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Plaštaka, Utenos apskr. At
gimė prieš karų buvusi mokyk
la su mok. P. Žibu. Vaikų a- 
pie 60.

Želva. Vaikų arti 70. Mok. 
Graičiunas.

vo isipirše, šalinasi. Argi ta-, parapijos,' Užugostyje nu- 
. .J.l. N.'__ _• šauti 2 zm. >

Įima naudotis, o kai reikia apy- ' sušaudyti 2 mokytoju. Vokie-
skaita atiduoti,* tai jų nebėra. 
Žydelių gi krautuvės vis dygs
ta.

Kun. J. Kunigėlis.

(“Lietuvos Aidas”)

šauti 2 žm. Suvalkų puseje

Gen. Krasnov kazokų vadas 
paėmė Šaratovą, prie upės Vol
gos ir Valaką, 70 mylių į šiau
rės-rytus.

$3.00 
.4.00
4.25 

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

» • 
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IŠPLAUKS SEREDOJ.
Ateinančią seredą prez. Wil- 

son išplauks atgal Europon, 
i Utarainko vakare kalbės New 
i Yorke.
* . -1.

Šv. Kazimiero dienai

Į

‘ ‘ Entered as second-class matter 
Sept. 22, 1915 at the post offiee at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3, 1879.”
Tel. So. Boston 620 "________
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LIETUVIAI ŠLUOJA 
BOLŠEVIKUS.

Laimėjo dviejuose frontuose.
Su džiaugsmu galime švęsti 

Lietuvių Šventę — Švento Ka
simiem Dieną. Atėjo žinios 
apie didelius mūsų viengenčių 
pasisekimus kovoje prieš Rusi
jos brudą — bolševikus.

Kacapai grūdžiami atgal iš 
žemaičių žemės ir iš Vilniaus 
apygardų.

'Žemaičiuose atsiimta Šiauliai 
ir Šeduva. Antrame fronte 
Vilniaus apygardose lietuviai 
atsiėmė Varėną, Vievį, geležin
kelio stotį tarp Vilniaus ir 
Kauno, ir lietuvių kariuome
nės ariergardas pasiekė Tra
kus.

Apie šias pergales praneša
ma telegramoj iš Stočkholmo.

Štai telegrama čielybėje.
Stockholm, koyo 1. — Lietu

vių kariuomenės veja bolševi
kų jėgas Hpdamos joms ant 
kulnų, perėjo liniją Šiaulių, 
Šeduvos, Vievio ir Varėnos. 
Tie miestai lietuvių rankose. 
Apie tai pranešama iš Kauno. 
Lietuvių priešakinės jėgos pa
siekė Toakti (turbūt Trakus)a- 
pie!3 mylių į rytus nuo Vil
niaus. Bolševikai prašė per
traukti karinius veikimus, bet 
lietuviai atsisakė.

J .

NESUSITAIKĖ.
Lvove lenkai ir ukrainiečiai 

vedė derybas ir norėjo' per
traukti karę. Tarpininkavo tal
kininkų delegacija. Nesusi
taikė. Derybos iširo ir mūšiai 
tuoj atsinaujįs.

Italija ir Jugo-Slavija pradė
jo rengtis prie karės. Italija 
neatsižada nuo rytinio Adriati- 
kos pakraščio, kurį savinasi 
Slavija. Italija tose vietose 
pradėjo daryti fortifikacijas. 
J ugo-slavai sujudo. Talkinin
kai nori nedalęisti iki karės.

KONFERENCIJOS NEBUS.
Konferencijos ant Prinkipo 

salos nebus. Talkininkai svar< 
sto apie naują pieną gelbėti 
Rusiją. Talkininkai gal jau 
ir nešauktų panašios konferen
cijos, kad ir kasžinkas stotų 
už ją, nes bolševikų Petrogra- ; 
do gub. Zinoviev aiškiai paša- ; 
kė, jog nesilaikytų sutarties : 
su talkininkais padarytos. Sa
ko, būk su ta konferencija taip, 
kaip kad buvo su Lietuviškos 
Brastos taika. Girdi dėl pa- ' 
žeminančios taikos nukentė- j 
jo ne Rusijos darbininkai, o ' 
Vilius antrasis (Vokietijos kai- < 
zeris). Tai ir Prinkipo salos i 
konferencija, girdi, prie to- ] 
kio likimo privestų talkininkų j 
valdžias.' (Durnius, nežino, 
kad talkininkai nuvertė kaize- j 
rį, o ne Lietuviškos Brastos 1 
taika). i

,---------------- '
800 vokiečių, patekusių ame- 1

ORG ANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. ŠV. OZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS.

UTARNINKAS,

Sausio 27, 1919. . ... . .....................
’ zangiecių ir samariečių mims- 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. terijose ir-gi yra, tad naują 
Šiomis dienomis Šveicarijon] ministerių kabinetą galima va- 

atvažiavo finansų ministeris p. dinti koalicijiniu, kuriuomi pa- 
M. Yčas ir Tarybos narys p. P. šilki visa Lietuvos valstybė. 
Klimas, žymus socijal-demo- 3. Lietuvos Kariuomenė. Nau- 
kratų veikėjas. Jiedu važiuoja jas.krašto apsaugos ministeris. 
Taikos Konferencijon, Pary-! AI. Velykis, 
žiun. Nuo jų atsižinojome daą 
naujų miotikiij Lietuvoje. i menę. Pradžiai drabužių už-

1. Permainos Partijose. „Su- sakyta 12,000 kareivių arba ke- 
lyg p. P. Klimo pasakojimų, 
lietuvių partijos, pagal savo 
ekonominių programų, pažval- 
gų į socijalį klausimą ir savo 
taktikos šiek-tiek persikeitė 
vietomis, būtent: dešinėje sto
vi Tautos Pažanga, viduryje 
— santara, o kairėje — so.ciia- 
Iistai-IIaudnnnKai, socijai-de- 
moįzratai ir krikščionys-demo- 
kratai. Kairiausiąją poziciją 
užėmė krikščionys-demokratai, 
kuriems.vadovauja agronomas 
Stulginskis ir kun. Krupavi
čius. Aplink Stulginskį suka
si šiek-tiek nuolaidesni elemen
tai, o aplink kun. Krupavičių 
tai patys kairiausieji, labai ra- 
dikališki ir griežtai respubliko
niški sluogsniai renkasi, kurie 
smarkiai agituoja tuojaus kon
fiskuoti dvarus be jokio atlygi
nimo ir išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams.

Pastaruoju laiku ''krikščio
nys-demokratai padarę bloką 
su socijalistais, mat vien tik re
ligija juos teskiria, tad jie ir 
sutarė šią sunkią valandą reli
gijos nekliudyti, palikti “sta
tus quo. o vykinti socijales re
formas ir .ginti Leituvos nepri
klausomybę puo Rusijos bolše
vikų ir kitų tautos priešų.

Nuo Fribourgo studentų te
ko atsižinoti ir apie kun. Kru
pavičių Ų tai esąs jaunas vyras, 
neseniai baigęs Dvasiškąją A- 
kademiją Petrograde, iškalbus 
ir energingas. Katalikybėje e- 
sąs ortodoksas. Organizavi
mas Valstiečių Sąjungos ir kP 
ti jo darbai politikos dirvoje 
rodo, kad jis yra ir radikalis 
socijales reformos šalininkas.

Agranomas Stulginskis bai
gė dvasiškąją seminariją, mo
kinosi filosofijos Innsbruck’o 
Universite Austrijoje jt baigė 
augštą Agronomijos Akademi
ją Vokietijoje, dabar, naujam 
ministerių kabinetui susida
rius, jis tapo paskirtas minis- 
teriu be pbrtfeli

2. Naujas Ministerių Kabinę- ti. Lietuviams labai sunku ka
tąs. Prof. A. Valdemaro kabi
netas neparodė labai energingo 
veiklumo, ypač kariuomenės 
organizavime ir neturėjęs visos 
šalies pasitikėjimo, nes jame spėkas, 
nebuvo krikščionių demokratų 
ir socijalistų atstovų. Todėl 
prof. A. Valdemaro kabinetas 
ir atsistatydino. Valstybės 
Taryba naują kabinetą sudary
ti pavedė socijabliaudininkui 
adv. M. Šleževičiui. Naujame 
kabinete krikščionių demokra
tų ir socijalistų 
durna

AI. Velykis, energingai stvėrė- 
ig si organizuoti Lietuvos kariuo- O ( r?

i menę.

turiems pulkams. Aprėdalų 
išvaizda panaši Į amerikiečių 
kariuomenės, tik pilkesnė. Ke
purės turi japonišką išvaizdą, 
tik su kitokiais ženklais.

Du pulku jau suorganizuoti, 
o antri du skubiai organizueja-

kavalerijos reikalingi priedai 
ir-gi jau sudaryti.

Liuosnorių užtenka. Daugy
bė vyrų stoja šalies apgyniman 
ir neduoda priešui be mūšio pei 
sieksnio prabočių krauju lais
tytos Šventos Lietuvos žeme
lės. Tik visa nelaimė, kad su
sisiekimas su narsiais žemai
čiais jau perkirstas: gelžkelio 
linija Šiauliai-Kaišedorys vo
kiečiai atidavė bolševikams. 
Tad iš vienos Suvalkijos ir 
Kauno artimų apielinkių tve-' 
riasi lietuvių kariuomenė. Kad 
ir visą Lietuvą bolševįkai už
plūstų, bet suvalkiečiai nepa
siduos. Jei lenkai iš pietų ne
užklups, tai generolas Žukaus- 
kis žadąs nei%vieno bolševiko 
per Nemuną neperleisti.

(Pereitam num. tilpusioj nau
jesnėj telegramoj pranešta, jog 
Šiaulių-Kaišedorių geležinkelis 
atimtas).

Bolševikai jau buvo prie pat 
Kauno vartų atpludę, bet čia 
lietuviai juos sumušė ir nugink
lavo. Lietuvių kariuomenė, 
sumušusi bolševikus ties Kau
nu, pasistūmė apie 40 kilomet
rų į rytus ir prie Kaišedario iš
tiko antras mūšis jau su dides
nėmis bolševikų spėkomis. Lie
tuviai ir čia bolševikus smar
kiai sumušė ir daugelį nelais
vėn paėmė A Po šio mūšio lie
tuviai vėl, stumiasi.į rytus ir 
gręsia Vilnių atsiimti. Lie
tuvių karingas ūpas smarkiai 
kįla. /

Jei lietuviai užvaldys gelžke- 
lį nuo Kaišedario iki Šiaulių, 
tai gaus pagelbos iš Žemaitijos 
ir bandys bolševikus iš višos 
Lietuvos atgal Rusijon išyary-

riauti, nes šalies tvarka labai 
paims, o bolševikų spėkos ne
palyginamai didesnės; apie 
perdus kartus viršija lietuvių 

Vien tik lietuvių 
disciplina ir didelis narsumas 
mūsų Tėvynei pergalę praris 
šanja. Žinoma, karė bus sun
ku ir ilga, bet lietuviai prie 
sunkenybių jau pripratę.

KAzys Pakštas.

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje 
Bostone ir apielinkėje 
Užrubežyje metams .

“ Acceptance for mailing at spe- 
eial ratą of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Senai jau, Patrone, globoji mūsų šalį! 
Myli tu Lietuvius, nors jie tokie atšalę...
Tu atstovauji mus prie Visagalio sosto, 
Tavo malda rūpestingą Dievo ranką glosto. 
Nesykį perspėjai: “žmogau, taisykis, liaukis!” 
Sudrožė Dievas mus dabar, taip ilgai laukęs; — 
Ir kuomet rykštė Jo rūstybės pasirodė, 
Šventas Kazimierai, dabar tark sūvo žodį! 
Ir gelbėk mus! nes priešo rankos kietos 
Taip sunkiai spaudžia jau, kad nebeturim vietos! 
Nutvėrė už gerklės ir ant krūtų užlipo, 
Pavydi laisvės, duonos ir žemelės sklypo. 
Juk toji žemė mūs! Prabočiai ją ingijo. 
Tie patįs mūs engėjai buvo jų vergijoj. 
Dabar iš mūsų darbo, kraujo išsivystę. 
IšnaujoJ mums gamina amžiną vergystę... 
Atmįk, Globėjau Šventas, kaip Lietuvą gynei, 
Kuomet sunkus pavojus grūmojo Tėvynei: 
Ar ji kada sulaukė likimo sunkesnio, 
Kad laisvės būt’ netekusi ir duonos kąsnio?! 
Daugiausia ji dabar pagelbos reikalinga: 
Vaduokie ją, Šventasis, užtarčia galinga!

