas teko Gilbai- 
eiui, kurs dabar karves varinė
ja. Mickus pasirišęs dar rau
doną raištį aną dieną į drugšto- 
rį įslinko.

RUMFORD, ME.
Kur gyvenimas laimingas.

■ • .
Ar tik ne- pirmu kartu telpa 

žinutė iš šios vietos. Čia yra 
saujalė lietuvių. A. Krikščiū
nas ir Liudvikas Mikalauskas 
dideles ir -patogias farmas 
turi paėmę ant pusės. Praei
tą metą avižų prikūlė 400 buše
lių, kornų apie 600 bušelių, 
kviečių apie 30 bušelių. Pui
kus čia lietuviams gyvenimas. 
Nematome jokio nedarbo, nerū
pi netekti darbo, nerūpi intik- 
ti bosui. Su ateinančiu pava
sariu patartina lietuviams grie
btis į farmas. Lengvai pra
leisite nedarbo ir brangenybių 
laiką. • -

nas per tris metus. Yra^fo- 
terų Sąjungos, L. Vyčių, L. 
Darbininkų Sąjungos kuopos. 
Viskas jam sekas, žmonės visi 
jį myli, visi gerbia, sutikimas 
kopuikiausiai. Tai matot ko
kį mes turim dvasišką vadovą. 
Lai gyvuoja Dubojaus lietu
viai, lai gyvuoja gerb. kum M. 
J. Urįjonas.

Lapė.

A. P. K.

NAMŲ STATYMAS.
Valstijos ir miestai ragina

mi pradėti įvairius statymo 
darbus, kuriuos turėjo atidėti 
į šalį karei užėjus. Privati
niai asmens raginami pradėti 
darbą tuojau. Vidutinis darbi
ninkas, kuris turėjo nuolatinį 
darbą per karę užtikro turi 
daugiau pinigų, nei pirmiau, 
tai dabar ir laikas jam tuos pi
nigus pavesti namų statymui.

Trumpai sakant, namų staty
mas yra svarbi dalis valdžios 
planų ramybei. Tas darbas dėl 
karės toly atsilikęs nuo norma
lių laikų.

Beveik kiekviename mieste 
ir miestely reikia naujų trobe
sių; beveik kiekviename mie
ste reikia naujų namų. Ame
rikos žmonės gyveno ankštuo
se kambariuose. Jiems reikia 
daugiau oro, daugiau saulės 
šviesos, daugiau žalių laukų, 
daugiau gamtiškos laisvės.

Yra rengiami sumanymai, 
kad nurodyti reikalingumą to
kių namų, pradėti darbą prie 
viešųjų namų, ir paraginti pri
vačių namų statymą.

Rekonstrukcija turi būti tik
roje to žodžio prasmėje, Darbo 
Departmentas mano. Turi bū
ti rekonstrukcija to, kas yra 
pasenęs ir atsilikęs nuo’ šių die
nų reikalavimų ir statyti nau
jus tautai reikalingus trobe
sius.

Trukumas darbininkų per 
karę padarė tai, kad naujus 
trobesius statyti, išskyrus val
džios trobesius, buvo negali
ma ir amerikiečiai turėjo gy
venti ankštuose kambariuose. 
Beto, nustojus naujus namus 
statyti, senųjų randa pabran
go taip, kad daugely vietų ji 
pasidarė beveik žmonėms ne
prieinama.

Tas namų statymo sutrukdy
mas tautos gerovei turi būti 
dabar atlygintas. Tai darant 
atsiras reikalas darbininkų ir 
užtikrins darbą vyrams, kurie 
taip narsiai kariavo, kad pa
daryti pasaulį saugiu demokra
tijai.

Reikalaujama daugiau, neg 
-baigti pradėtuosius trobesius. 
Programas taip platus, kad į jį 
ineina statymas visų trobesių, 
kokie tik kur reikalingi, vedi
mas viešųjų darbų, statymas 
viešųjų trobesių, ir užvis la
biau statymas namų.

Čia kaip ir karės vedime 
reikalinga vienybė. Tauta tu- 
ri susivienyti, remiant prog- prie™Michi^n“ ir 2i
ramą, kuris patenkis jų di
džiausius reikalavimus ir tuo 
pačiu sumažins sunkenybes pe
reinant iš karės į normalę ša
lies organizaciją.

Valdžios noras yra išlaikyti 
industriją gerame stovyje. Jei 
kiekvienas pilietis rems tą sta
tymo kampaniją, Darbo De- 
partmentas tiki, pasiseks vi
si sumanymai.

NEW BRITAIN, CONN.
Skaitant apie kolonijų veiki

mus, mažai tepatėmijau apie 
mūsij miestelį. Girdint balsą 
apie Lietuvos laisvę ir mūsų 
koolnija stojo talkon gelbėt 
Lietuvą. Vietinis Tautos Fon
do 5 skyrius surengė dvejas 
prakalbas. Pirmiaus kalbėjo 
p. Česnulis, o antru kąrtu p-lė 
Petrauskaitė iš AVaterbury ir 
kun. Petraitis. Kalbėtojai nu
piešė apie Lietuvos liūdną liki
mą ir ragino gelbėt su auko
mis, nes reikalas beveik jau 
paskutinis ir dabar neveikiant 
paskui reikės apgailestauti. Su
dėjo virš $3.000.00. Vietinia
me Tautos Fondo 5 skyriuje 
priklauso nemažas būrys žmo
nių, mokėdami mėnesines po 
$1.00, 50c. ir 25c. Su liūdna 
širdžia turiu primint, kad čia 
yra ir keliolika bolševikų. Jie 
buvo čia surengę neva diskusi
jas, tai visi kaip vienas rėkė, 
kad nereikia Lietuvai laisvės, 
nes po bolševikais geriausia 
laisvė. Tai išgamų balsas.

Tėvynainis.

'GREENFIELD, MASS.
Pirma pramoga.

Saldžiausios Š. V. J. dr-ja 
buvo surengus balių. Tai bu
vo pirma šiame mieste pramo
ga. Žmonių būvo daug — a- 
pie 250. Pelno bus apie $30. 
Kai pradžia padaryta, tai ir to
liau veikimas eis. Subatoj ko
vo 1 d. jaunimas rengia teat
rą. Tai vėl bus mūsų žmo
nėms naujiena. Visi vietos lie
tuviai atsilankykite. Šį pra
nešimą skaitantieji praneškite 
apie tai kitiems, kurie nežino.

Finansų sekretorius.

N0RW00D, MASS.
Neseniai čia gyvuoja mūsų 

Moterų Sąjungos 36-ta kuopa. 
Ji darbo nesibijo. Susitvarkė 
vidujinius reikalus ir ėmėsi la
vintis, suruošdamos šį-tą.

16-tą d. vasario buvo kuopos 
susirinkimas. Teikėsi atsilan
kyti ir mūsų klebonas, gerb. 
kun. J. Švagždis. Davė kuo
pai naudingų patarimų, kurie 
bus greitu laiku išpildyti. Ma
tyt, kad kuopa sparčiai augs. 
Per šitą susirinkimą prisirašė 
5-os naujos narės: Ona Mačie
nė, Ona Janušaičiutė, Marce
lė Janušaitienė, Ona Paznio- 
kaitė ir Marijona Vilkišienė. 
Tai-gi draugės, kurioms rūpi 
moterų gerovė, tai atenkit ir 
prisirašykit. Susirinkimai bū
na kas trečias šventadienis kož- 
no' mėnesio, pobažnytinėj sve
tainėj.

lo, bet turbūt, kad pirmą kar- 
tą dainavo solo, tai taip išrodė, 
kad drąsos trūko. Tai į galą 
nelabai-gerai išėjo. P-ąi P. Juš- \ 
kaitis ir V. Bakanauskas gra
žiai padainavo “Spragilų Dai
ną,” gi p. P. Juškaitis puikiai 
padainavo solo. Aplodismentų 
jiems netrūko. P-as A F. 
Kneižis “Darb.” Adm. iš So. 
Bostono buvo kalbėtojas, kuris 
kalbėjo apie darbininkus ir jų 
priešus. Žmonėms kalba pati
ko. Po kalbos p. A Kneižis 
perėjo per svetainę rinkt aukas 
delei Lawrence’o> streikierių. 
Surinkta $28.07. Taip-gi p. A. 
Kneižis perleido per balsus 
“Ar reikia šaukti seimą ar 
ne?” Svetainėje buvo žmo- 
nių apie 500 ir vienbalsiai nu
tarta, kad nereikia. “Prieš 
Vėją Nepapūsi,” trijų veiksmų 
veikalėlį puikiai sulošė So. Bos
tono I kuopos nariai.