J. K.

Žinios iš Lietuvos.
pvisos trobos (Pranokė vičius nu
jautas daugybe kulkų, kitas 
iš tų pačių nannj žmogus tuoj 
mirė sumuštas), Paulauskio 
klojimas; Birštone — trys klo
jimai, 8 namai Daugių para- 
pioje ir daugybė namų kitose 
vietose. Jezne užmuštas ant 
kelio žmogus Pimpė, Nemaniū
nuose vaikinas 13 metų, ant 
kelio pašautas vaikinas iš Pū-

Grinkiškė. Lapkr. 9 d. buvu
sios prieš katą vartotojų drau
gijos nariai mėgino sušaukti 
narių ir valdybos pasitarimą; 
tik kažin kodėl jiems tai buvo 
nemalonu, ir jie neatėjo. Ypač 
keista, kad nei valdybos, ku
rios kai kurie nariai patys bu-

čių gi kareivių negirdėti ne tik 
užmuštų, bet ir sumuštų. -De
ginama daugiausia klojimai, 
nes jie pilni javų. Tam daly
kui ištirti važiuoja komisija iš 
Teising. Min. P. Leono ir vo
kiečių fiedensgericrto nario iš 
Vilniaus.

Vokietijos valdžia kaip 
ant vištos kojos.

A

O KIETUOS V AT.TVjfcT A 
VOS LAIKOSI.

Iš Berlino pasipylė žinios a- 
pie gręsiantį puolimą Vokieti
jos socjjalistinės valdžios. Mi- 
nisteriai iš AVeimaro, kur ran
dasi Steigiamasis Seimas, at
vyko Berlinan tartis su darbi
ninkų Tarybomis. Seimas bu
vo nutaręs panaikinti Tarybas. 
Bet Tarybos tam priešinasi. 
Visi' Vokietijos laikraščiai pri
pažįsta, jog padėjimas keblus. 
Socijalistų organas Vorwaerts 
parašė, kad girdi jei Sclieide- 
manno kabinetas nieko geres
nio negali padaryti, tai lai jis 
pasitraukia visiškai ir lai pa
lieka politiškus griuvėsius bur
žuazinėms partijoms.

Ką sako valdžia.
Iš Weinjaro valdžiavišleido 

manifestą- pasmerkiantį tero- 
ristų pastangas nuversti Stei
giamąjį Seimą. Manifeste sa
koma:--

“Ekondmiškas padėjimas y- 
ra baisesnis už politišką pavo
jų. Savo ištekliumi mes ne
galime išmisti iki ateinančios 
pjūties. Blokada -ėda mūsR- 
gyvybę. Tūkstančiai miršta 
kasdien nuo nedavalgymo.”
' Manifestas pasmerkia strei

kus. Sakoma:
“Kiekvienas streikas mus’ 

artina prie prapulties. Tik dar
bu galime išsigelbėti.” ,

Manifeste sakoma, jog prieš 
teroristus bus vedama aštriau
sia kova.

Anglijos laikraščiai iSsireiš- 
kia už nuėmimą blokados nuo 
Vokietijos. Dėl blokados į Vo
kietiją negalima maisto įgaben
ti, nei žalios medžiagos dirb
tuvėmis. Tode bledarbių, al
kanų daug ir kas juos gali nu
raminti, o ypač kuomet pilna 
visokių agitatorių-bdlševikų.

> NUMUŠĖ ALGAS.
Miehigano vario kasyklų kom

panijos darbininkams numušė 
lfrnuoš. nuo algų. Tas palie
čia arti 10.000 darbininkų.

/Anglijos sustreikavusieji dar
bininkai negalėjo iki šiol susi
taikinti. Tai tapo sušauktas 
Londone nepaprastas darbda
vių ir darbininkų Seimas. Dar
bininkai atsiuntė 500 delega- 
tij atstovauti 10.000.000 darbi
ninkų. O kapitalistų atstovų 
yra 300. Seime kalbėjo ir pre
mjeras Lloyd George.

Išrinktos tam tikros komisi
jos apsvarstymui algų, darbo 
valandų ir darbininkams namų 
klausimų. Tos komisijos ra
portuos parlamentui bal. 5 d.

Tasai seimas vos tik prasidė
jo. Buvo juokingas atsitiki
mas. Buvo taip kad kuomet 
Seimas atsidarė, tai buvo vie
nos princėsos šliūbas. Bažny
čioj užgaudė varpai ir ėjo iš- 
kilminga procesija iš lordų ir 
visokių diidkų ir didikių. Tuo
met vienas iš delegatų pasakė, 
kad sulyg kalbų princesa turin
ti 79 naktinius marškinius, o 
daugelis darbininkių vargu tu- 
ri*po vieną. -

Šitas pramoninis Seimas, yra 
rami'revoliucija- —-

PASIRODĖ ANARCHISTŲ 
LIZDAS.

Frankline, Mass. pereitos pėt- 
nyčios vakare ekspliodavo vie
name name bomba. Suardė 
namus ir sudraskė keturis žmo
nes ir daug sužeidė. -Sulyg 
policijos pasakymo, tai ten bu
vęs anarchistų lizdas. Bedir
bant bombą ištiko ekspliozija 
ir tūli galą gavo, o kiti įkliu
vo į policijos rankas. Spėja
ma, jog bomba buvo rengiama 
“kovai prieš kapitalistus” 
Lawrence ir kitur.

Skiemonys. Vaikų mokyklo
je arti 70. Vieni džiaugiasi, lie
tuvių mokyklos susilaukę, ki
ti sako, kam lenkiškai ar ki
taip kaip nemoko. Klebonas 
Žymantas čia įsteigė ir knygy
nėlį genj knygų. “Pavasario” 
draugija greitu laiku rengia 
vakarėlį. Daug darbuojasi, mo
kytojas Slavinskis.

Pušalotas. Gailimės, kad iš 
mūsų iškėlė senuosius mokyto
jus. Sulaukėme naujų, vos 
17-18 metų, kurie su vietas 
jaunimu nesusideda, tik kur ki
tur kuria draugijas, .kursus. 
Padėkite mums.

Galiūnai, Pus. p. Šiemet į- 
steigtoje mokykloje mokyto
jauja K. Misevičaitė; ji' daug 
rūpinasi jaunuomene.

■ - ' ■ ■ ' »

MŪSŲ TEATRAS.

^Skrajojamasis J. Vaičkaus 
teatras išvažiavo gastroliuotų į 
provinciją. Vaidins šiose vie
tose: Šidlave lapkr. 16, 17 ir 
21 d., Raseiniuose lapkr. 23, 24 
ir 25 d., Panevėžyje lapkr. 27 
ir 28 d. ir Kupiškyje lapkr. 29 
ir 30 d. Į Vilnių grįš gruodžio 
1 dieną.

LIETUVA PAVOJUJE.

Mes jau seniai sakome, kad 
vokiečiai apgavikai, mūsų kra
što tttrtij plėšrūs vagys, kad 
jie rengia Lietuvai pražūtį- 
Jie visą laiką nedavė mums 
įsteigti savo kariuomenės, ne
davė sutvarkyti šalies, nedavė 
valdžios į mūsij rankas. Vo
kiečių kaizerio bernai ir vokie- 

Į či ų bolševikai — tai vienas ir 
į tas pats. Kaip kaizeris pluk- 
Į dė Lietuvą kraujuose, spaudė 
iš mūsų paskutinį prakaito la- 

traukė nuo mūsų burnos 
paskutinį geresnį duonos kąs
nį, nuo mūsų vaikų paskutinį 
pieno gurkšnį, taip ir dabarti
nė vokiečiij valdžia nori mus 
ubagais pa daryt i. ^Negana tau 
Vokitičai pardavė mus rusams. 
Jie, nutukę Lietuvos duona, 
prisisiurbę mūsų kraujo, kelia 
puotas grįžtantiems į Lietuvą 
rusams, siunta, bučiuojasi, už
sipildami gerkles “magaryčio
mis.” Alės sakėme irsakome, 
kad rusai eina į Lietuvą ne ko 
kito, kaip atimti *ir tai, kas 
nuo vokiečių liko. Rusų bol
ševikai, kurie dabar vadinas 
save komunistais, nualino Ru
siją, padarė ten badą, o da- 
barateina bado daryti pas mus. 
Lietuvos Vyriausybė yra vo- 
kiečių kumšties prislėgta Bet 
ar ta kumštis, supuvusių pai
rusių, bėgąnčių vokiečių kum
štis prislėgė ir Lietuvių tautą! 
Nejaugi mes stovėsime rankas 
sudėję ir žiūrėsime, kaip mes 
žūvame? Ne! Lietuvos vai-

Rietavas. Lapkr. 3 d. jauni
mo kuopą “Gojinėlis” vaidino 
“Patamsių Galybę” ir “Užke
rėtas Jackus,” kuriais tik su
darkė jausmus ir gerą skonį. 
Kam gi vis tebesigriebiama vei- džia privalo mesti kuždėjusi su 
kalų iš rusi? gyveniifio, kad tu
rime ir savo.* Be te, tokius" 
veikalus gali vaidinti tik išsi
miklinę artistai ir režisierius. 
Žiūrint į rietaviškius, tik gai
lėjo jų vargo. Kodėl gi jie ne
pasitarė su išmanančiais?

IŠ ALYTAUS APSKRITIES.
Baisios žudynės.

• • .

Lapkr. 21 d. Alytaus1 apskri
ties Tarybos įgaliotinis kun. 
Kunigėlis darė Taryboje pra
nešimą Tarybos Pręzidentui A. 
Smetonai, Minist. Pirm. prof. 
Valdemarui ir Vid. Reik. Mi- 
nisteriui Stlšinskiui apie vo
kiečių žandarų žiaurumus, apie 
deginimą trobų ir daugybę už
muštų žmonių. Į

Sudeginta; klebonijos trobos 
Amerikonai, airiai, Į Nemaniūnuose su visais javais,

vokiečių kaizerio bernais, pri
valo stoti tautos priešakyje ir 
neduoti' Lietuvai žūti._ Visi, * 
kas gyvas, kas nenori badu 
mirti kas nenori būti Lietuvos~ 
pardavikas, kas nenori matyti 
amžinos mūsų krašto gėdos ir 
pažeminimo, parems valdžią. 
Prakeikimas tiems, kas savo 
kailį gelbėdamas į palėpę len
da. Tik greičiau ir stipriau. 
Visi Lietuvos piliečiai pasiren
gę ir eis Lietuvos ginti. Ver
čiau dabar galva padėti už Lie
tuvos garbę ir gerovę, o ne vė
liau ruso verčiamam pralieti 
kraujų Uralo ar Reino krašte. 
Tad visi į darbą, kas galite!!!

P. Artis.
(“Tėvynės Sargas”)

NUBALSAVO STREIKUOTI.
Pereitos pėtnyčios vakare

Lowellio, Mass. audėjai nubal
savo streikuoti nuo panedėlio, 
reikalaujant įvedimo 44 valan
dų darbo savaitėje ir pakėlimo 
algos ant 25 nuoš.

ImeKaplan, kurs yra sekre
torius Lawrence’o streikierių 
koiųitetų agitavo balsuoti <už 
strerką. Bet balsavo tik tūli j 
ateiviai, 
francūzai, švedai, vokiečiai eis • Tadiukų kaim., Vaikiškiųklo- 

. dirbti taip, kaip Lawrence. ijiinas, Punioje JPranckevičiaus



Eina iš So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Bymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.
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KAIP SUNAUDOTI
AUKAS LIETUVOJ.

“Lietuva” praneša, kad adv. 
Lopato “gavo leidimą išva
žiuoti Europon ir išvežti su sa
vim visus pinigus suaukautus 
į Centralinį Komitetą, sušelpi- 
muiLietuvos žmonių, nukentė
jusių nuo karės,” ir kad “ti
kimasi, kad Raudonasai Ame
rikos Kryžius pasiųs Lietuvon 
specialę Raudonojo Kryžiaus 
delegaciją, po kurios priežiūra, 
arba kurios sankcija (leidimu) 
bus dalinamos Lietuvoje visos 
aukos žmonėms.”