Iš to vakaro pelno liks daug. 
Pelnas bus paaukautas dėl nau
jų vargonų. Daug pasidarbavo 
prie to vakaro pagražinimo 
p-lė E. Roženiutė. LDS. II kuo
pa taria jai ačiū.

Ex-01ymp;a.

■

K. Stašaitienė, rast.

Buvo sulošta “Dėdė atvažia
vo.” Lošėjai savo užduotis at
liko gerai. Ypač atsižymėjo 
dėdės rolėj Grigaliauskas. Pub
likos prisirinko daug nežiūrint 
visokių kliūčių.

Detroito Vyčiai dabar blo
gam stovyje, nes neturi kur 
sueiti ant praktikų ir susirin
kimų laikyti. Vietinisklebo- 
nas išvarė iš parapijinės sve
tainės Vyčių kuopą, LDS. kuo
pą, Lietuvių R. K. Susivieni-

mė nuo jo laikrodį, pinigus ir1 ti. 
automobilių.

BROOKLYN, N. Y.
Subatoje vaasrio 15 d. A. L. 

R. K. Moterų Sąjungos 24 kuo
pa buvo parengus “Vakaruš
kas Lietuvos Darželyje.” Dėl 
blogo oro žmonių buvo neper- 
daugiausiai, bet buvusieji pil
nai buvo patenkinti. Kampe 
buvo padarytas darželis-sod- 
nas, labai gražiai atvaizdinąs 
Lietuvos mergelių numylėtą 
gelių darželį. Ten Sąjungie- 
tės svečius aprūpino šilta ar
bata, skaniais pyragaičiais, 
saldainiais, vaisiais ir saldžiu 
skystimėliu.

Prie to viso surengimo ne
mažai pasidarbavo p-lės Pui- 
šiutė, Dailydžiutė ir seserys 
Teibeniutės, ponios Bendorai- 
tienė, Daubanienė ir Dumblie- 
nė. Joms priklauso padėka.

Taipo-gi 2 d. kovo bus pasta
tytas veikalas vardu “Gyveni
mo Verpete.” Svarbesnes ro
les mokinasi kareivis A. Snieč
kus, E. Molienė, V. Dailyda, 
O. Aušriųtė, P. Venys, P. Star- 
kiutė ir kiti scenos mylėtojai.

Iš to viso matytis, kad Mote
rų Sąjungos 24 kp. nesnau
džia, bet darbuojasi dėl Tau
tos labo kiek galėdamos.

Agutė.

NEWARK, N. J.
Seimo šaukimo reikale.

Vasario 17 d. keli iš tautinin
kų susitarę buvo sušaukę mas- 
mitingą išnešimui rezoliucijos 
Amerikos Lietuvių Visuotino 
Seimo šaukimo reikale. Bet po 
apkalbėjimui didele didžiuma 
balsų priimta rezoliucija seimą 
šaukti tada, kada abidvi Tary
bos, ty. ALT. ir TT. tam pil
nai pritars ir matys seimo rei
kalą ir iŠ jo naudą. “Tauti
ninku” šulai nepatenkinti, kad 
publika ne jų giesmelę giedojo,

jimo kuopą ir kitas draugijas ; bet Pa^ savo nuosprendį pada- 
Dabar turim klaidžioti po mie- f 
stą, nes svetainė sunku gan-Į

Ar nekeista? Dėjbme pi
nigus, kaštavome*. kad turėti pasirodė turį daug sveiko pro-

rė.
S—is.

Red. prierašas. New£rkiečiai

NEW HAVEN, CONN.

Vasario 16 d. Lietuvių Šv. 
Kaz. Parap. svetainėj buvo 
koncertas, kuris įvyko dėka 
mūsų gerb. klebono kun. V. P. 
Karkausko. Išpildė maži vai
kučiai. Pirmučiausia Vaikų 
Choras sudainavo Lietuvos 
himną, vadovaujant vargoni
ninkui p. J. J. Siauriui. To
liau sekė eilės ir dialogai. Ga
lop buvo suloštas veikalėlis 
“Kaimo mokykla,” Maži vai
kučiai labai gražiai išpildė sa
vo roles. "Dar turiu priminti, 
kad vaikų choras labai išlavin
tas, tik gaila kad ne visi tėvai 
leidžia savo vaikus į mokyklą. 
Vakaras labai gražiai nusise
kė ir visi buvo užganėdinti. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Vakaro pelnas eis pataisymui 
vargonų.

t

Ten Buvęs.

CLEVELAND, OHIO.
Veikimas ir Vienybė.

Vasario 16 d. š. m. Cl. L. Te
atrališkas choras turėjo gražų 
vakarėlį. Vaidinta komedija 
“Kurčias Žentas.” Lošime da
lyvavo broliai Kanoverskiai, p. 
V. Kiveris, p-lė A. Miliauskiu- 
tė ir kiti. Po lošimų dekle- 
mavo p-lė M. Karužiutė. Pas
kui p-lė A. Grigiutė paskambi
no ant piano o p-lė M. Karu
žiutė pašoko klasišką šokį. 
Publiką labai nustebino. P-lė 
M. Karužiutė verta pavadinti 
šokių artiste. Paskui sekė dai
nos.

Dabar Teatrališkiai rengiasi 
visi dalyvauti L. Vyčių 25 kp. 
iškilmingiausiame koncerte, 
kurį duos garsus p. Sodeika, 
poni Greičienė ir kiti.

A J. K.

NEWARK, N. J.
LDS. 14-ta kuopa turėjo mė

nesinį susirinkimą vasario 14 
d. vak. Atsilankė apie 20 y- 
patų ir buvo visų komisijų ra
portai išduoti. Raportas ko
misijos surengimo prakalbi} 
maršruto New Jersey’s koolni- 
jose. J. Pelutis ir A. Kazlau
skas aiškino, kad dviem ypa- 
tom yra persunku viską apdirb
ti surengime prakalbų. Tai po 
apkalbėjimo išrinkta trečias P. 
Akelaitis. Raportas komisi
jos surengti “Obuolių Baliaus” 
buvusio 11 d. sauiso. Išda
vė J. Pelutis, A. Kazlauskas. 
Atskaita J. Pelučio: Įeigos 
$162.60, išeigos $95.00; liko pel
no $67.60. Buvo pakeltas klau
simas, ką darysim su likusiu 
pelnu. Nors buvo nutarta ant 
pereito susirinkimo, kuris bu
vo 10 d. sausio kad visą pelną 
atiduot į Tautos Fondą, bet 
kuomet nebuvo pramatytas ne
laimingas streikas. Tai-gi da
bar pereitame susirinkime, be
veik vienbalsiai nutarta paau- 
kaut pelną šitaip: Į Tautos 
Fondą dėl Lietuvos Laisvės 
$50.00, į Streikierių Fondą $5 
ir ant šv. Kazimiero dienos į 
Tautos Fondą $10. Tai-gi var
du LDS. 14 kuopos valdyba 
taria širdingą ačiū komisijai 
Obolių Baliaus už jų gerą pa
sidarbavimą ir ačiū visiems at
silankiusiems ant Obolių Ba
liaus ir visiems rėmėjams 14-os 
kuopos.

Buvo nelaimė atsitikus per 
Obuolių balių. Buvo prapuo
lęs overkotis vieno svečio. Dėl 
kurio 14-os kuopos nariai labai 
nusiminė, nes manė kad jei ne
atsiras, reikės atiduot visas 
pelnas to baliaus. Ant nedo
rėlio nelaimės liko šioks toks 
antrašas kišeninį jo paliktam 
overkotyje. Su policijos pa- 
gelba surastas nedorėlis. Nors 
triūso buvo įvales kelioms v- 
patoms, bet atrasta be jokių 
iškaščių.

Valdyba.

DU BOIS, PA.
Kaip iškilmė.

Čionykščiai lietuviai pergy
veno daug visokių negerumų. 
Aš čia jų neminavosiu. Kas 
buvo, tai tebūna užmiršta. Aš 
pabriešiu kaip dabar mes gyve
nam. Pribuvus gerb. kun. M. 
J. Urbonui, viskas kitaip sto
jos. 1916 m. pribuvęs gerb. 
kun. M. J. Urbonas rado šią pa
rapiją tokiame padėjime, kad 
blogiau negalėjo būti. Viskas 
taip apleista, sunaikinta. Aš 
nemaniau ar kur galėjo būt blo
giau. . Bet jau dabar kas kita. 
Bažnyčia ir klebonija aptaisy
ta iš lauko ir iš vidaus, net mie* 
la žiūrėt. Daug .kas pataisy
ta, skolos išmokėtos ir pinigų _____ ______
parapijos kasoj pra suviršum 31 navo po solo. Rankų plojimai ą 
tūkstančiai dol Tai matot ką buvo priverstos vėl padainuo.

MONTĘLLO, MASS.
LDS. II kuopa surengė pui

kų vakarą su programų vas. 16 
d. Šv. Roko svetainėje. Daly
vavo ir Apskr. suvažiavimo de
legatai. Programas buvo il
gas ir įdomus. Delegatai ir 
vietiniai buvo pilnai užganė
dinti. Ypač buvo užganėdin
ti vietiniai, nes svetainė pil
na buvo žmonių ir visi su rim
tumu buvo iki galo programo, 
kuris tęsės iki 10 vai. P-lė E. 
Roženiutė vietinės kuopos'pir
mininkė buvo vakaro vedėja. 
Programe dalyvavo šv. Roko 
parap. Choras po vadovyste 
vietinio vargonininko R. Juš
kos. P-iės P. Abračinskaitė ir 
S. Maneevičiutė gražiai paadi-

HARTFORD, CONN.
16 d. vasario čia buvo L. Vy

čių Ct. apskr. 8-tas suvažiavi
mas. Delegatų buvo iš Water- 
bury’o, Bridgeporto ir New 
Britain. Susirinkimą atidarė 
vietinis dvas. vad. kun. Ambo- 
tas su malda ir prakalbėle. Se
sijų vedėju išrinktas apskr. 
pirmininkas J. Šaučiunas iš 
Bridgeport, pag. J. Povilonis iš 
Hartford, raštininkės p-lės A. 
Žitkaičiutė iš AVaterbury ir M. 
Labeskiutė iš Hartford, mar
šalka J. Grūstas iš Hartford. 
Vėliaus atsilankė moksleivis J. 
Vaitekūnas iš La Salette Kole
gijos. Tapo priimtas su spren
džiamu balsu. Visi nutarimai 
tilps organe “Vytyj,” bet čia 
norėčia paminėti keletą svar
besnį dalykėlių. Ateinančią 
vasarą nutarta surengti L. Vy- 
čių Con. apskričio išvažiavimas 
dėl pagerbimo L. Vyčių karei
vių. Tolesniai skaitytas laiš
kas prisiųstas apskričio suva
žiavimui nuo p. M. Zujaus, 
“Vyčio” Redaktoriaus. Pra
neša, kad pradžioje kovo mėn. 
aplankys Conn. kolonijas “Vy
čio” spaustuvės reikalais.Vien
balsiai nutarta remti p. Zujaus 
maršrutas. Telegrama gauta 

j su pasveikinimu ir geras linkė
jimas nuo p. B. Gauronskio iš 
AVaterbury’o.

Užsibaigus sesijoms, delega
tams buvo surengta vakarienė. 
Surengimui pasidarbavo šios 
P. Zaromskienė, p-lės P. Gele- 
žiutė, M. Skendeliutė, M. Patee- 
kaitė, M. Labeskiutė ir J. Ka- 
mantauskaitė. Laike vakarie
nės pasakyta keletas prakalbė- 
lių. Vakare, parapijos svetai
nėje buvo surengtas progra
mas. L. Vyčių 6-os kp. Teat
rališkas Ratelis statė scenoje 
‘ ‘ N eatmezgamas Mazgas. ’ ’ 
Taip-gi buvo krutami paveiks
lai. Šaunią prakalbėlę kas- 
link jaunimo pasakė p. J. Šau
čiunas iš Bridgeport, Ct. Per
traukose linksmino muzika p. 
B. Zonedskis, p-lė F. Plikuniu- 
tė, Plikūniukas ir S. Morkevi- 
čius. Per nekurį laiką L. Vy
čių veikimas buvo apsistojęs, 
bet dabar vėl smarkiai prade
da veikti ir visuomenė jų vei
kimą remia skaitlingu atsilan
kymu.

Reporteris.

DAYTON, OHIO.
Vas. 16 d. SLRKA 161 kp. 

buvo surengus pramogą. Prog
ramas buvo gražus ir gerai iš
pildytas. Grojo pirmu sykiu 
nesenai susitveręs L. Vyčių be- 
nas. Žmonėms neapsakomai 
benas patiko. P-as šeštokas 
iš Cleveland, Ohio dainavo solo 
ir subalalaika labai pridžiugino 
žmones. Buvo vaidinta “Užke
rėtas Jackus” ir atlikta nema
žai kitokių šmotelių. Žmonių 
buvo virš 300. Klebonas kun. 
Cibulskis pasakė prakalbą.

J. K. A
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NEWARK, N. J.

Koncertas nusisekė.

Vasario 16 d. L. Vyčių 29-os 
kuopos benas turėjo puikų 
koncertų, kuris galima sakyti 
pavyko. Programas buvo pla
tus ir įvairus. Žmonių susi
rinko beveik tiek kiek tik til
po svetainėj. Programas:

1. Vyčių benas sugrajino A- 
merikos ir Lietuvos himnus.

2. Vietos 29-tos Vyčių kuo
pos ir 61 Vyčių kuopos iš Pa
terson, N. J. chorai (kartu su
dainavo Vyčių himną, “Ko liū
di sesele” ir “Paukštužėli 
skrajūnėli,” diriguojant p. J. 
Baniui ir pianu palydint p. 
Spranaičiui, Patersono vargo
nininkui.

3. P-lė O. Kairiutė iš Brook
lyn, N. Y. padainavo solo “Kur

~ bakūžė samanota,” (Visiems 
Brooklyniškiams pianu pritarė 
p. J. Banis.).

4. P-lė E. Aušriutė iš Brook
lyn, N. Y. solo “Pokol.”

3. P-lė E. Braduniutė (vieti
nė) — solo “Matušėlė” ii “Ei
siu mainei pasakyti.”

6. P. šeškevičia iš Brooklyn, 
N. Y. “Vai varge varge,” so
lo.

7. P-lė Kižįutė iš Brooklyn, 
N. Y. Iš Kavalerijos Ruskių 
operos — solo.

8. Birutės Choras iš Harri
son, N. J. sudainavo “Kam šė
rei žirgelį” ir “Kur bėga Še
šupė” diriguojant p. V. Serei
kai, Harrisono vargonininkui.

9. P-lė O. Kairiutė ir p. Šeš
kevičius sudainavo “Išginiau 
jaučius,” duetas.

10. P-ni M. Bradunienė — 
vietinė, “Mano gėlelės” iš ope
ros Faustas — solo.

11. P. Sadauskas, vietinis 
ant smuiko ir kitokių instru
mentų.

12. P-lė G. Ramanauskiutė, 
vietinė smuiko solo, pianu pri
tariant p. Eimantui.

13. P-lė E. Braduniutė, ško
tiškas šokis.

14. L. Vyčių 61-mos kuopos 
choras iš Patersono, N. J, su
dainavo “Jau saulutė lei
džias,” “Eikim sesės į darže
lį” ir “Lėk sakalėli,” diriguo
jant p. Spranaičiui, Patersono 
vargonininkui. I

15. P-lė M. Gribauskiutė iš 
Patersono, N. J? “Borkorole” 
solo, pianu palydžiant jos sese
lei Gribauskiutei.

16. P-as V. Sereika “Jojau 
dienų” solo.

17. P-lės O. Kairiutė ir E. 
Aušriutė “Plaukia sau laive
lis” — duetas.

18. P-lė M. Gribauskiutė, 
“Vai pūtė pūtė,” solo.

19. P-lė E. Aušriutė, “Prirū
dijo seni žmonės,” solo.

20. Vietinės Vyčių ir Pater
sono Vyčių chorai sudainavo 
“Laikas namo brolužiai eiti,” 
pianu pritariant p. J. Baniui.

21. Vietinis Patersono ir Bi
rutės chorai sudainavo “Lietu
va tėvynė mūsų.” Tuomi pro
gramas ir užsibaigė.

Reikia pažymėti, kad tar
pais grajino čia nepažymėtas 
Vyčių benas ir beveik visi so
listai, solistės ir duetai publi
kai labai patiko.