Tai-gi galų gale Amerikos 
lietuvių stambi auka pasieks 
savo tikslo. Bet kaip jas ge
riausia būtij sunaudoti? Da
linti jas. žmonėms, kadir po 
priežiūra Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus delegacijos, arba po 
priežiūra Lietuvos valdžios 
mūsii žvilgsniu nepraktiška-. 
Nėra tiek aukų, kad ištekti vi
siems Lietuvos pavargėliams.

Mums rodosi, jog Lietuvių 
Dienos pinigai ir iš kitų šal
tinių aukos Lietuvoje turi eiti 
Lietuvos karės našlaičiams glo
boti. Amerike specialiai rink
ta aukų Francijos, Italijos ka
rės našlaičiams. Rusijos ka
rės našlaičiams renka Ameri
ke aukas babuška Breškovska.

Karės našlaičiai yra tie, ku
rių tėvai karėje arba kitaip y- 
ra žuvę karės metu. 0 Lietu
voje be abejonės jų netrūksta. 
Pirmiau caro valdžia daug Lie
tuvos tėvų-duonpelnių paėmė 
armijon ir daug jų žuvo karėje. 
Dabar Lietuva veda baisią ko
vą prieš Rusijos razbaininkiš- 
kas bolševikų šaikas. Ne vie
nas šeimynos duonpelnis stojo 

^liuosnoriu į Lietuvos armiją ir 
padėjo savo galvą. Ne vieną 
duonpelnį perskriodė bolševikų 
kardas.

Pirmiausia iLetuvoje turi bu
di paimti globon karės našlai
čiai. Ten veikia labdaringos 
dr-jos, kuriąs auklėja ir moki
na nąš'laičius. Aukos toms dr- 
joms turi eiti.

Šiaip pavargėliams darbinin
kams ne aukų reikia rūpinti, 
bet progos užsidirbti. Kas tik 
nori žemės jos turi gauti, kiek 
tik gali apdirbti ir žemės Lie
tuvoje, konfiskuojant dvarus, 
yra daugiau, negu žmonės ga
lės apdirbti. Daugeliui tokių 
reikalinga bus; parama pra
džioj. Bet čia ne labdarybė 
turi eiti tokiems talkon, bet 
kredito bankos.

Tatai visokios aukos Lietu
voje turi būt sunaudojamos na
šlaičiams išauklėti ir tokiems 
vargšams, kurie jau dėl senat
vės, ligų arba sužeidimų ka
rėje liko besveikačiais, neišga
linčiais pelnyti sau duonos.

PASTABĖLĖS.
Talkininkų šalyse ir Ameri

ke raudonieji per susirinkimus 
reikalauja, kad talkininkai at
šauktų kariuomenes iš Rusijos 
ir protestuoja prieš kišimąsi į 
Rusijos reikalus. Prie tų rei
kalavimų ir protestų ir mes 
savo balsą galėtume pridėti, 
jei tie raudonieji kartu reika
lautų iš savo vienminčių Rusi
joj atšaukti savo razbaininkiš- 
kas bandas iš svetimų * žemių 

-ir nesikištų į kitų tautų reika-

======================
Yra sakomą jog tautos kul

tūra galima pamieruoti jos su
vartojamu muilu. Ne be tei
sybės pasakymas. Juo kultū
ringesnė tautą- juo ji švares
nė, t. y. jos žmonės dažnai-mau- 
dosi ir muiiuojasi. Telegramos 
pranešą jog Maskvoj bolševi
kai įvedė maudymosi kpntrolę. 
Tūliems žmonėms' visai užgin
ta maudytis, kitiems leista 
maudytis kartą mėnesyje, o 
tretiems leista du kartu nusi
maudyti. Tai kaip išrodo bol
ševikiška kultūra sulyg muilo 
suvartojimo?

Lietuvos globėjas

“Laisvėj” pastebimą kad 
“Tėvynė,” jei ne kazionas iž
das, negyvuotų nei vienos die
nos. Nebandant apginti gyv- 
našlio redaguojamą laikraštį, 
pasakysiu, jog “Laisvė” tokia 
pastaba savo socijalizmui tvo
ja per galvą. Juk socijalis- 
tiškas surėdymas yra didesųė 
kazionščina, negu carizmas-. O 
kur įstaiga remiasi kazionu iž
dą tai dažniausia (ne visuo
met) darosi' taip, kaip su “Tė
vyne” kad yra. Prie Rusijos 
bolševikų tvarkos dirbtuvės 
remiasi kazionais iždais ir pa
nešė milžiniškus nuostolius.

“Lietuvoj” tūlas socijalis- 
tas Juška ėmėsi nurodinėti, 
kad lietuvių socijalistai blo
gais keliais eina, “Naujie
nos” pasakė, būk jis esąs “sa- 
mozvancas,” ne socijalistas. 
Liberalų laikraščiuose pasitai
ko straipsnių, po kuriais pasi
rašo Tautininkas-Katalikas ir 
nurodinėja,.būk katalikų vadai 
negeru keliu einą. Iš to išei
na, kad socijalistas “samoz- 
vancas” yra vyriškesnis, drįs
ta pasirašyti po savo straips
niu, tautininkai-katalikai sa- 
mozvancai yra bailiai, nedrįsta 
pasirodyti žmonėms.

“Naujienos” praneša, būk 
Chicagoj tautininkai, esant ir 
Račkauskui, konferavo ar rei
kia seimo. Būk “N.” dagir- 
dę (turbūt nuo Račkausko), 
kad tautininkų vadai esą prie
šingi seimo šaukimui, o laik
raščiuose agituoją už seimą, 
kad tik katalikus skaldyti.

Šilta žiema daugeliui patin
ka, bet šalta vasara turbūt nie
kam.

Tas, kurs nurodys kas, kur, 
kada ir kaip pelnijasi iš strei
kų, suteiks vieną iš didžiausių 
patarnavimų darbininkams.

Ten yra kova, kur susiduria 
dvi pajėgos, kurios viena ant
ros prisibijo. Tarp dramblio 
ir lojančio į jį šunelio kovos ne
gali būti. Kur fabrikantai ne
bijo darbininkų, ten kovos nė
ra, ten streikas negali būt lai
mėtas.

__________ z

Lenkų Amerike vokuojama 
apie 4.000.000. Jie sudėjo sa
vo tautos reikalams bene tik 
$2.000.000. Reiškia kiekvie^ 
nas lenkas aukojo po 50c. Lie
tuvių rokuojama arti 700.000. 
Mes sudėjome Lietuvai apie 
$700000. Atseina po $1.00. 
Dvilinkai “bytinam” palio
kus.

Lietuvių darbininkai -labiau 
remia tautos reikalus, negu 
biznieriai. Lenkų biznieriai 
labiau remia savo tautą negu 
jų darbinmkai. Kuri tauta lai
mingesnė f

, Lietuviai darbininkai, pri
verskite biznierius remti' Lie
tuvą Išdrįskite pakamanti
nėti savo remiamąjį biznierių, 
kiek jis yra aukavęs Lietuvai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

“Darbininko” skaitytojui, 
Rochester, N. Y. — Su tokiu 
klausimu Tamsta kreipkis tie
siog į kunigą

P. Stan-tei, Worcester, Mass. 
Žinutės labai „ susenėjūsios ir 
apie tai kitų buvo rašyta. Be 
to Atakuojame laikraštyje vier 
tos, kad apie tą'pat dalyką po 
keletą korespondencijų dėti..

X

<z

Kazimieras Šventasis, 
Globėjas Lietuvos, 
Niekuomet neužmiršta 
Globoti mūs tautos.

Žiūrėk, tas Užtarėjas 
Kaip myl’ katalikus. 
Su Jo pagelba šventa, 
Ištrems bolševikus.

A •

Šiauliai,* Trakai, Varėna 
Jau tapo atimti,
Kur buvo bolševikų 
Į rankas paimti.

Prieš Šventę Karalaičio 
Laimėjo Lietuviai.
Aišku, kad Jo pagelba 
Padėjo jiems tępai.

Nors mes negalim stoti 
Eilėsna tų brolių,
Tai aukomis gausiomis 
Mes dėkimės prie jų.

Šventasis Karalaitis 
Išgelbės mus visus.
Po Jo malonės ploščium
Tauta mūs nepražus.

Suplieks ji savo'priešus, 
Jų pastangas biaurias.
Liuosybėj ir čielybėj 
Tėvynė atsiras.

U. Gudienė.

I

Lietuviai Karininkai

žiurkės

užtekti- 
lengvai

Amerikos lietuvių veikėjų 
tarpe Europos karės audrų lai
ku buvo atsiradus sveika min
tis, kad čia reikia organizuo
ti į kareiviškus būrius lietuviš
kas jaunimas ir rengti jį prie 
Lietuvos laisvės atgavimo, ku
riai kelią mėgina pastoti lenkai 
ir kiti mūsų tautos priešai.

Aiškiai permatyta, kad be 
kariuomenės, ginkluoto pasi
priešinimo mūsų tauta nen.usi- 
kratys lenkų “malonių,” ne- 
suvaldys_rusų užgrobimo ape
titų ir vokiečių sauvalės, kurie 
pastaraisiais laikais prie Lie
tuvos, kaip katė prie 
prikibo.

Lietuva, turėdama 
nai ginkluotų pajėgų, 
galėtų savo rubežius nuo prie
šų įsiveržimo apsaugoti ir prie 
savo neprigulmybės arčiau bū
tų pažengusi. Dabar Lietuvos 
kraštą gina nuo užpuolikų tik 
mažas lietuvių kareivių būrys 
ir nors pasekmingai veikią bet 
atsispirti prieš galingesnius 
priešus spėkų ganėtinai netu
ri.

Tas pajėgas mes amerikiečiai 
turime sustiprinti. Iš noriničų 
Lietuvos laisvę ginti turime su
daryti lietuviškų kareivių pul
kus ir pasiųsti juos Lietuvon 
savo šalies milicijos sudrūtini- 
mui. Reikėtų surasti būdus, 
kaip ir ginklų savo kareivijai 
gauti. Tam reikalui leidimą 
reikia būtinai iš šios šalies val
džios išgauti.

Mažai teturėjome sa\o tarfje 
drąsuolių tuo svarbiu reikalu 
pasirūpinti, bet ir tiems; ku
rie. prisimindavo apie lietuviš
kos kariuomenės tvėrimą nuo 
socijalistų ir “tautininkų” a la 
“Sandara” kliūdavo pamazgų 
puodas.

Lietuviai karininkai iš Suv. 
Valstijų armijos grįžę pamatė 
reikalo* svarbą ir nieko nelauk
dami tvėrėsi darbo. Koloni
jose didelis subruzdimas — ka
rininkų būriai lietuviškai’ vi
suomenei ant kulnių lipa ir 
prie reikalingo darbo spiria. 
Muštru, kūno mankštinimais 
Amerikos lietuviškas jaunimas 
šauniai savę lavinti pradeda ir 
rengiasi į kovą už Lietuvos lai
svę ir neprigulmybę. /

Gimsta viltis, kad pagalios 
mūsų visuomenė atsipeikės ir 
palinkės teą kur Lietuvos iš
ganymas šaukia. Lietuvos pra- 
bočiai-karžygiai iš kapų mums 
ranka moja įr liepia prieder
mes Tėvynės linkui atlikti. Ar 
to balso heatjausime?!

Lietuviai karininkai savo žo
dį jau tarė. Plačiąja! visuo- 

a jiems taką prie

5

Ž

Lietuvos laisvės ginimo palen
gvinti. Pritarimo, paramos ir 
kapitalų reikės padėti nemažai, 
bet apie tai kitą syk. —

Dabar reikia pažymėti, kad 
karininkų organizavimosi da
bar privalo rimtas formas pri
imti, susivienuodinti; reikia 
viskam pienus ir pamatus pa
daryti. Atskiras kolionijų vei
kimas geras, bet pasekmių to
kių neatneš kaip sukoncentruo
tas dabar. Sykiu reikia pa
tirti tuo reikalu $uv. Valstijų 
valdžios nuomonę.

Aiškiai matosi reikalas lietu
vių karininkų didesniam bū
riui į krūvą sueiti ir savo rei
kalais pasitarti. Tokį suma
nymą kelia jau patys lietuviai 
karininkai. Pramatoma lietu
vių karininkų suvažiavimo rei
kalas. Jei Tarybos ir Pildo
masis Komitetas tokiam suva
žiavimui pritartų ir patiestų 
jam pienus, galėtume prie jo 
rengties. Suvažiavimas turė
tų tik lietuvių karininkų besi
tveriančios organizacijos reika
lais būti šaukiamas.

Lietuvių karininkų suvažia
vimas sudarytų vienuodus vi
sam veikimui programus ir pa
lengvintų darbą.

Karininkas. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Philadelphia, Pa. 2-23-1919. 

Aš Bernardas Randakevičius, 
Tamistų Skaitytojas prisiunčiu 
Šitą laišką linkėdamas Tamis- 
toms didžiausios laimės ir klo
ties. Dėkoju už taip dailią mal
daknygę po vardu “Pulkim 
ant Kelių” ir taip-gi smagų L. 
D. S. Kalendorių 1919 metams. 
Dėkoju taip-gi už rimtą iraau- 
dingą laikraštį “Darbininką” 
Aš esu labai užganėdintas to
kiais naudingais ir reikalin
gais pasiskaitymais. • Tai-gi 
aš linkėdamas dėl Tamistų di
džiausios laimės, patariu žėd- 
nam lietuviui katalikui užsisa
kyti laikraštį “Darbininką” ir 
taip-gi užsisakyti maldaknygę 
“Pulkim ant Kelią” kuri yra 
labai reikalinga turėt žėdnam 
katalikui. Taip-'gi Kukiu tu
rėt laikraštį “Darbininką,” 
kur yra labai naudingų straip
snių, o ypač žinių iš Lietuvos, 
kuri yra sunkiame varge ir 
padėjime ir šaukias mūs ame
rikiečių pagelbos. Mes ameri
kiečiai ją gelbstame, bet tik.tie, 
kurie skaitome gerus katalikš- 
kus laikraščius, kaip “ Darbi- 
nnką,” “Drangą” “Garsą” 
Bedieviškų laikraščių skaityto
jai negelbsti Lietuvon, .

Tai-gi aš patariu užsisakyti 
aukščiaus minėtus laikraščius j

ir kad rastųsi pas žėdną vieną 
lietuvį katalikų laikraščių. Ra
ginkime kitus prie tų laikra
ščių skaitymo.

» *

B. Randakevičius.

MOTORINIAI TROKAI NE
APSIMOKA ANT PA

PRASTŲJŲ ŪKIŲ.
Suv. Valstijų Agrikultūros 

Departmento tyrinėjimai ar ap
simoka paprastų ūkių savinin
kams pirkti motorinius trokus 
parodo, kad dabartinėmis są
lygomis jie neapsimoka ant ū- 
kių,' kame auginama paprasti 
javai ir galvijai. Jie apsimo
kėtų tuomet, kuomet nereikė
tų laikyti arklių. Ant dviejų 
šimtų ūkių nuo šimto ar dau
giau akrų didumo, paprastai 
vienas vyras išvežioja produk
tus į turgų per trisdešimt ve
žimų, ir tas darbas išsimėtęs 
per visus metus, taip kad tro- 
ką ir turint, arklių negalima 
parduoti: Ūkininkams, kurie
gyvena tolokai nuo miesto, ir 
kur troku vežiojant javus ar 
gyvulius būtų brangiau gauna
ma gal ir apsimokėtų, bet ir to
kiems pigiau išeina samdyti 
troką neg savo turėti. Su dar
žovių augintojais reikalas ki
taip stovi. Kur daržovės ve
žamos į miestą po du ar tris 
kartus savaitėje per visus me
tus, troką vartojant, galima 
apsieiti su mažiau arklių. Tai 
ant tokių trokai yra labiau pa
geidaujami, neg ant paprastų
jų ūkių.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Meldžiu pataisyti klaidą. 

“Darbininko” No. 23 (503) va
sario 25 d- 1919, iš Nevark, 
N. J. aprašyme apie koncertą, 
kur pasirašęs Volungėlis, Vo- 
lungėlis turi klaidą, kad Pa- 
tersono, N. J. vargonininkas y- 
ra Sprainaitis.
tis, bet p. B. Nekrašas, 
yra parašyta Sprainaitis, 
turi būt p. B. Nekrašas.

J.

Ne Sprainai-
Kur 

tai

s.

CHICAGO, ILL.

Gelbsti tėvynę.
LDS. 20 kuopos nariai Lais

vės Savaitėj sudėjo $761.50.,
Lietuviai darbininkai su

pranta Lietuvos reikalus ir re
mia kogeriausia. Taip-gi ne
privalo atsilikti ir šv. Kazimie
ro Dienoj. Vietinės kuopos 
nariai sparčiai rengiasi prie 
apvaikščiojimo Šv. Kazimiero 
Šventės.

A. N.
i:----------------------------------------------------------------- --------------------------

PATEKO BĖDON.
Nashuoj, N. H. vas. 23 d. Lie

tuvos Atstatymc^Bendrovės at
stovai N. Radavičius ir J. Žiu- 
ris laikė prakalbas. Kaip mū
sų korespondentas praneša, tai 
p. J. Žiuris rimtai ir gerai kal
bėjo, kad daug žmonių sutiko 
pirkti Šerų. Žmonės gi dau
giausia vietoj grynų, dėjo Lai
svės Bondsus. O New Ham- 
pshire valstija turi taip vadi
namą “blue sky” įstatymą 
draudžiantį šėrus pardavinėti 
be laisnio. Žmonės bondsus tu
rėjo pasidėję banke ir kai jų 
daug atsiiminėjo, tai banki
ninkai paklausė kam išsiima. 
Žmonės paaiškino. Tai pa
prašyta, kad žmonės atvestų 
šėrų pardavinėtojus. Tą pa
darė ir ten buvo suareštuoti. 
Abu paleisti, kai užsidėjo po 
$500 kauciją. Teismas bus 
kovo 5 d.

Tie vyrai, spėjame, rinko Še
rus ne L. Atstatymo B-vei, o 
čevervkų kompanijai, kuri po 
globa L. Atstatymo B-vės stei
giama Brocktone, Mass.

NEGAVO AUDIENCIJOS.
Airių kongresas Philadelphi- 

joj buvo nuskyręs delegaciją, 
kuri išsirūpintų pas prez. Wil- 
soną audienciją-ir inteiktų re
zoliucijas Airijos neprigulmy- 
bės reikale. Delegacija Wash- 
ingtone išbuvo veik ištisą sa
vaitę ir negavo audiencijos. 
Pasakytą kad delegaciją prez. 
priims kovo 4 d. New Yorke 
prieš savo išplaukimą Europon.

PHILADELPHIA, PA.
Pernai Sugar Refining Co. 

kompanas McCahan mirdamas 
paliko gerą sumą pinigų pada
linti darbininkams. Bet jis ne
paskyrė kiek kuris turi gauti. 
Gruodžio m. 1918 bosai sulyg 
savo nuožiūros paskirstė. Bu
vo kalbėtą kad nuo metų bus 
duota po $10, ty. kiek metų iš
dirbęs tiek dešimkių gauš. Bet 
to nesilaikyta. Kaikam užte
ko ir po $6 už metus. Bet bu
vo patėmytą jog svetimtau
čiams po mažiau teduoda. Pa
aiškėjo, kad po mažiausia lie
tuviams tekliuvo.

Buvo toks dar atsitikimas. 
Du vengrai dirbo ir kartu buvo 
pristoję dirbti. Bet vienas ke
letą desėtkų dolerių gavo dau
giau. Mažiau gavusis pasakė 
apie tai bosui. Bosas sako gir
di eik jo ir prašyk, tegu dau
giau gavusis dalijasi su mažiau 
gavusiu. Po vaidų daugiau 
gavusis davė antram $50. Tuo
met, vienok, atsiėmęs $50 ne
jautė patenkintu. Sumislijo 
ir nunešė juos bažnyčios reika
lams.

Girdėjęs.

RUMFORD, ME.
22 d. vasario Tautos Fondo 

140 sk. buvo surengęs vakarą. 
Buvo atsilankę gabūs artistai 
iš Lewistono, Me. Vaidino “Į 
karužę jojant,” “Už tėvynę,” 
“Dangus Brangus” ir tt. Bu
vo monologų ir kitokių pamar- 
ginimų. Visi aktoriai atliko 
savo roles gerai. Labiausiai pa
sižymėjo P. Rimaitė. Gražiai 
dainavo. Rumfordiečiai nebu
vo dar girdėję taip gražiai 
dainuojant. Gaila tiktai,, kad 
Rumfordiečiai vėliavos pa
gerbimo nesupranta. Kaip 
iškelta Lietuvos vėliava, tai 
svetimtaučiai kurių daug bu
vo, atsisotjo ir rankomis plo
jo, o lietuviai nepagerbė. Va
karas užsibaigė šokiais. Gry
no pelno liko apie $45.

Lietuvos pilietis.

MONTELLO, MASS.
Vas. 20 Šv. Roko svetainėj 

buvo vienas-iš tų vakarų, ku
rio žmonės ilgai neužmirš. 
Vardas to ypatingo vakaro bu
vo užklupimo vakaras. Suren
gė šv. Roko par. - choras, Mot. 
Sąj. vietinė kuopa ir Liet. Vy
čių kuopa pagerbimui ir atsi
sveikinimui su p-le M. Sakalau
skaite, kuri apleido Montellą 
ir išvažiavo į So. Bostoną apsi- 
gyvent. ' Vakare dalyvavo a- 
pie 200 žmonių, daugiausia bu
vo draugai p-lės M. Sakalaus
kaitės. Orkestrą grojo lietu
viškus ir kitokius šokius. P-lė 
Elzė Roženiutė užžavėjo pub
liką su rusišku kazoku, kad po 
kelis kartus turėjo pasirodyt 
ant scenos. P-lės Abračinskaitė 
ir S. Moncevičjutė puikiai, la
bai puikiai sudainavo duetą. 
Vakarienę sutaisė labai gar
džiai p-lės O. Samsoniutė, S. 
Petrui evičiute ir O. Kašėtaitė. 
Gražią prakalbėlę pasakė p. M. 
Abračinskas, kuris nušvietė vi
sus darbus, kuriuos atliko p-lė 
M. Sakalauskaitė delei naudos 
Monteliečių katalikų, ypač de
lei tų trijų dr-jų, kurios suren
gė tą vakarą ir ant galo per
statė p-nę M. Juškienę pakal
bėt. P. M. Juškienė pasakė 
presentacijos kalbelędr suteikė 
nuo tų įrijų dr-jų p-lei M. Sa
kalauskaitei dovaną, perlų po- 
terkėles. P-lė M. Sakalaus
kaitė gražiai padėkojo už do
vanėlę.

Mariutės Draugė, 
—s., * ■ ■

MONTELLO, MASS.
Susirinkime Sąryšio visų Ka

talikiškų Dr-jų apsvarstyta kas 
link seimo. Pripažinom visi 
vienbalsiai, kad nėra reikalo 
šaukti visuotiną Amerikos lie
tuvių seimą pasiremiant tuo, 
kad'mes turėjom pernai tokį 
seimą, kur mes pilnai įgalio
jome abidvi Tarybas, katalikų 
ir tautininkų veikt bendrai, 
varde visų Amerikos lietuvių 
Jei yra reikalas išnešt kokias

•nors rezoliucijas, tai mus re
prezentuojančios Tarybos gali 
jas išnešt varde mūs lietuvių 
visų. Duokim sau mes Ameri- 
kos lietuviai vieną gražią die
ną suvažiuojam ant seimo, pra
leidžiam kelis desėtkus tūks
tančių dolerių, (kurie taip šian
diena yra reikalingi dėl Lietu
vos), išnešam visokių rezoliuci
jų ir nespėjus sugrįžti namo, 
kįla nauji dalykai Tai ar mes 
vėl už krepšių ir dui ant sei
mo?

O kas-link fondų vienijimo, 
tai nei kalbos negali būti. 
Tautininkų paskutinė purvina 
politika, mūsų veikėjų, dvasiš
kuos ir visų katalikų pravar
džiavimas, klerikalavimas mū- 
s, paaštrino ir sugriovė net pa
matą kalbai apie bendrą veiki
mą aukii rinkime. Tautinin
kų ir socijalistų kalbėtojai ka
da tik buvo atsilankę į mūsų 
koloniją aukų parinkt dėl Lie
tuvos, tai neužbaigdavo savo 
kalbos be išniekinimo dvasiški- 
jos ir mūs tikėjimo.