Linksma yra priminti, kad a- 
belnai žiūrint šios apielinkės 
jaunimas pradeda smarkiai 
progresuoti. Newarko jauni
mas įsijudino veikime. Harri
sono tokia maža kolionija pui
kiai organizuojasi, daug jiems 
prigelbsti ten jaunas vargoni
ninkas p. V. Sereika. Brook- 
lynė, kur ligšiol visai nebuvo 
pastebėta, kad turi tiek spėkų, 

. dabar matyt p. J. Baniui ten 
smarkiai pradėjus veikti, Bro- 
oklyniečiai visus pradeda pa
stebėti.

Patersoniečiai ligšiol buvo 
gyvi (jie ir turėjo ir turi būti 
gyvi atsimenant jų darbštų 
kleboną) dabar susilaukę vėl 
naujo vargonininko p. Sprai- 
naičio dar daugiaus sustiprės.

Newarko parapijos reikalai 
po senovei. Ko sulauksime ne
žinia. Liūksma tik, kad jau
nimas stipriai iaikoci vieny
bės.

f BALTIMORE, MD.
Mažieji geriausia publikai 

patiko. •

Kad mūsų didžiųjų choras 
po vadovyste p. xJ. Čižausko 
milžiniškais žingsniais pirmyn 
dailėje progresuoja ir kįla, tai 
visi mūsų miesto lietuviai tų 
mato ir girdi kaip bažnyčioje 
laike pamaldų, taip lygiai lai
ke koncertų svetainėje. Ale 
kad mūsų mažuolėliai stebuk
lus galėtų parodyti, tai mes 
nesitikėjome. 10 d. vaasrio vai
kų vakarėlyje persitikrinome, 
kad toki stebuklai yra galimi, 
tik teiika pasišventimo tam 
tikro, su tam tikrais gabumais 
žmogaus, o nėra nieko negali
mo.

Programėlis susidėjo iš 22 
šmotelių dainų, lošimų, dialo
gų, eilių ir tt. Ir viskas at
likta kopuikiausia, o ypač dai
nos tai dainuota taip, kad net 
pats žmogus besiklausydamas 
nežinojai kur esi danguj ar ant 
žemės. Išpildyta šis progra-

vien Montelloj, bet ir kituose 
miestuose. Vestuvėse dalyva
vo vietinis Choras, 
dainavo Ilgiausius 
daug kitų dainelių, 
besilinksminant J.
čius sumanė parinkti aukų dėl 
Lietuvos laisvės. Sudėta $22.-, 
75. Aukojo sekančiai:

Po $1.00: J. Treinavičius, P. 
Juškaitis, A. B. Muraška, V. 
Bakanauskas, J. Sinkevičius, 
J. Valeitis, V. Adomavičius, J. 
Grigaitis, A. Kodialis, J. Baro
nas, M. Kubilius, D. Valentu- 
kevičius, S. M. Klimavičius, A. 
Vasiliauskas, M. Mazgelis, K. 
Mazgelis, M. Juškienė, B. Lin
kevičius, U. Abračinskienė.

Po 50c.: P. Antanavičius, M. 
Daugiridenė, Z. Kastantinienė, 
T. Valentukevičius, J. Krivin
te, M. Sakalauskaitė, A. Kašė
taitė, M. Kastantavičius 25c..

Išviso $22.75.
Ilgiausių ir laimingiausių, 

metelių linkėtina jaunave
džiams.

kuris su
lietus ir 
Svečiams 
Treinavi-

———
N

me.” Nors jie vari
ninkais, ale tautos re uose 
nematyt nei su žiburiu. Katali- 
kai-rymionai aukauja Lietuvai, 
kirkužninkai tautininkai ne.

Kirkužninkas.

LEWISTON, ME.

Rengia Maskaradinį Balių.
Liet.' Darbininkų Sų-gos 37 

kuopa rengia puikų maskaradi
nį balių 1 d. kovo mėn. š. m. 
Tai-gi kas tik gyvas, visi reng- 
kitės jau iš anktso, nes už gra
žiausių pasirėdymų gaus pui
kias dovanas.

Volungėlis.

mas:
1) L. Himnas.
2) “Svečių pasveikinimas,” 

deki. O. Frankiutė.
3) “Šviesi naktis mėnesie

na.”
“llgu-ilgr. — mažųjų choras.
4) ' Mat ko reiks” (komedi

ja).
Lošia: O. Marmiutė, Bajorės; 

A. Radzevičiūtė ir O. Gabrile- 
ličiutė tarnaitės.

5) “Vaiku-ku” deki. J..Gi- 
liutė.

6) Solo dainavo Holadra! 
Holadrfca moja? Akelaitis.

7) Piano solo “Lėlės sap
nas,” S. Mikuta.

S) “Be naudos” deki. M. 
Kvederiutė.

9) “Kur namas mūs — kur 
kraštas mūs,” O. Žigoniutė.

10) “Vaistai nuo blakių (dia
logas). Lošia: M. Jokubaičiutė 
ir B. Adomaičiutė.

11) Kalba gerb. kun. Lietuv
ninko apie auklėjimų vaikų.

12) “Spragilų dainelė” ir 
“Baltromėli nemiegok,” vaikų 
choras.

13) “Susipraskim,” deki. A. 
Cesniutė.

14) “Ciulba-ulba paukšte
liai,” A. Rutkevičiutė. *

15) “Stebėtinai greit” (dia
logas). Lošia: A Gibiutė, O. 
Žardeckiutė.

.16) Piano solo “Melodia” 
M. Paloliutė.

17) “Šarka,” deki. O. Ska- 
bickiutė.

18) “Sulyg nebūsi geresnė” 
(dialogas). Lošia: M. Paloliu
tė ir O. Žardeckiutė.

19) “Ant marių kranto,” 
deki. J. Daneliutė.

20) “Tėvynės rauda,” deki. 
E. Kukleriutė.

2) “Neužmokėjęs pabėgo” 
(komedija). Lošia: Šiaučiaus 
rolėje — 
vagiliaus 
tė, Policeiskio — M. Radzevi
čiūtė.

22)"L. Himnas.
Žmoneliai užganėdinti išsi

skirstė. Taip-pat ir iš pinigiš- 
ko atžvilgio pasekmės šio vai
kučių vakarėlio buvo kopui- 
kiausios.

0. Marmiutė, Vyruko 
------O. Gabrilevičiu-

Ten Buvęs.

FITCHBURG, MASS.

Vas. IG d. čia buvo bolševikų 
spyčiai. Spyčiavo koks ten 
besmegenis Ambrozaitis. Nie
ko neįstengė pasakyti. Vis 
žiūrėjo į popierukų ir stenėjo. 
Girdėjosi tik: karvės, kiaulės, 
rožančiai, kunigai. Kiaules 
minėjo daugiausia. Matyt ant 
raščiuko jam surašė žinomasis 
parševikas Mikelsonas. Buvo 
kolektjL Surinkta $10. Tai 
Mikolas Pečiulis sakė, kad vi
sus Fitchburgo socijalistus ne
šioja kišeniujfe, nes jis aukojo 
vienas $13. Kitas paklausė, 
kokia bus lygybė pas bolševi
kus. . Atsakė nežinąs.

Ten buvęs.
•X

J. T.

WATERBURY, CT.

Sausio 26 d. Švč. Vardo Jė
zaus dr-ja buvo parengus mar
gumyną vakarų. Pelnas buvo 
skiriamas našlaičių sušelpimui. 
Tam pat tikslui aukojo:

V. Bandzevičienė $3, po $2 
Jie va Grigoraitienė, S. Kuli
kauskas, P. Urbienė, L. Mi
siūnas, po $1 J. Pocius, K. Pir- 
ckis, Pr. Smilgis, Elzb. Januš
kevičienė, A. Virbilienė $1.35, 
smulkrų $1.50, viso $17.85, inei
gų $29.45, labu $47.30.

Simonas Cibulskis.