Tautininkai mums daro už
metimus būk mes neturim vei
kėjų, inteligentų. “Ot,” sa
ko, ‘ ‘ mes tai kas kita. Čia Dr. 
Jonas Šliupas, kuris tiek pasi
darbavo tarpe Amerikos lietu
vių.” (Griovime katalikų tikė
jimo!) Kiek jis Amerikos lie
tuviams pagelbėjo neprigul- 
mingų pristeigti parapijų. 
Scrantone, Pa. Mickui net čar- 
terį išstorojo. Ir kaip čia ka
talikai tokį veikėją nenorėtų 
savo aukomis paremt.) Bet ge
rai. Jūs turite gabių veikė
jų, jūsų pasekėjai geri tėvy
nainiai. Tai kur jūsų aukos, 
kur jūsų šimtinių aukotojai. 
Ką tie jūsij gabieji mokytieji 
veikėjai daro. Išeina, kad 
niekus kalba tautininkai. 
Jiems rūpi kas kita.

Andai “Keleivis” paskelbė, 
kad girdi jei Lietuva laisva pa
liktų, tai ten kunigams ir ka- 
talikij tikėjimui vietos nebus. 
Good Bov! Šliupo auklėtinis.

Vėl “Vien. Lietuvninkų” 
No. 6 korespondencijų skyriuj 
rašo, kad jos korespondentai 
pranešą “linksmų žinių” iš ne
kuriu kolonijų, girdi jau kle- 
rikaalms nevyksta aukas rinkt 
dėl Lietuvos. Esą jau liaudis 
susiprato ir neduos savęs ant 
toliaus išnaudoti. Tad tas pa
rodo, kaip jiems Lietuvos li
kimas rūpi. Kurie dėl Lietu
vos neaukauja, tai tuos pagi
ria.

M. Abračinskas.

CLEVELAND, OHIO.
15 d. vasario sugrįžo iš Fran

cijos kareivis Antanas Mulio- 
lis, narys L. Vyčių 25 kp. Ji
sai smarkiai veikė Francijos 
karės laukuose, buvo sužeistas. 
Kulka perėjo per dešinę ran
ką. Savo narsumu užsitarnavo 
korporalo laipsnio. 24 d. vasa
rio jisai sutiko seną savo drau
gą Adolfą Lukoševičių ir ėjo 
aplankyti kitus draugus. Nu
ėjo pas J. Lekavičių po No. 
8466 Pulaski avė Netikėtai 
atėjo tūlas J. Bajerckas sanda
ri ečių agentas ir tuoj šoko ant 
Adolfo Lukoševičiaus ir sako: 
“Kur tie apgarsinimai, ką čia 
kabojo?” Šoko mušt kaip le
vas, o puolė kaip musė. Mat 
Nabagas buvo gerai paėmęs ant 
drąsos. Savininkas tuoj lauk 
išmetė tokį ponaitį. Mat ta
sai pabijojo kareivio A. M. 
Sandariečiai rengia koncertą 
ir padarė apgarsinimus, kad 
dainuos lietuviškas kakaruzaą 
kad užkenkti vyčių 25 kuopos 
rengiamam koncertui. Bet vi
si žmonės sakė, kad eisią į Vy
čių koncertą. Tai sandariečiai 
tą išgirdę net iš kaiilo nėrėsi 
ir dalino merginoms dykai ti- 
kietus, kad tik kas nors eitų 
į jų “koncertą.” Tai turbūt 
ir J. Baierckas gavo uždyką ti- 
kietą, kad stojo Sandarai į- 
talką, nes jis pirma buvo ka
talikas.

Cirgelo Jimba-
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I rDARBININKAS
AMSTERDAM, N. Y.

23 d . vasario pobažnytinėj 
svetainėj buvo parengtas va
karas. Vaikai ir mergaitės 
parapijinės lietuviškos moks- 
lainės linksmino publikų, ku
rios prisirinko pilna svetainė.

Buvo loštas teatrėlis “Link
smos dienos.” Lošė anų: Kvis- 
tanaviče Tadas, Kučinskaitė O- 
na, Jukščiukė Vincė, Pakuc- 
kaitė Ona, Vyčiukė Antosė, 
Vaičiūnas Antanas, Kosievičiu- 
kė Zofija, Jankūniukė Teofilė, 
Staniulis Vincas, Dargužis Mi- 
kolas, Barkevičia Pranas. Mar- 
šavo kareivių būdu su vėliavė
lėmis suviršum 20 mergaičių.

Eiles “Lietuvos prisikėli
mas” pasakė Jadvyga Mika- 
laičiukė.

Skambino ant piano: Dargu
žis Antanas, Girmonta Anta
nas, ir Barkeviče Pranas.

Žaidė ir šoko labai daug vai
kų. Vakaras žmonėms labai 
greitai praėjo, nes vaikai la
bai gerai savo roles atliko. 
Publika visų vakarų veik be pa
liovos juokėsi! įO delnų plo
jimui tai ir galo nebuvo.

Negaliu nepaminėti vaikų 
choro, kurs labai gražiai pa
dainavo “Nemuno vargai,” 
“Cit neverk Lietuva” ir “Su
diev sveteliai.”

Prie galo vietinis klebonas 
padėkavojo už pagrainimų mū
sų vietiniam benui, p-lei Sa- 
rach už “Drilių” ir p-lei Onai 
Židanavičiukei už puikiai at
liktą kitą visą darbų tarpe vai
kų. Amsterdamo lietuviai tu
ri kuomi pasidžiaugti, matyda
mi kaip gražiai.yra lavinami jų 
vaikeliai.

J. Asadauckas, S. Baranaus
kas, A. Staneviče.

Smulkių aukų $2.50.
Viso labo $23 00
Aukas perduosim T. Fondui. 
Tegyvuoja Vytauto didvy

riai!
Vakarėlyje Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.

Amsterdamietis.

FITCHBURG, MASS.
Vas. 23 d. “laisva” dr-ja šv. 

Kazimiero vardu prisidengus, 
buvo parsitraukus “kalbėto
jų” šmeižtorių. Ši dr-ja bu
vo gera, katalikiška. Turėjo 
virš trijų desėtkų narių. Pasi
painiojo joj cicilikų ir su Ba- 
gočiaus pagelba jai darė ope
racijų. Padarė “laisva.” Tai 
dabar beturi apie tuzinų narių. 
Šmeižtorius dergė J. J. Rama
nauskų ir kun. Virmauskį, būk 
pastarasai einųs prieš streikų. 
Kada jam prirodyta, kad jis 
remia streikininkus, tai nosį 
nuleido ir nežinojo kų sakyti.

Fitchburgietis.

3

GIESMĖ Į ŠVENTĄ KAZIMIERĄ.
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Rusijoj žmonės negaudami 
svaigalų geria kerosinų ir ben
zinų. -

Gidytojas pavydale 
saldainių

jo J. Rickis apie Lietuvos lais
vę ir jos priešus — bolševikus. 
Kareivis M. Mockevičius, var
de visų dalyvavusiųjų karei
vių, gražiai papasakojo apie į- 
spudžius, gautus karės lauke 
ir išreiškė pasiryžimų kariauti 
už Lietuvos laisvę. Potam A. 
Zimnickas ir V. Pikūnas, ku
riuodu apsiėmė pereiti -stubas 
tų, kurie dar nieko neaukavo, 
pranešė, kad juodu surinko ar
ti 300 dol.; publika*jiems už 
tai padėkojo gausiu rankų plo
jimu. Galutinai, V. Danie
lius,' T. F. skyriaus pirminin
kas, energingas ir gabus vy
ras, kurio pasidarbavimu mū
sų skyrius šiandienų skaito į 
200 narių, ,kuris, kiekviename 
prakilniame užmanyme, taip 
ir šio vakaro surengime dau
giausiai pasidarbavo, užbaigė 
šį programų, padėkodamas vi
siems už atsilankymų ir iškal
bingai ragindamas visus tapti 
T. F. skyriaus nariais.

Po kalbų kun. Kasakaitis 
pranešė, kad Lietuvos laisvės 
reikalams, viso surinkome 4.- 
300 dol., t. y. arti šešis kart 
tiek, kiek mums buvo paskir
ta, ir, kaipo šios vakarienės 
užsigardavime, visiems aukau
tojams padalino diplomus. Po’ 
tam, griežiant Kanklės Benui 
tęsėsi šokiai ir žaislai iki' vėlai 
nakčiai. Rochesteriečiai mo
ka netik gražiai pasilinksmin
ti, bet ir kiekvienų pasilinks
minimų sunaudoti tėvynės la
bui. Pas mus yra paprotis 
nepraleisti nė vienos pramogos 
neparinkus aukų Lietuvos rei
kalams.

Taip ir šį kartų aukojo se
kantieji r

Po 5 dol.: Ant. Labanauskas, 
Teresė Stukaitė.

, Po 2 dol.: kun. J. Kasakai
tis, P. Mockevičius, J. Mocie- 
jūnas, D. Melmis. —

Po 1 dol.: F. Eismontas, P. 
Bernatonis, P. Bardzilauskas, 
L. Petronis, J. Braknis, J. Gu
das, A. Norkevičius, F. Šlape
lis, V. Norkevičius, J. Gikis, 
E. Medžiukas, P. Sebastinas, 
B. Ulozas, F. Paluikis, Ę. Gi
kis, P. Orlauskiutė, P. Gudelis, 

i L. Jurėnienė, J. Gudelevičius, 
! A. Strolis, M. Stučka, J. Kai- 

ris, S. Zakarauskas, A. Berna
tavičius, M. Bartusevičius, P. 
Kraieris, A. Mastauskas, P. Ka- 
ieckas, P. Gribauskas, J. Ric
kis, V. Butrimavičius, A. Zim
nickas, Lietuvos Veversėlis, A. 
Šimkūnas, J. Nevedonskis, K. 
Bartusevičius, V. Pikūnas, (X 
Dapšienė, V. Danielius.

Smulkių $13.36. Viso $70.36.

Ten Buvęs.

Nereikia daugiau kaštuoties 
gydytojams. Atkreipkit tiktai 
domų į savo maisto virškinimų 
viduriuose. Išsigydysit pilnai 
nuo užkietėjimo vidurių, jeigu 
vartosit
Gydytojų pavydale saldainių.
- Jis reguliuoja ir nustato nor- 
mališkų maisto virškinimų, pa- 
liuosuoja užsikimšusį skilvį ir 
priduoda gerų apetitų.

Pažymėtinas skanumas sal
dainių PARTOLA patinka vi
siems, kaip dideliems, taip ir 
mažiems,
«įįjjį»geresnieji gydytojai re

komenduoja Partolų. Partola 
parsiduoda didelėse dėžutėse 
po 1 dol. Kožnos dėžutės pa
kanka visai šeimynai ant trijų 
mėnesių. .

Jeigu norite apsaugoti savo 
sveikatų, turėti norų prie dar
bo, vartokit saldainius Partola 
kurie privalo rasties kožnojf 
šeimynoje.

DYKAI

<raži ir tinkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky 
mų ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu.. Pinigus ir laiškus 
adresuokite į

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė. Dept. L. 3 

New York, N. Y.
(14)

Sulaikyk influen- 
zos plėtojimąsi 

Tankiai ji persimaino ant plaučių 
uždegimo. Sulaikymas lengvesnis 
už gydymą. Paprastas būdas ap
sisaugojimo nuo ligos ir sustipri
nimo sistemos yra imti penkių-gra- 
mų Argo-Phosphate plėškelės. Jie 
sustiprina ir atstato nusilpnėjusį 
padėjimą ir atgaivina visą siste
mą.

Kasdieninis pasidauginimas Is
paniškos Influenzos kaip yra pra
nešama vietinių gydytojų, parodo 
kad daugelis žmonių nevartoja pa
prastus apsisaugojimo būdus dėl 
išvengimo užsikrėtimo nuo baisių 
bakterijų.

Influenza, kada ji išsiplėtoja, y- 
ra kaip kada sunku išgydyti, nes 
ji greita persivereia ant plaučių 
uždegimo. Tai-gi daug lengviau 
yra nuo jos apsisaugoti, užlaikant 
sistemą gerai maitinamą geru, 
sveiku valgiu ir mankštinimuisi 
ant tyro oro ir imant gerą vaistą 
dėl pastatymo ir sustiprinimo kū
no kad jis galėtų išvengti ligą. 
Kaip tiktai nujauti kad esi paga
vęs šaltį, tuojaus paimk gerą vi
durių paliuosavimui gyduolę, kaip 
tai Cąlo pigulkas.

Jos yra sudarytos iš daržo
vių sulčių ir turinčios tokias pat 
pasekmes kaip calomel, bet jos ne
gimdys seilių bėgimą. Tada pa
imk dvi 5-gramą Argo-Phospate 
Plyskeles po kiekvieno valgio ir 
einant gulti. Jos sustiprins jusi} 
nusilpnėjusią sistemą ir priduos 
gerą apetitą.

SPECIJALIŠKAS PATĖMIJI- 
MAS — Argo-Phosphate kuris y- 
ra taip rekomenduojamas, turi sa
vyje tokį prosphate kurį užrašo re
ceptuose daktarai po visą šalį, ir 
ji bus atrasta tinkamiausia dėl ser
gančių su nerviška skilvio nema- 
limą, pilvo-ligas, nuvarginto pro
to ir nervų pailsimą. Ji atnaujins 
jaunystės spėkas ir tvirtumą ir su
stiprins visą kūną. Argo-Phos
phate galima gauti su arba be re
cepto bent kokioje aptiekoje arba 
už $1.00 nuo Argo Laboratories, 
Malden, Mass.i

Tautos Fondo 21 įkyrius tu
rėjo metinį susirinkimų. Prie 
progos buvo išduotas 1918 m. 
pietinis raportas, visi įėjimai ir 
išėjimai. Inėjimų pasirodė me
tų laike — mėnesinių ir kitų 
įplaukų sykiu $9.113.01. Išlai
dų per tuos metus, keturiems 
kalbėtojams, spaudai, plaka
tams, kelionės lėšos — $100. 
Atėmus išlaidas, lieka $9.012.- 
41. Į centrų jau pasiųsta $4252.- 
41. Likusi suma $4250.00 
bondsais, dar tebėra prie vie
tos padėti bankoj.' Greitu lai- 
ku ir bondsai bus pasiųsti.

Ta aukščiau minėta suma 
Laisvės Savaitėj surinkta į Ka
lėdinį Fondų.

Toliaus, atskaita mėnesi
nių ir metinių ir, iš bažnyti
nių dėžučių, sykiu $688.42. 
Sudėjus sykiu Kalėdinio Fon
do su mėnesinėmis ir kitomis 
įplaukomis, tai pasirodo kad 
iš Phialdelphijos lietuvių be 
(Richmond port) sykiu $9700.- 
83.

Toliaus iš priežasties atsisa
kymo T. F. 21 sk. pirm. kun. 
Ignaco Zimblio, naujas išrink
tas p. Pranciškus Krištanas. 
Vice-pirmininkas, raštininkas, 
kazierius liko tie patys. -

Susirinkime aukavo sekan
čios ypatos:
Ona Palionienė.................$50.00
Antanas Tyla......................50.00
Ona Galdikaitė.................$10.00
Jonas Kilkevičius.................5.00
Brigita Beniušienė.................3.00
Magdalena Valašiniukė 1.00 
Sykiu tų dienų įplaukė $109.00 

Taip-gi susirinkime buvo 
duodami diplomai tiems, kurie 
buvo aukavę nemažiau kaippo 
dešimt dolerių į Tautos Fon
dų.

Taip-gi pranešu, kad kurie 
esate pasižadėję, o neatidavę 

. Kalėdinę dovaną, tai malonė
kite priduoti kasieriui J. Pran- 
ckūnui, kuris gyvena po No. 
316 Earp St., Phila., Pa. O 
tada apturėsite paliudijimų ar
ba diplomų.

Lai gyvuoja laisva Lietuva! 
Valio Philadelphijos lietuviai.

T. F. 21 sk. rašt. K. Driža.
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CLEVELAND, OHIO.
Iš mūs kolonijos telpa dau

gybė korespondencijų ir dau
giausia apie Vyčius, Teatra
lišką Chorų ir tt. O pas mus 
randasi, i r daugiau dr-jų, ku
rios nemiega ir dirba šventą 
darbų dėl savo visuomenės ir 
tautos. Štai .D. L. K. Vytauto 
Gvardija po priegloba šv. Pet
ro susirinkime 23 d. vasario nu
tarė suorganizuot - naujų šakų, 
kur nariai galės prigulėt ir be 
uniformų. Iki šiol visi nariai 
turėjo turėt uniformas. Da
bar galės prigulėt ir civiliai 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus, ži
noma tik katalikai. Taip-gi 
nutarė prigulėt ir_prie S. L. R. 
K. A. Fėderacijos. Tų pat 
vakarų turėjo šeimyniškų va
karėlį dėl savo narių. Buvcrat- 
silankę geri draugai ir pašali
niai, nepriklausanti prie dr-jos. 
Nors nekurie laisvamaniai žiū
rėdami iš pašalies ir neužken
čia Vytauto Gvardijos, mėgina 
pajuokti, ale Vytauto Gvardi
ja kaip dirbo gerus darbus ir- 
nepaliaus ' dirbus. Pereitais 
metais pirmutinė išrinko dele
gatų į Visuotinų Seimų. Dele
gatui sugrįžus, susitvėrė šaka 
Gelbėjimo . Lietuvos. Beveik 
kožnas Vytauto Gvardijos na
rys moka mėnesinę mokestį į 
Tautos Fondų ir ja uturi sumo
kėjus į T. F. apie $150.

Vakaro rengėjas J. Keilikau- 
skas priminė apie Lietuvų ir a- 
pie aukas. Visi pritarė auko
ti ir aukojo:

A. Ūselis $5.00.
Po $1.00: J. Keilikauskas, A. 

Gudelis, J. Vilda, J. Mačiulai- 
tis, K. Saimonas, S. Miliaus
kas, P. Deksnis, S. Binkis, J. 
Verseckas, V. Bumeika, J. 
Kvedaras.

t

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos Neprigulmybės Prie- 

telių Vakarienė.

Vasario 16 d., užmanymu vie
tinio T. F. skyriaus, atsibuvo 
vakarienė ir pasilinksminimas, 
kaipo užbaiga rinkimo aukų 
Lietuvos laisvės reikalams. 
Taip gražaus ir linksmaus va
karėlio, kaip šits, męs Ro- 
chesteriečiai dar neturėjome. 
Dalyvavo 200 žmonių, tai visi 
karštus tėvynainiai ir. duosnūs 
aukautojai. Vakarų atidarė 
Šv. Cecilijos croras gražia dai
na pasveikindamas svečius. 
Pirm pradėsiant vakarieniauti 
kun. J. Kasakaitis trumpa pra- 
kalbėle pasveikino sugrįžusius 
kareivius, kurie visi specia
liai buvo užkviesti į šį«vakarų, 
ir visiems sustojus choras ^su
dainavo: “Lai gyvuoja svei
ki.” Ačiū komitetui, viskas 
atsibuvo tvarkiai ir gražiai; 
vakarienė gardi, svetainė pa
puošta žaliumynais ir vėliavo
mis, tai pasidarbavimas p-lės 
A. Bematavičiutės; prie sta
lų patarnavo gražiai pasipuo
šusios Vytės; publika laike va
karienės rimtai šnekučiuojasi 
ir juokauja; žiūrint į tų vis
ikų, malonu yra patėmyti, kad 
Rochesterio lietuviai šiame va
kare paisrodė, kad jie jau at
sistojo ant augštesnio civiliza
cijos laipsnio. Po vakarie
nei prasidėjo kalbos. Pirmas 
kalbėjo kun. J. Kasakaitis apie 
nuveiktus mūsų darbus ir mū
sų gausias aukas savo tėvynės 
labui; karštai ragino visus 
prie tolimesnio pasišventimo ir
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ALBANAI UŽ NEPRIGUL- 
MYBĘ.

Chicagoj albanai turėjo su
važiavimų. Delegatų buvo 72. 
Pasiuntė Amerikos, Anglijos 
ir Francijos valdžioms rezoliu

cijas su reikalavimu neprigul

mybės Albanijai.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGUOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

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

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

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 Vasario, 
3:30 vai. po pietų.