Darbai sumažėjo.
Pas mus šiuo tarpu ir-gi dar

bai sumažėjo, daug darbinin
kų atleido nuo darbo. Kitose 
dirbtuvėse sumažino darbo va
landas ir subatomis nedirba, 
kitose vėl dirba tik po 3 die
nas. O kitose tai dar eina ge
rai. Daug žmonių vaikščioja 
be darbo. Patartina iš kitų 
kolonijų darbininkams čia ne
važiuoti. Gal vėliau ir pra
dės eiti geriaus.

Bronė Ivaškiutė.

Už gerklės paėmė ir sušuko 
angliškai: “Atiduok pinigus!” 
Kaip ji atsibudo, tai išsigan
dus ir labai prismaugta ištarė: 
‘ČO kaip-gi aš galiu atiduoti, 
kad jūs mane turite. 'Pąleiski- 
te, tai aš parodysiu, kur yra.” 
Vienas laikė, o antrasis iš 
džiaugsmo, kad moteris žada 
parodyti pinigus išsitarė lietu
viškai: “Paleisk, ji parodys 
mums pinigus.” Kaip tik pa
leido, tai vienmarškinė nusivi
liojo trepais šaukdama gvoltų. 
Vyrai subėgo nuo kaimynų. 
Razbaininkų jau nebuvo. Tai 
“molodec” Chesterio lietuviai 
bolševikai. Eina pėdomis Ru
sijos bolševikų.

S. K.

ANSONIA, CONN.

vasario buvo surengtas

WESTVILLE, ILL.

Aš manau, kad dar iš mūsų 
miestelio “Darbininke” visai 
nebuvo nei kokių žinučių. Štai 
kas čia girdėti. Darbai pra
dėjo silnpai eiti. Eina tris die
nas savaitėj. Tai jau pragy
venimas su šeimynom sunkus. 
Kitokių darbų pas mus nėra 
kaip tik angliakasyklos. Pa
rapijos stovis negeriausias. 
Prieš keturis metus kun. Kazi
mieras Skripka čia buvo ir 
tuomet kilo nesusipratimas. At
sirado tuomet ir kirkužė, kuri 
po šiai dienai tebėra. Tūlų lai
kų turėjome kun. A Deksnį, o 
_dabar kun. A. Deksnis apleido 
ir turim kun. Laurinų Brigma- 
nų, per Kalėdas įsišventusį. 
Dabartinis klebonas pradėjo su 
parapijonais išvien darbuotis 
parapijos ir bažnyčios reikaluo
se. Vaikus pradėjo nedėlio
mis katekizmo mokyt, o suba
tomis lietuviškai skaityt ir ra
šyt. Jau per du šimtu vaikų 
atsilanko. Tai dėl vieno kle
bono yra persunku. Į pagelbą 
paėmė p-lę O. Kurpiutę, kuri 
yra atsakanti mokytoja. Tai 
matyt prie dabartinio klebono? 
įvyks vienybė ir meilė tarp 
kunigo ir paarpi jonų Bažnyčios 
ir tautos reikaluose. Toliaus 
kaslink vadinamų mūsų kirku- 
žininkų, bambizų ir “parapi
jom}.”

Pirmutinis buvo Jankauskas. 
Tam apsivedus buvo Strazde
lis. Paskui Mikalauskas, o 
dabar koks ten nežinau gerai 
ar Bražukas.x Jis tebemulkina 
žmonelius. Mums nerūpi tie 
kunigužiai. Klausimas kų jie 
nuveikė ir kų gero padarė. 
Greitas atsakymas. Jankaus
kas užreiškė cicilikų, o kiti 
priveisė bedievių. Toks buvo 
nuotikis. Vienas kurpius prie
šai kirkužę gyveno ir buvo la
bai įsitikinęs, kad kas kitiems 
šventa, tai jam tas priešinga. 
Šventadieniais būdavo turi 
gauti ar ką kapoti ar piauti ar 
taip kokį darbą daryti viešai, 
kad žmonės matytų. Du ne- 
dėldieniu ant jardo kasė duo
bes. Žinoma žmonės praeida
mi vieni juokėsi, kiti’ klausė 
ką laidosi ar pačią? “Taijp 
pačią,” atsakė. Teisybė, už 
kelių dienų apsirgo pati ir mi
rė. Žinoma jai prašant paša
linių žmonių buvo katalikiškas 
kunigas pašauktas ir atliko iš
pažintį. Vakare kirkužninkai 
savo buvo? atgabenę kunigužį 
ir siūlė, bet buvo jau nepriim
tas. Žinoma palaidojo jie ant 
savo kapinių. Jųjų yra prie
žodis: “Rymijonai tegul gaudo *

9 
milžiniškas koncertas parapijos 
naudai. Vadovavo vargoni
ninkas p. P. Dulkė. Vakarų 
atidarė vietinis klebonas kun. 
V. Bukaveckas. Išreiškė pa- 
rapijonams, kad per visų lai
kų, kiek buvo vargonininkų 
tiek nenuveikė, kiek šitas per 
4 savaites. Paskui pasveiki
no naujas vargonininkas p. P. 
Dulkė visus susirinkusius ir 
kvietė jaunimų prisidėti prie 
darbo, nes vyrų visai kaip ir 
nėra. ' Paskui buvo pakviesti 
"VVaterbury’o Vyčiai, kurie ir
gi dalyvavo tame vakare. Pir
mučiausia buvo sudainuota 
Lietuva Tėvynė mūši} ir choras 
dainavo pasveikinimą. Toliau 
Girelė žalioji (choras) mergai
čių, solo Saulutė leidžias p-lė 
B. Grumuiiutė. Po to sekė 
monologai, deklemacijos, dialo
gai ir dainavimai.

Viską matęs.

MERIDEN, CONN.
Nors lietuvių čionai visai ma

žai, bet dėl Lietuvos labo dar
buojas. Tautos Fondo 16 sk. 
surengė prakalbas vasario 9 d. 
Kalbėtojas buvo p. L. Šimutis 
iš Broklyn, N. Y. Kalbėtojas 
labai plačiai paaiškino apie 
Lietuvą. Mūsų bolševikai bu
vo jau senai pagatavoję kokius 
ten lapus ir salėj pradėjo da
linti. Mislijo kad sulaikys ge
ros valios lietuvius nuo šukavi
mo. Bet-gi kur tu žmogeli gar 
Ii pasirodyti su savo tokiais 
plakatais. Šitai paduodu au
kautojų vardus:
B. Raišelis?................ 25.00
M. Palčionis.........................15.00
K. Veronėlis.......................10.00
Ignas Subačius...................10.00
A Rapalis.............................. 5.00
K. Dunauskis....................... 5.00
P. Kunca ..............................10.00
S. Tamkus .............................. 5.00
D. Tamkienė^..........................5.00
O. Palčionienė......................5.00
V. Milsbakas.........................2.00
F. Kavaliauskas.....................2.00
J. Klasauskas...................... 4.00
J. Spetkauskis......................2.00

Po $1.00: V. Čepanauskis, K. 
Kučinskas, P. Klasanskiš, M. 
Bertulis, R. Klasauskienė, A 
Veronukė, jf Bogušis, A Strun- 
gis, S. Klasauskaitė, A. Stan- 
keviče 50c. smulkių $1.15 viso 
$115.65.

F. Kavaliauskas.

LONDONAS, ANGLIJA.
26 d. sausio lietuviai laikė 

svarbų susirinkimų, kuris buvo 
paprastoj vietoj — savam kliu- 
be. Žmonių prisirinko abiejų 
lyčių pusėtinas skaičius. Bu- 
bau ten ir aš. -Ant šio susirin
kimo atsilankė ir svečias, nese
nai atvykęs iš Lietuvos F. Viz
baras. Gerb. svečias čia trum
pai, bet aiškiai savo prakalba 
nušvietė Lietuvos reikalus ir 
dabartini jos stovį. Kalbėto
jas nurodinėjo, kad Lietuvoj 
taip didelio vargo su maistu 
nebuvę ir nuo priešininkų vis
ką kaip galint lietuviai slėpė. 
Tečiaus čia buvo kalbama, dau
giausia apie duonų, bet ypač ki
tokių maisto dalyki} lietuviai, 
kaip atrodė iš kalbėtojo kal
bos, tai ir labai trūko. To
liaus gerb. Vizbaras nupeikė 
rusų bolševikus, jų biaurius 
darbus. Jie jair įsibriovė ir j 
Lietuvų ir pridirbo gyvento
jams įvairių blėdžių ir tt. Pa
galios F. Vizbaras rodė susi
rinkusiems kokius pinigus vo
kiečiai išleido Lietuvų užėmę. 
Dėl žmonių grūdimosi man jų 
aiškiai neteko matyt. Beje ro
dė karaliaus paveikslų, kurį 
dar karės laiku lietuviai jau 
net buvo besiskirių. Tečiaus 
daugumų girdėjau sakant: 
“Et jau nereikalingas.” Ir 
rodos maža dalis težingeidavo 
tą karaliaus paveikslų pamaty
ti. Advokatui Vizbarui pa
baigus kalbų, visi plojo ran
komis. Laike susirinkimo ra
miai užsilaikė. Adv. P. Viz
baras esųs Lietuvos ministeri
jos sekretorius ir turįs įgalioji
mų kalbėti su atstovais konfe
rencijoj Paryžiuje.

Jaunas Studentas.

F?'"’ Blogas 
virškinimas 

ir nečystas kraujas yra prie
žastimi daugelio ligų, kilančių 
kaipo pasekmė užteršto pilvo 
ir netyro kraujo.

Visiems jau žinoma, kad prie 
visokių pilvo skaudėjimų ir už
teršto kraujo reikia suvalgyti 
prieš gulimų 3 Partolos kendes, 
o ant rytojaus atsikelsi sveikų 
ir palengvintu žmogumi.

Partola žinoma visame pa
saulyje. Ji gavo auksinius 
medalius ir diplomus šešiose 
pasaulinėse parodose Londone, 
Paryžiuje, Neapolyje ir kitose 
šalyse.

Partola valo kraujų greitai 
ir tikrai. Ji yra labai gardi, 
ir gera dėl visų — vyrų, mote
rų ir vaikų. Visi jas mėgsta 
ir visi giria. Mes turime dau
gybę padėkonės laiškų.

Dėžutė kendžių kainuoja $1, 
šešios dėžutės — $5. Kreip
kitės tiesiog į jų išradėjų Nika- 
loju Partolų sekančiu adresu:

* APTEKA PARTOSA,
160 Second avė. New YgfR City 

Dept. L. 3 (115)

Paieškojimai ir
Keikaiavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį........50c.
” tris sykius.......... $1.00

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Paįeškau pusbrolių Prano ir 
Vinco Greičių Varnių parapijos, 
Palukščiu sodžiaus ir Vinco Ja- 
kaus, Kazimiero Budriuos, Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių 
sodžiaus; viis Kauno gub. Pir
muos gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau r.ur, meldžiu atsišaukti jų 
eių ar kas *apie juos žino praneš
ti.

Pranas Anuza,
37 Union Street, 

Dykehead Shotts Scotland.

CHESTER, PA. 

Apsisaugokite.
Jau bus kokios 3 savaitės, 

kaip atsirado čia naktiniai 
paukščiai ir pradėjo lankyti 
lietuvių stubas, o ypatingai tų 
stubas, kurie mėgsta traukti 
einikį. Keletu stubų apiplėšė, 
bet vis dar nežinojo kas. O-gi 
vienų vakarų apie 12 vai nak
ties įsigavo į vienų stubų ir užė
jo ant antrų lubų. Mat vyrai 
pas kaimynus einikį traukė.

MONTELLO, MASS.
Vasario 16 d. ištekėjo p-lė M.

Raipaitė už Klemenso Mazge
lio. Nuotaka priguli prie šv. 
Roko parapijos choro ir yra 
gabi dainininkė ir solistė. Ji_____ —.______ o— „____ x_________ v_________ __________
savo dainomis atžymėjusi ne dūšias, o mes kūnus aprūpinsi- Atrado vieną moterį miegant.

N0RW00D, MASS.

Svarbus pranešimas vietiniams 
ir apielinkių lietuviams.

Mes parduodame visokias 
knygas, svietiškas ir dvasiš
kas.

Pas mus galite pirkti naujai 
išleistų maldaknygę

“PULKIM ANT KELIŲ” 
kuri turėtų rastis kiekvieno lie
tuvio namuose.

Taip-gi užrašinėjame ir par
duodame katalikiškus laikraš
čius, kaip tai: “Darbininką,” 
‘ ‘ Draugų, ” “Žvaigždę, ”“Gar
sų” ir kitus mėnesinius.

Užsirašantiems “Darbinin
kų” duodame L. D. Kalendorių 
1919 m.

Užsisakyk šiandiena pas

Joną Pilecką,
1103 Washington St.

Vincą Kudirką,
37 Franklin St.

Juozą Kovaliauską, 
1121 Washington St.

Norwood, Mass.

Paieškau brolio Martino Kni- 
čįūno, girdėjau jog išvažiavo į A- 
merikos kariuomenę. Kaip girdė
jau, tai jis pirm paėmimo jo ka
riuomenėn gyveno po sekančiu ad
resu : 4947 Melvin Avė., East Chi
cago, III. Malonėkite duoti atsaky
mą ar jis pats ar kitas, už ką bū
siu labai dėkingas.

Julius Kničiunas,
P. O. Bos 31„ E. Millinocket, Me,

Paieškau savo vaikų Veronikos, 
Marijonos ir Zofijos Vilkauskai- 
eių, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onusiškio valse., tos pačios para
pijos, Gražį?ikėlių kaimo. Jau ke
turi metai nieko nežinau apie 
juos. Prašau pranešti šiuo adre-
SU:

Antanas Vilkauskas,
56 High St., Nashua, N. H. U.S.A

Paieškau savo brolio Šliauterio 
ir švogerio Antano Jorkaus; paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių parap.; brolis Maldenių 
vienkiemio, švogeris Tauragėnų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Stasys šliauteris,
4952 Thrush Avė., St. Louis, Mo.

L. D. S. VALDYBOS
ADRESAI

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
2634 W. 67-th St, 

Chicago, UI.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, UI.
Sekr — Jonas E. Karosas, 

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

Fin. Rašt. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai — 
Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas, 
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius.

Revizijos Komisija — 
Kun. Pr. Juškaitis
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas, 
J. E. Karosas.

Administrat. — A F. Kneižis.

HARRISON-KEARNEY, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovų Sereiką,
170 Tappan St., Kearney, N. J.

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio miesto. Gir® 
dėjau kad gyvena apie Chicagą, 
bet neturim adreso. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitas praneškite.

Izidorius Brazulis,
14 Bradley St., Worcester, Mass.

PARSIDUODA BEKERNĖ 
(duonos keptuvė) 
IR GROSEENĖ, 

geroje lietuvių apgyventoj vie
toj. Našlė moteris turi geri- 
tai parduoti. Pirk už pusę 
prekės iki yra proga. Atsišau
kite greitai šiuo adresu: P. O. 
Bos 12, South Boston Station, 
South Boston, Mass.

PARSIDUODA Automobi
lius stndebaker 1918, 7 sėdy
nių už $500. Kreipkitės: 549 
Seventh St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO Rakandai 
(Fumiture) dėl 5 kambarių. Par- 
siduos pigiai. Ona Jakavičienė, 
287 Third St., So. Boston, Mass.

Paieškau savo sūnaus Mikalo
jaus Jusodavičiaus, kuris paliko 
mus 9 gruodžio, 1918, išvažiuoda
mas su vedusia motere, Magde 
Kvietkauskiene. Su savim pasiėmę 
5-jų metų sūnų, palikdama vyrą 
su 2 vaikučiais be cento, nes visus

Jis 22
Abudu

pinigus paėmė su savim, 
metų amžiaus, ji 29 metų, 
su akiniais. Kalba angliškai ir lie
tuviškai. Kas pirmas man apie 
juos praneš, gaus dovanų $10.00.

M. Jusodavičius,
Post Ofice, West Haven, Conn.

AA, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA1AU. i 
Al labai sirgau per 3 metus. nuslabn^Jes pilvelis buvo. Dispepsija, 1 

nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnu sp*- . 
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- i 
sur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rnbeitą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Intams vaistą, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.