Po 50c.: A. Gedgaudas, A. darbo, o tame darbe lai mums 2" 
Grigaitis, A. Muiiolis, A. Zaru-1 vadovauja įsitikėjimas Lietu-1 novpr 
ba, A. Griškaitis, K. alionis, vos atgimmąh. Paskui kalbė-

~~~

D; L. K. KEISTUČIO DR-JOS t 
VALDYBOS ADRESAI. 
. BOSTON, MASS.

PTRMTNTNKAS — Jonas Adomavičius. 
122 Bowen St. So. Boston. Mass.

VTCK-PTRM. — Vincas Zalieckas, ' 
81 Mercer St. So. Boston, Masa.

PTUYr. RAAT. — Antanas Motiejunas,
104 Market St. Brighton, Mass. 

FIN. RAAT. — Juozas Kavaliauskas.
12S Heath St.. Rovbury, Mase. 

KASTRRTTTS — Andriejus Zalieckas.
244 D Street So. Boston. Mass. 

MARAAT.KA — Justinas Tuleikis.
180 Bowen St.. Mo. Boston. Mass. 

D. I* K. Keistučio Draugiją Boston, 
Mana, laiko mėnesinius susirinkimui* 
kas antrą nedėldienį kiekvieno mėne- 

■ra vai. po pietą po No. 184 Ha- 
• St. Boston. Masa Malonėkite 

visi ateiti ir daugiaus naują narią su 
saviaa aMveatL

Šiaur-vaakrinėse valstijose 
vaikai geriausia lanko mokyk
las. Iš 4' vaikų 3 lanko mo
kyklų nuo 6 iki 16 metų am
žiaus. Pietinėse valstijose pa

lei Atlantikų silpniausia lanko

ma. Ten iš 3 vaikų vienas ne

lanko mokyklos.

Anglijos premieras pasakė, 
jog po preliminare (pradine) 

taikos sutartim bus pasirašyta 

po kelctos savaičių. Po to jau 

bus nuimta nuo Vokietijos blo

kada ir prasidės su ja pirkiy- 

ba.

LIETUVOS

L.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ RŪPINASI 
DĖL LIETUVOS ATSTATYMO TUOJ SURINKTI 

$1000.000.
PIRKITE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 

ŠĖRUS-
Kreipkitės prie mūsų agentų arta tiesiog į 

A. Bendrovės raštinę ir klauskite paaiškinimų.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ
LITHUANIAN DEVELOPMENT OORPORATION 

320 — 5-th AVENUE, NEW YORK, N. Y.

Naujas Ofensyvas
Europoje kalbama apie Pabaltijos mažųjų tautų 

federacijų. Lietuva liko savistovė valstija.
Lietuvai liekant savistovė valstija reikalinga 

tuojaus šalies atstatymui dideli pinigai.
Reikia atstatyti —
a) Lietuvos ūkininkystę,
b) Lietuvos pramonę,
c) Lietuvos pirklybų,
d) Tuojau bus reikalinga finansuoti Lietuvos 

valdžią.
Kas skolins Lietuvai pinigus — tas bus Lietu

vos šėrinihkas.
Lietuviai, mes būkime savo šalies šėrininkais!

Paieškojimai ir
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

y

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

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

NORI NAMĄ?

Namas ant trijų šeimynų par
siduoda už $1600. Kiekvienai 
šeimynai yra po 4 kambarius. 
Namas stovi ant Brevster St., 
So. Boston, Mass. Norint ge
rų namų pigiai papirkti reika
laukite platesnių žinių pas:

Lietuvos Prekybos B-vė,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

REIKALAUJU bekerių (ke
pėjų), kurie mokėtų kepti vi
sokių duonų. Atsišaukite tuo
jaus per laiškų.

Jonas Wikiris,
138 St. John st., New Haven, Ct.

. Paieškau pusbrolių Prano ir 
Vinco Greičių Varnių parapijos, 
Pslukšč'u sodžiaus ir Vinco Ja- 
kaus. Kazimiero Budriais Prano 
Petkaus Laukos parapijos, Gulbių 
sodžiaus; viis Katfno gub. Pir- 
miaus gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau r.ur, meldžiu atsišaukti jų 
•ių ar kas apie juos žino praneš
ti.

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

-Raieškau 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 Br&zulis,
14 Bradley St., Woreester, Maaa,

Pranas Anuza,
37 Union Street, 

Dykehead Shotts Scotland.

4
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Teisybė.
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■ “Darbininko” Redakciją at
lankė subatoje, kovo 1 dieną p. 
Kazys Cesnulis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Sekretorius.

Vielinės žinios.

“Vyčio” Redaktorius p. M. 
Zujus atvaduoja į So. Bostoną 
Vyčio spaustuvės reikalais ko
vo 10 dieną.— Šv. Petro para
pijos svetainėje buą kovo 10 
dieną, 7:30 vai. vakare Vyčių 
17 kuopos susirinkimas kuria
me dalyvaus p. M. Zujus. Vy
čiai ir Vytės prie to susirinki
mo tinkamai privalo prisiren
gti.

HARMONIJOS MUZLKALIŠKAS LAIKRODIS.
Gražiausios ir artistiškiausios išvaizdos kaip kad dar buvo su

manytą. Ne vien tiktai valandas gerai rodo, bet jis taip-gi priduoda 
daug smagumo, nes muzikališka dalis grajina pagal noro, nekliu
dant laikrodžio.^ Jis taip-gi papuošia kambarį ir priduoda gražes
nę ir puikesnę išvaizdą bent kokiam kambariai namo.

Gana daug laiko praleista mąstymui ir studijavimui, kad pada
rius visiškai naują, parankų pagražintą ir pageidaujamą daiktą, 
ilyšis taryra labai populeriškas.

HARMONIJOS MUZIKA- 
LIŠKO LAIKRODŽIO papė
dė, yra metalinė ir gražiai 
paauksuota.

Šis laikrodis yra pirmos 
klesos daiktas. Išdirbystė y- 
ra geriausia ir jis yra vienin- 
grajina dvi .skirtingas melo- 
tėlės rūšies kurį galima pirk
ti. Dvi aniuolų figūros vir
šutinėje dalyje yra pritaikin
tos prakilios-figūros. Kaspi
nai yra pririšti prie lyros ku
ri užima vidurį viršutinės da
lies. Tuojaus po anioliuku 
yra paveikslai Wagnerio ir 
Beethoveno, garsiausių kom
pozitorių, tarpe jų yra lakš
tas muzikos su notomis.

Apvali kraštai ties viduriu 
yra papuošti naujausios ma
dos grožybėmis. Žemesnė da
lis laikrodžio yra tai gražus 
piešinis, perstatantis žalią 
medžią ir kalną, kurie pada
ro malonų reginį. Figūra ku
ri skambina arpa, yra pakili 
figūra tinkamai nulieta. Vi
duriai yra gvarantuoti Ame
rikoje dirbti. Jį reikia už
sukti kas 32 valandas.

Apačioje laikrodžio yra į- 
taisyta muzikos dėžutė, kurL 

dijas. Ši dėžutė yra atskirai padaryta nuo laikrodžio ir gali būti 
užsukta ir grajinama kada tik norėsi, tas žinoma yra labai parankus 
įtaisymas.

Šis laikrodis patiks visiems muzikos mylėtojams, kas reiškia, 
kad jis beveik visiems patiks. Jis yra tinkamas dėl parlor, front-ru- 
mio ar kokio kito kambario ir yra taip artistiškai sudarytas, kad 
jis tinka prie bent kokios spalvos ar bent kokios rūšies rakandų.

Šie HARMONIJOS LAIKRODŽIAI yra vėliausi išradimai žmo
nių gabumų, ir jų visur negalima gauti pirkti, nes jie ne visiems 
žinomi; ir nors jūs galėtumėt juos pirkti kokioje nors krautuvėje, 
jūs turėtumėt mokėti už juos $18.00^ar daugiaus, bet mes Tamstai 
šį laikrodį prisiusime už $7.48.

Jūs galite prisiųsti tiktai $2.00, o likusius pamokėsi kada laik
rodis bus pristatytas į jūsų namusu

PAN AMERIČAN EXPORTERS
1152 Milwaukee Avenue, Dept. 324 Chicago, III.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
'KREIPKITĖS 

Į / 
.“DARBININKĄ

darbininkas

savo tikrų tėvų, o sau už moti
ną savintiesi “monkę,” nu pa
skui irvisą tokį gyvenimą pra
deda vesti kokį ir “monke” 
kad veda. Vieną kartą jo krau
tuvėje patėmijau pundelį ko
kių tai knygpalaikių. Na žiū
riu tai besą nezaležnos bažny- 
tpžės kokie ten neva “princi
pai,” o ant viršaus tos knygpa
laikės parašas Geniočio. Bet 
mes žinome kad sandariečių 
humbug-šunkunigiai taip yra 
tamsūs, kad led vargais nega
lais savo pgvardę gali šiaip 
taip pakrevezoti o apie knygi] 
rašymą, tai jiems nei nesapnuo
ti. Bet matyt tą knygpalaikę 
yra parašęs šiaip jau koks 
sandariečių.
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TAUTOS FONDO 11 SKYRIAUS 
ATSKAITA.

iš mėnesinių aukų suplaukusių 11 
skyriaus iždan už 1916, 1917, 

1918 ir 1919 metus:
Antanina Majauskaitė .. . .$24.00 
Juozas Matuliauskas................3.00
Petras Mulevieia........................6.00
Adomas Martusevičia................6.00

....5.90 

....6.60 
—, 6.60 
....6.60 
....2.25 
... .3.00 
.<..3.00 
....6.00 
....6.00 
____ 50 
'....1.25 
....1.00 
...75.00 
....6.00 
... .6.00 
... .2*00 
..,.4.00 
.... '75 

________ v_______________ 2.00 
Pranas Zaromskas_________ 2.00
Antanas- Petravičia................ 1.25
Antanas Šilelis........................3.50
Antanas Kairis....................... 9.00
Antanas Šapalis......................6.00
Juozas Šūkis......................... 11.50
Vladas Jakštas ...................... 5.75
Adelė Varžinskaitė .............. 12.00
Antanas Tauuis ......................5.00
Vincas Kališius.......................1.50
Justinas Tuleikis......................7.50
Steponas Navickas..................... 50
Leonas Braškiauskas................. 25
Morta Latvinskienė.................. 50
Veronika Šukienė ..................4.25
Marijona Kilmoniutė........... 10.50
Liudvika Stankaitė..................2.75
Marijona Kvekšienė..............10.50
Zofija Milvidaitė ..................2.75
Ona Paulaičiųjė......................5.50
Mikas Petkauskas....................25
Jagminas Jonas .........................25
Augustas Sanda.........................25
Kazys Mickevičius..................... 25
Juozas Pešanis......... . ............. .25
Juozas Valaitis............ .... .25
Juozas Markelionis........... ...2.75
Pranas Gudas..........................3.00
Anastazija Matulevičiūtė .... 4.75 
Antanas Kneižis.............
Jonas E. Karosas...........
Juozas Bakūnas.............
Magdelena Bakūniutė . . 
Julius Linkevičius.........

(Mortx Andriliutė ... v... 
i Ona Geciuvienė .............
j Ona Bagočiutč ...............
Pranas Tuleikis .............

{justinas Tuleikis...........
Tarnas Jakavonis...........
Ona Kučiuvienė .............
Juozas Vincevičius........ .
Dominikas Pūras..........
Juozas Doruseviče...........
Vladas Gedvilas........... .
Konstancija Jasinskienė 
A. Menkevičienė............
Petras Šarkūnas.............
Stase Adomaitaitė..........
Ona Lesčindaitė............
J. Sausevis......................
M. Juozėnas......... .........
G. Baniulis .. x.............
P. Šnaras .. .. ...............
P. Tamošiūnas................
J. Juozėnas.....................
J. Zmajairskas . . . > .. . 
J. Barauskas..................
A. Meškauskas................
A. Kalinauskas ?..........
Ona Pugžliutė.................
Valerija Varžinskaitė .. 
Morta Baradinskaitė .. . 
Paulina Giedraičiutė .. . 
J. Varaitis......................
J. Varaitis.................. ...
J. Banzinas...............    .
Kristina Dilienė .... . 
G. MažalyČe....................
O. Mažalyče.................
J. Motiejūnas...................
J. Delsys . ...................
Andrius Zalieckas .. ... 
S. Jakaitė.........................
Izidorius Valiūnas .... 
Bimordas........................
Alena Jasiūniutė.............
J. Razvadauskas .. .. .. 
Simonas Razvadauskas .. 
Juozas Radajus ...............
Julius Augūnas..............
Mikas Ramanauskas .. . 
V. Vilkišiutė .. .-. .. . 
F. Adlis....................,.........
J; Paplauskas..................
Anupras Bartuška .... 
Kazys Luinis .. .. .. . 
Marijona Brikaitė 77 .. 
Ona Navickienė .. .. .. 
Barbora Mickoniutė .. , 
Elzbieta Varbanaučiutė .. 
Jokūbas Kudrevičius .... 
Juozas Račkauskas..........
Ona Švagždienė ..............
Antanas Stravinskas ... 
D. Žalaitė.............
Paulina Bronišiutė 
Vincas Našlėnas . 
Petras Kiburis .. . 
Jonas Valentas .. 
Morta Ališauskienė .... 
Julė Jatuzaitė...............
Ona Baronienė..............
Domicėlė Tilinskaitė .. 
Juozas Stukas k. . - . > 
Alena Rusienė..............
Dominikos Antanavičia . 
Juozas Jakuniavičius .. 
Kostantas Barauskas .. 
Ona Protašiutė . .. ..
Rozalija Staniuliutė .. 
Vytautas Šarkos .. .. 
Anelė Pešima .. .. 
Karolina Pratašienė .. 
Stasys Jakus............. ..

Julius Mačiulis .. ...........
Leonarda Mačiulienė__
Marijona Mačiuliutė__
Julius Mačiulis........ .
Ona Stasytė......... .........
Petras Apšiega.............
Antanas Pivariunas___
Aleksandra Kučinskas . . 
Juozas Petkauskas ..... 
Kazys Aukštikalnis........
Juozas Kuncevičius .... 
Antanina Petronaitė ... 
Franciška Balčiuniutė . 
Jonas Jakštas...............
Kazys Balčiūnas...........