. Kraujas UMvaM. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Beu- , 
'maiiąmaa pranyko, diegliai tebebadė po krutinę. Vldurtą rėtlmas 11- 
nyko po užmuėimni visą Ilgą. Bėgiu 8 minėsią ligerdavau kas Krai
tė po buteli Ralurarns. Riteris, Ir po 8 mėn. savo paveiksle pamačiau 
tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaukuos smagiai Ir 
esu linksmas ir 1000 syHą dėkavoju 8alntaras myllatą geradėjal ir lin
kiu visiems savo dmugsma ir pažįstamiems su tokiais ataĮtiklmals pa
tariu nuaėirtttlal kreipties prie S«/ >ras:

: I 8ALUTARAB. CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrlma, Prot 
1707 So. Kalstod St, Telephone Canal 6417, Chicago, DL
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Vietines žinios.

SPAUDOJE PLAČIAI 
PAŽYMĖJO.

Bostono anglų spauda už va
sario 20 d. gana plačiai apra
šė Amerikos Lietuvių Tarybos 
nutarimus, padarytus Tary
bos konferencijoje vasario 19 
ir 20 d. Pittsburgh’e, Pa. To
se pranešimuose kalbamą a- 
pie organizavimą lietuvių ka
riuomenės Amerikoje.

PRANEŠIMAS. pinigų dėtą Lietuvos laisvei.
Dr. D. L. K. Vytauto laiky-1 i™ gajliail jo kelių
m .nsiriokim. S a v„.rt„ldolen'i nZ.,LletavS- Ne Lie- 

: tuvą apgailestauja, o savo tuos 
kelis dolerius. Tai menkadū- 
šiai! Kasžin ar daug tokių y- 
ra?

Broliai lietuviai, ugdinkite 
savyje vyriškumą, nenusimin- ] 
kitę nemalonią žinią išgirdę. 
Nei keno gyvenimo kelias nėra 
rožėmis nuklotas. Tuomi la
biau pavergtos tautos kelias į 
laisvę yra labai erškiečiuo- 
tas.

Kaip mes turime apgailes
tauti tą, kad šioje karėje ir ka
rėse praeityje tūkstančiai Lie-

tam susirinkime 9 d. vasario 
1919 m. nutarė sekančiai: žėd- 
nas narys privalo užsimokėt 
vieną d(51. extra dėl suvargimo 
nuo influenzos. Tai-gi katrie 
apsigyvenę kituose miestuose, 
meldžiu atsilyginti.

. A. Kardišauskas, Rašt.,
216 South Avė., DuBois, Pa.

tuvos vyrą už svetimą tautą 
reikalus žuvo. Dabar Lietu
vos lietuviai organizuoja sa
vo armijas -ir dabar jie guldo 
savo galvas už Lietuvą, o su
lyg senovės romėną mirti už 
tėvynę yra gražu ir miela. Lie
tuvos lietuviai nepavydi krau- 

Į jo už Lietuvos laisvę, mes čia 
nepavydėkime pinigą, kurie y- 
ra be galo menkesnės vertės 
už gyvastį.

LAIŠKAS IŠ ST. FRANCIS, 
WIS.

Gerbiamoji Redakcija:—
Prieš kokią savaitę ar biskį 

daugiau aplaikiau du laišku, 
vieną iš Pennsylvanijos,v kitą 
iš Michigan’o valstiją^ su ne
užtvirtinta žinia, kad “Lietu
va į Lenkų nagus papuolus, ar
ba aiškiau kalbant, lenkams 
teko. Sako, “gaila tik pini
go, kurį sudėjome Lietuvos 
paliuosavimo tikslui, jeigu tik
rai taip yra kaip visur visų 
kalbama.'’ Kadangi lyg 25 
dienos sausio jokio lietuviško 
laikraščio, nuo Kalėdinių atas- 
togų laiko, nemačiau, tai ne
žinau ar kas tokio buvo ap
skelbta lietuviškuose laikra
ščiuose per tą laiką ar ne. 
Ar yra tame kiek tiesos? Jei
gu nėra, būtų naudai Lietuvos 
pranešti visuomenei per jūsų 
laikraštį, kad tai yra melagin
gas prakalbas, nes jeigu tokis 
paskalas ne yra sulaikytas, tai 
gali aukos į'Tautos Fondą di
džiai žymiai sumažėti. To
kiam gandui einant per Penn- 
syh’anią ir Michigan, galima 
suprasti, kad jau gerai prasi- 
plėtojęs.

Aš spėju, kad lietuvių laik
raščiai pranešė tik tą visai ne- 
aiškę žinią, būk “Lietuvos 
prezidentas” prašęs Lenkijos 
globos, kad apginti nuo’ Rusi
jos bolševiką.

Toji žinia nepasitvirtino, nes 
ji ir nebuvo panaši į tiesą. Na, 
o mat kokį įspūdį ji padarė į 

pasilsėjo. Kalėdų pietą laike' tulus lietuvius. Kodėl mūsų 
buvo atsilankęs prezidentas ’ žmonės taip greitai nusimena? 
Wilsonas, kuris tuo laiku jau' Kodėl taip keistai į dalykus 
buvo nuvykęs iš Amerikos žiūri? 
Prancūzijon. _____

Juozas Raugaila tikisi ne
trukus sugrįžti Amerikon.

So. Boston Investment Ass’n 
prakalbos bus vasario 25 die
ną Lietuvių Svetainėje Brigh- 
tone, o vasario 2$ dieną Lie
tuvių Svetainėje So. *Bostone.

Tautos Fondo 11 skyriaus 
mėnesinių mokesnių atskaita 
“Darbininko” Redakciojj gau
ta, bet tilps kiek vėliau. Vie
tos stokos delei dabar tokios 
ilgos atskaitos patalpinti nega
lima. Vėliaus bus sunaudota.

PARSIDUODA Rakandai (For- 
niture) dėl 3 kambarių. Dar vi
sai nauji ir parsiduos pigiai. Gali
ma matyti nuo 4 vai. po pietų iki 
9 vai. vakare.

Paulina Bukantis,
39 Swallow St., tarpe O ir N St., 

South Boston, Mass.

A. M. K.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI

arba nori, kad raštas atrodytą 
gerai, tai nusipirk druknoja- 
mą mašinėlę (Typvyriter).

Karė pasibaigė ir 
atsidarys keliai į 
Lietuvą,- reikės ra
šyti daug įvairią 
laišką ir gavusiems 
laišką bus daug 
lengvinus perskaity
ti drukuotą.

Tokios mašinėlės 
pirmiaus persiduo
davo po $70.00, o 
dabar parduosime 
tik už $15.18. Kas 
pirks mašinėlę pri

dėsime dar knygą su nurodymais kaip 
dirbti vertės $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai į

S. POCIUS,
24 Porter St., Montello, Mass.

NARSIAI KOVOJO.

Adolfas Raugaila, gyvenantis 
prie Hillcrest avė. So. Bostone, 
gavo nuo savo brolio korpora- 
lo, Juozo I. Raugailos iš Pran
cūzijos laišką, kuriame apra
šoma, kaip kompanė F. 104 U. 
S. Infantry, prie kurios jaunas 
lietuvis kareivis Juozas pri
klauso, narsiai kovojo prieš 
vokiečius* Prancūzijos karės 
laukuose. J. Raugaila pažy
mi laiške, kad jų kompanė ap
kasuose turėjo išbūti virš dvie
jų mėnesių, prisiėję vargo ir 
bado patirti, bet kareivių ū- 
pas buvęs geras; su vokiečiais 
reikėję susiimti ant durtuvų ir 
kitaip ir visur amerikiečiai 
viršų ėmė.

Iš visos kompanės liko tik 
117 kareivių, kuriuos kariš
koji valdžia apdovanojp pažy
mėjimo ženklais. Karei pasi
baigus kareiviai gerokai jau. 
nocilaniA loilro '

Sako girdi esą gaila

APSILANKĖ PAS MAJORĄ.

Kunigas K. Urbanavyčius ir 
p. M. Venis pėtayčioje, vasa
rio 21 dieną buvo atsilankę pas 
Bostono miesto majorą Pe
teris’ą, kuriam pažymėjo, kad 
ir Bostono lietuviai karštai pa
remia Bostono miesto rengi
mąsi pasitikti iškilmingai pre
zidentą IVilsoną.

IŠ LIETUVIŲ MILITARIŠ- 
KO KLIUBO VEIKIMO.

Netolimoje ateityje Liet. Mi
litariškas Kliubas rengs dide^ 
les Kliubo reikalais prakal
bas. Kalbėtojais be kitiį kvies 
pp. Romaną ir Karosą. Pra
kalbą surengimu rūpinasi 
Kliubo valdyba su p. VI. Pau
lausku pirmininku priešakyj.

CAMBRIDGE, MASS.

Vas. 14 d. tuoj po šv. valan
dos vakare p. J. J. Romanas 
laikė Vyčiams paskaitas. Pa
skaitos taip patiko, kad visi 
klausėsi labai atydžiai. P-as 
J. J. Romanas prisižadėjo dar 
ir kitais vakarais čia su pas
kaitomis atsilankyti. Taip-gi 
pirmiaus gerb. klebonas Juš- 
kaitis ir-gi yra laikęs Vyčiams 
paskaitas ir visi tokią paskai
tą laukia kodaugiausia ir ko- 
tankiaušia.

f

PUIKUS AUKSO LAIKRO
DĖLIS TIK UŽ $40.

Tas laikrodėlis labai paran
kus . 12 didumo, 14k. aukso, 
rankomis išbraižytas, šriubeliu 
užsukamas, 15 akmenų Wal- 
tham Fik $40.17 akmemj Wal- 
tham arba Elgin $46.00. Rank
pinigius siųskite sykiu su užsa
kymu likusius užmokėsite kai 
gausite tavoTą.

P. S. Jeigu nebūsite užganė
dinti sugrąžinsime pinigus, ne
pasilikdami nei vieno cento. 
Rašyk tuojaus.

P. VALUKONIS,
255 Broadway,- >

So. Boston, Mass.

A

Milziniskas

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

“Aušrelės” Valdybai, Wor- 
cester, Mass. Tamstos patys sa
vo “proteste” prieš “Darbi
ninko” korespondentus pripa- 
žinote, kad koncertas nekaip 
pavyko. Mes neskaitėme rei
kalu dėti ir sunaikinome.

S. Cibulskiui, VVaterburv^. 
Ct. Korespondencija cielu mė
nesiu' suvėlinta. Paskelbiame 
tik aukuotojus.

Liet, ūkininku Dr-jai. DelZBox 774, 
vietos stokos Tamstų ilgo atsi
šaukimo negalime indėti.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

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

128 Heath St., Roibury, 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 antrą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2-rą vai. po pietą po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus naują narią su 
savim atsivesti.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l
“DARBININKĄ.”

Dr, Paul Jt Jakmauh 
(Jakimavičius)

NnožiUlpopM. Nuo 7 iąi 8 nkar* 
509 BROADWAY Car. G St SO. B3 STON. 

Tai 602 S. B.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973AV. 

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

I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,
228 D St., So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
292 E St., So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trecią nedėldifenį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietą.

Koncertas ir Balius
>

!

Rengia Birutes Bažnytinis-Choras, iš Harrison 
ir Kearny, N. J.

Subatoj, Kovo 1-mą d? 1919
L. Hantmano Svetainėje, 756 Harrison Avė. Harrisone.
Svetainės durįs atsidaris 6:30 vai.

Vasario 16 d. vak. buvo Mo
terų Są-gos 22 kp. pramoga. 
Buvo visokią lošimą ir kitokią 
margumyną, o. dar priedu pa
sakė puikią prakalbą apie mo- 
terą reikalus gerb. kun. P. Juš- 
kaitis. Ant galo p. Pr. Gudas, 
“Darbininko” Redaktorius pa
prašė, kad susirinkusi publika 
perbalsuotą ar pritaria dabar
tiniam užmanymui šaukti sei
mą ar ne. Didžiulė didžiuma 
nubalsavo, kad dabar jokią 
seimą nereikia.

Koncertas prasidės 7-tą vai. pakarę.

c

P-nia M. Bradūnienė — žymi Hai-nini-nkA

<

DALYVAUS ŠIE CHORAI:
Karalienės Aniolą parapijos Choras, po vado

vyste K. Kibarto ir Solistai iš Brooklyn’o.
Šv. Cecilijos, po vad. A. Radzevičiaus, ir L. Vy

čių, po Vad. J. Banio, iš Newarkof
Taip-gi dalyvaus garsi dainininkė M. Bradūnie

nė, ir žymi šokėja p-lė E. Braduniutė. *
Prie to ir vietinis Birutės Choras, po vad. V. Se

reikos išpildys žymią dal‘ programo. „ P-lė E. Braduniutė — atsižymėjusi šokėja.
Gerb. ir Gerb. vietiniai ir iš apielinkią, kaip matyti iš viršminėtą surašą, tai šis kon

certas bus vienas iš žymiausią, nes jame dalyvaus žymiausios spėkos, ir bus išpildyta dailės 
dalis. ’ Kurie atsilankysnesigrandys o neatsilankiusieji graudinsią.

Pasibaigus koncertui bus i oki&i.

SĖDYN IŲ KAINOS 35c. fr 50c., mažiems 15c.
VISAS TO VAKARO P ELNAS SKIRT AM A 8 ĮTAISYMUI NAUJU VARGONŲ ' 

Užkris tams CHORAS.

>

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsų, išsi

mokinimas notų 8 lekcijos be mo
kytojo visiems instrumentams ir 
dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tų, duodu didelį nuošimtį.

G. A. BARONAS,
McKees Rocks, Pa.

Viena iš didžiausią ir drūčiau- 8 
šių insurance kompaniją Suv. ® 
Valstijose. Po supervizija 47 vai- S 
stijos departmentu. Moka po- $ 
smedtinę, ligos ir nelaimės beni- 
fitą $10 į metus, laike ligos gauni ® 
$25 į savaitę. Delei platesnią in- ® 
formaciją kreipkitės: «

ORTH AMERI 
CAN CLUE CO.

J. B. JUŠKEVIČIUS, | 

(454 Broadway,
So. Boston, Mass.?

X

Tel. Jamaica 1S31—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
S84 Main St.,

Draugijos Temykit!

PIRMO'8 KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

ValandM NadSBoml*
nuo 9 vaL ryt* nuo 10 vai ryta
iki 8 v*l. vakar*. iki 4vaL vakaru.

_ C*-jvaAaAaztx^»Aa- X^A* Mrt

T*l. So. Bo*toa270

DR. JOBN MtcDONNELL, N. D.
Galima tatiiolieti ir Uatuoisaiai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Vėliavos irdearūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, karpos, antspaudos, gurikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos gi 
prisiąskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

■ >
1 x ir.AI

Į?-■
B

H K B

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Meiles Paslaptybes

t

GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 
Parašė ir savo lėšomis leidžia

J. V. BALTRUKONIS.
Kaina 45 centai.

Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 
skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.

J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Kearny, N. J.

□TL

TEL. BACK BAY 4200 “

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no. Gydo vl»okta. Hg«*
1-JP.M.7-9P.M. Priskiria Akiniu,.

419 Boylston St, Boston, Naša.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
esamino 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 Khmiškų, Ner
vą ir visokią ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. 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. . y —

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 reuinatiznią, skausmus nugaroje arba kil
iuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių (sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operaciją 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 natf- 
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 pagelbės 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. GIBBS 
užimantis vietą 
DR. KENEALY

Washingt<m 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 pietą.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTI2-4 PO PitTU
6-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK. N. J.

Te!eLon“ 9268Marlcet

Kad būt gražiu.
Z Vartok tą mostį. ji

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir 31.00. Pinigus galima siųst 
popierinj dolerį arba stampomis.

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

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

BeU Phone D! ckinaen 3095 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito Ud 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo S iki,# P. M, 

iH 4 w »Uta. V

i JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demtfuffi culaika plauku alinki- I 

; ma. prašalina platakanaa. nieiijfaa* 
į odoa raivo*, augina plauku* priduoda 
I ma jėma reikalinga mttata. 
' Dermafutra p adarya kad Juafl plae-
[> kaf bus tanku* i vėtau* Ir »kaiatu».

Oda Juaū raivo j» bus tyra, pleia- 
L kanos Unyka ant viaados ir plaukai 
| nealink* daugiau*!

Reikalaujant prisiuaime Jum pač- 
; ta auvia dykai išbandymui tampate, 
h PriataakMs «e. įtampomi* pentan 
Į( Hmo lHu. ganai ilbandymsi dažiutg 
L Dermafuroa ir brotiura.

| ARGU. SPtCiALTlteS CO. 
b BOX 37. PH1LADCLFM1A. PA.