Jurgis Glazauskas........

Vyčių vakaras, šv. Petro pa-
rupijos svetainėje, kovo 2 die- Andrius ZįrSkas i i i i *
ną buvo Lietuvos Vyčių 17 kuo
pos vakaras. Sulošta 'gražiai' 
veikalas “Žmonės,” kuris išė
jo gerai. Artistai tinkamai 
buvo prisirengę ir atsakančiai 
savo roles išpildė.

Kun. K. Urbanavyčius savo 
trumpoje, bet indomioje pra- 
kalbėlėje išdėstė Vyčių organi
zacijos reikšmę. P-lė Alena Ki- 
boriutė šauniai paskambino pi- 
janu, o p. Ant. Bendoraitis dar 
monologą “Negyvas Kūnas” 
atiko. >

Publikos buvo nemažai susi
rinkę ir gana gražiai visi užsi
laikė.

Lawrenco lietuviams strei
kieriams surinkta $25.72.

Iksas.
U tam; n ko vakare, kovo 4 die

ną Šv. Petro parapijos svetai
nėje bus Užgavėnių vakaras, į 
kurį L. Vyčių 1 7kuopa kviečia 
visus apsilankyti. ^Bus šalta- 
košės, /minkštų gėrimų, o taip
gi mužikos ir kitokių įvairumų. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
žanga visai maža.

Į-

MotenrSąjungos 13 kp. mė
nesinis susirinkimas bus utar- 
ninke, kovo 6 dieną Šv. Petro 
parapijos svetainėje. Visos na
rės malonėkit atsilankyti. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Naujiems lietuvių biznie
riams pp. Jonui ir Povilui Pet
rauskams nusipirkusiems prie 
Broadvay arti “Darbininko” 
poolrumį gana gerai sekasi. 
Kostumeriu, sako, turį įva- 
lias.

Klaidos pataisymas. Lavren- 
co streikieriams kun. K. Urba- 
navyčiaus pagerbimui sureng
tos vakarienės laike p. K. Jur- 
geliunas aukojo $1.00-. Jo var
das per neapsižiūrėjimą nebu
vo intrauktas į aukotojų sura
šą.

PATENKINTAS Iš “DARBI
NINKO” IR L. D. S. 

KALENDORIAUS.

Brighton, Mass. Kareivis. 
Pranas Gerulskis savo laiške į 
p. S. Zakauską tarp kitko ra
šo:

“Labai dėkuoju L. D. Sąjun
gai už taip turiningą ir visiems 
darbo žmonėms naudingą šių 
metų kalendorių.”

Baigdamas laišką kareivis 
Gerulskis sako:

“Platinkit katalikišką laik
raštį “Darbininką,” nes jis y- 
ra kožnam žmogui naudingas, 
auginkit 22 kuopą, apsivalykit 
nuo raudonųjų “cicilistų,” ku
rie šiandien pasivadinę 'bolše
vikais mūsų Tėvynei prapul
tį rengia.”

s. z.

NUTARIMAS SEIMO 
REIKALE, T

Susiv. Liet. Šv. Kazimiero 
dr-jos susirinkime buvo pakel
tas klausimas apie užmanymą 
šaukti Visuotiną Lietuvių Sei
mą. Vienbalsiai nutarta, kad 
stojam “vien tik už Visuotiną 
Lietuvių Seimą, kuris būtų su
šauktas neveltui, kaip kiti sei
mai Amerikos lietuvių, bet vi
sos srovės privalo priversti sa
vo vadovus, kad jią susitai
kintų ir suvienytų visus Ame
rikos lietuvių fondus į vieną 
fondą ir veiktų visi bendrai vi
sų lietuvių vardu o ne atskiros 
partijos.”

Teklė Majauskaitė . 
Matas Norbutas .. . 
Kun. T. Žilinskas .. 
Kun. F. Kemėšis .. 
Uršulė Grubinskaitė 
Kazys Niauronis .. 
Vincas Tftmulaitis .. 
Jonas Vaiginas .. .
Antanas^Morkūnas .. 
Vincas Kukauskas.............
Adomas Zanevičius.............
Petronė Švagždžiutė .. .. 
Jonas Bukanauskas .. .. ^ 
Jieva Markelienė ..... .. 
Morta Butvidienė............
Barbora Kazmauskienė.... 
Rozalija Pačiuniutė .. .. 
Antanina Staniuliutė .. .. 
Marijona Urbaičiutė*.. .. 
Marcelė Varkšnoriutė ____
Ona Romikaitė................
Magdelena Pa jau jute.......
Elebieta Tarutaitė.............
Juzefą Pečiukoniutė .... 
Elzbieta. Versiaekaltė........
Magdelena Ausikaitė.......
Ttklė Zokaičiukė.............
Ona Staniuliutė .............
Marijona Dailydžiutė........
Zofija Menkovska...........
Mikalina Damauska........
Konstancija Česnulevičiūtė 
Stasė Smigelskas........... .
Elzbieta Urbaičiutė..........
Aleksandra Kasinskaitė .. 
Valerija Baničienė..........
Ona Šimkienė .. . ..............
Viktorija Jurgelevičiūtė .. 
Marijona česnakevičiutė . 
Jonas Kulakauskas...........
^Marijona ‘Dragunaitienė .. 
Antanas Ašmenskas........
Gertrūda Grabijoliutė .. . 
AgoTa Bendravičiutė........
J. Jakimavičius ... 
Juozas Beleckis .... 
Antanas Beleckis .. 
A. Venskus...........
Agota Špokiutė .. . 
Jonas Šeduikis .. . 
Petras Puišis .. ..
Marijona Račiūnienė............. 6.75
Vincas Nastėnas .... 
Petronė Puišiutė .. 
Uršulė Sterlingaitė . 
Uršulė Pauliukaitė .. 
Katrina Petraieiutė . 
A. Rudzinskas .. .. 
A. B................ .. .
Pranas Duoba .. .. 
A. Skritkus............
Norbutaitė.............
Juozas Šulčius .. .. 
Ona Kairaitė .. .. 
Jonas Klimaitis .. . 
Pranas Baeiavičius .. 
Jokūbas Stakionis .. 
Povilas Kliamka ..

25 Martinas Kurkulionis
• • ■ • 25 1 Teofilė Šaulienė ....

' ! Marijona Staniuliutė
........ *75 
............ 50
• • • ^.75 
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 1.00 
 25
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Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S po pI«U_ Nuo 7 Iki 8 vakar* 

«BR0ADWAYCor.GSr 33. BOSTON. 
Tel 602 S . B.

.5.50
11.00
.2.75
.5.50
• 4.75
11.50
.4.00
11.50 
.9.00 
.7.50 
. .50

. ..3.50
. ..4.75
. ..6.00
...12.00 
. ..6.00
. ..2.00
. ..2.00
. .. .75
. ..1.00
. ..1.25
: ..1.75
. ..6.00
. .. .50
. ..4.50
... .50 
. .. .50
... .75 
.........75 
... ..2.50

i Veronika Šukienė.................... 5.75
Grasilda Pilipienė . -. .. .. 2.25
Alvira Pelkauskienė.................. 25
Juozas Andriliuunas..............19.00
Kazys YVestfield..................... 5.00

SO. BOSTONIEČIŲ LAIŠKAI 
“DARBININKE.”

Atsiimkite.
Boleslavas Tamošaitis 
Liet. Kun. Keistučio Dr-ja 
Sus. Šv. Kazimiero Dr-ja 
Zofija Zavistauskienė 
Antanas Šapalis 
Jokūbas Varaitis 
Michalina Yanuškevičius 
K. Papučka 
B. Samošiunas 
V. Varžinskaitė 
G. Gustaitis 
Leonas Švagždys 
Monika Virbalytė 
K. Westfield 
A. Krupavišienė 
Adomas Spurga 
Katrina Giedraitis 
George Milashus-, 
Marijona Gudaitė 
Peter Vaitkus
M. Bakuniutė 
Lietuvos Dukterų Dr-ja 
D. Matkaitis
Mr. J. P. laiškas iš Detroit

DR. M. V. CĄSPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 27.

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

■■■»
Tel. Jamaica 1831—W. 

Cambridge 1235—J.
RUSAS DAKTARAS

•DR. N. A. GLEB0W.
Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

CAMBRIDGE, MASS. '

Vasario 22 d. vak. buvo L. 
Vyčių 18 kp. surengtas vaka
ras. z Vakarą atidare“klebonas 
Pr. Juškaitis trumpa prakal- 
bėle, nušviesdamas jaunimo už
duotį, siekius ir reikalą organi- 
zuoties. Paskui buvo suloštas 
veikalas “Valkata,” kuris yra 
gana gražus, ilgokas ir pamo
kinantis. Lošėjai savo roles 
atliko gerai. Vakaras užsibai
gė Lietuvos ir Vyčių himnais. 
Visa publika buvo pilnai paten
kinta programų.

Vasario 23 d. 1:30 vai. po pie
tų Kelley svetainėje įvyko su
vienytų'dr-jų prakalbos. Tų 
prakalbų svarbiausiu tikslu tai 
buvo išnešimas protesto prieš 
lenkų imperialistus ir rusų bol
ševikus, kurie kėsinasi ant 
Lietuvos laisvės ir savistovy
bės. Kalbėjo p. J. E. Karosas, 
“Darb.” Redaktorius. Jis sa
vo turiningoje kalboje aiškiai 
nupiešė kokias “malones” ren
giasi suteikti Lietuvai lenkai ifr 
bolševikai.
\ P. A. Kneižis perskaitė pro
testo rezoliuciją, kuri vienbal
siai ' priimta. Ant pabaigos 
atsilankė gerb. klebonas Pr. 
Juškaitis, kuris taip-gi pasakė 
įspūdingą prakalbą apie Lietu
vos dabartinius svarbiausius 
reikalus. Protarpiais griežė 
p. L. Buinio Benas, dainavo 
bažn. choras po vadovyste p. 
Maironio. Taip-gi buvo ir so- 
lių. Viskas užsibaigė kopasek- 
mingiausiai.

čionais vienas lietuvis krau- 
tuvninkėlis yra gerai žinomas 
kaipo uolus “laisvosios” spau
dos platintojas. A§ čia nema
nau apie tai rašyti kiek jis be- 
brukdamas tą tvirkinančią li
teratūrą sugadina mūsų žmone
lių, kurie prisiskaitę visokių 
Jaikio plepalų prieš savo tėvą 
pradeda ir jie taip-pat tokį gv- 
eniiną vesti kokį nurodo jiems 

jų Maikis, ty. pradeda pirma 
burnbti prieš Dievą

s

Per LITHUANIAN AGEN

CY, A. Ivaszkevicz ofisą papir
ko:

Stanislovas Velvekis, 3 šei
mynų stubą ant Second St., So. 
Boston’e;

Juozas ir Marijona Petrai
čiai, dvi stubas su daugybe že
mės, Dorchester’yj.

Kazimieras ir Ona Zulonai, 
dvi 3 šeimynų stubas ant Sixth 
St, So. Bostone;

Bronius T. Yurkanis, puikią 
3 šeimynų stubą su įtaisais ant 
Douglas SL, So. Bostone;

Juozas Kudrevičia, 3 šeimy
nų stubą ant Bolton St., So. 
Boston’e;

J
Povilas Barafinas, 3 šeimynų 

stubą su visais įtaisais gtažioj! 
vietoj Dorchester’yj;

Juozas Guzevičia ir Jurgis 
Valatka, puikią 3 šeimynų stu
bą su visais įtaisais ir daug že
mės ant East Fifth St., So. 
Boston’e;

" M. Malionis ir J. Kazakevi
čius, 3 šeimynų stubą ant Vin- 
ton St., So. Boston’e;

K. Daunis ir J. Kengris, di
delę ūkę su gyvuliais ir įran
kiais Tevksbury’je, Mass.

Antanas Govenažtis, iš Cle- 
yeland, Ohio, didelius mūrinius 
namus vertės suviršum $31,000 
Dorchester’yj;

Stanislovas Janulis, puikią 
3 šeimynų naują stubą Dor- 
chėster’yj.

NsdSHomls' 
nuo 10 vai. ryte 
Iki irai, vakari.

Draugijos Temykit!
DR. W. T. REILLY

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.Z

VaJ&ndoe 
nao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.
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Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

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

nErifeL
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a ei. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoi S 7<Jo visokiai ligai
1-3P.M.7-SP.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Dr.J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp. 

Ofiso valandos:
9-11 RYTE2-4 PO P! ETŲ
6-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK, N j.

Telefonas 9268
Market

Sergantieji vyrai ir motery
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 Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išesaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą at 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.

padarys veidą
BALT-41. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mosti, ji 

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

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

&

• LIETUVIŠKOS NOTOS 
visiems instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už $1.00, tuzinais 
imant už pusę prekės.

G. A. BARONAS,
P. O. Bos 501,

/ •
McKees Rocks, Pa.
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NORTH AMERI-I 
{ CAN CLUE CO. *

Viena iŠ didžiausią ir dručtau- 
i Į dą lnsurance kompaniją Suv. 
i i Valstijose. Po supervizija 47 val- 
J itijos departmeutu. Koka po- 
i ! unedtlnę, Ilgos ir nelaimės beni- 
i r fltąZlOj metus, laike ligos gauni 
' '"*25 4 savaitę. .Delei platesnią In

formaciją krelpkftės:

J. B. JUŠKEVIČIUS,
154 Broadway,

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šiintai operacijų yra išvengiama vyrams it 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.

DR. GIBB8 .
užimantis vfttą
DR. KENEALY

BelI Phone Dickin»»n 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
O&o ValamUs;

Nuo 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

Nedeleasia iki 4 w šlttoT ®

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare

Ncdėldieniais ir šventėmis

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafuga sulaiką plauku sMnki- 

__ _ tmialiua pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos. angina plaukus priduoda 
ma jėass reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad Justi pla». 
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.

Oda Justi galvoje bus tyri. pleis
kanos iiayks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikliau J ant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai išbandymui saspala.

Prisiųskite M e. stampomis peniun 
timo lėšų, gausi Ubandymui 
Dermafuros ir broiiura.

ARGIL SFCCIALT1ES CO.
BOX 37. PHILADCLPHI A. FA




