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Prusu Lietuviai turi 
savo valdžią.

ATSISKYRĖ NUO VO
KIETIJOS.

Lietuvos valdžios delegatas j 
taikos konferenciją A. Klimas 
kablegrūmavo Amerikos Lietu
vių Tautinei Tarybai, jog ry
tinės Prūsijos lietuviai atsime
tė nuo Vokietijos ir įsisteigė sa
vo valdžią.

(Šitą žinią buvo indėję a- 
merikoniški laikraščiai).

ŽINIOS APIE LIETUVĄ.
Tik ką gavom per Committee 

on Public Information tris kab- 
legramas nuo p. Pakšto. Mi
nėtas komitetas pastebi, kad 
per jų neapsižiūrėjimą kableg- 
ramų perdavimą ilgai užtęsė. 
Nors visą mėnesį suvėluota, 
vienok ištisai paduodame, nes 
gan indomių žinių jose randa
si.

Šie pranešimai lietuviškai 
maždaug skamba:

(1) Lietuvos neprigulmybės 
paskelbimo šventė visoje šaly
je bus apvaikščiojama vasario 
šešioliktoje dienoje. Po pamal
di] ir viešos iškilmės, .Ministe
rių Kabinetas, Valstijos Tary-- 
ba ir. kareivi ja priims prisiegą 
ginti Lietuvos žmonių laisvę ir 
nepriklausomybę.

Berline sukilimas 
nuslopintas.

SAKO, KAD CIVILIZACIJA 
PAVOJUJE.

Amerikos milijonierius Frank 
A. Vanderlip tyrinėja padėji
mą Europoj. Jau ištyrė Fran
ciją ir Angliją. Dabar vyks
ta Šveicarijon ir paskui Itali
jon. Jis sako, kad jei taika 
greit neįvyks ir jei darbai Eu
ropoj greit neprasidės, tai visa 
Europa pataps antra Rusija. 
Sakė šitaip:

“Aš abejoju begu Amerika 
pradėjo suparsti padėjimo bai
sumą, kurs yra dabar Euro
poj. Civilizacija Europoj sto
vi ant prapulties kranto.

“Kartą Amerike buvo sako
ma, jog karė galės baigtis be 
pergalės. Ką mes dabar turi
me tai yra pergalė be taikos. 
Produkcija sustojo ir jei dar
bai greit neprasidės, tai jau 
vaidentuvė negali įsivaizdinti į 
kokią netvarką pasaulis gali į- 
pulti.”

Vanderlip sako, jog badas 
visokią tautą gali nugramzdiif- 
ti į bolševizmą, o dabar visai 
vidurinei Europai prieš akis 
stovi bado šmėkla.

SPARTAKAI VISAI 
ĮVEIKTI.

Berline spartakų (bolševi
kų) maištas jau visai nuslo
pintas. Spartakai išmušti iš 
paskutinės drūtvietės. Val
džia daug spartakų suėlnė ir 
ant vietos sušaudė, kaipo gal- 
važudžius-

Paskutinė spartakų tvirtovė 
buvę Berlino priemiestis Lich- 
tenberg. Tą vietą apsupo val
džios kariuomenė ir spartakai 
negalėjo nei pabėgti. Dauge
lis jų metė ginklus ir susimai
šė su ramiais gyventojais, kad 
nepakliūti.

Ne visi paimtieji ant vietos 
buvo galabijami. Kiti buvo 
vedami į kalėjimą. Viename 
nelaisvių būryje buvo 30 akme
nų ir jų tarpe 10 moterų. Kitoj 
spartakų grupoj besą 20 len
kų.

Valdžia pasiryžus nelikti nei 
pėdsako sukilėlių ir spartakų.

PRIRENGĖ DELEGACIJĄ.
*

Vokietijos valdžia jau pri
rengė taikos delegaciją. Tik 
laukia, kada talkininkai pa
kvies. Jau ir traukinys pa
gamintas. l5elegacija susi
dės iš apie 200 asmenų.

’ f)EBS REMIA RAUDO
NUOSIUS.

Eugene V. Debs nuteistas at
sėdėti 10 metų kalėjime už lau
žymą karinių įstatymų* Aug- 
ščiansysis Teismas patvirtino 
nuosprendį. Greit jis bus už
darytas. Kovo 12 d. Cleve- 
lande jis laikė prakalbą ir iš
gyrė bolševikus. Leniną ir 
Trockį pavadino garsiausiais 
šių amžių diplomatais.

(2) Pranešimas iš Klaipėdos 
skelbia, kad Lieutvos abiejų 
dalių suvienijimas ne vien lie
tuvių gyvenančių Rytinėje Prū
sijoje yra pageidaujamas bet 
taip-gi pageidauja jo ir vokie
čiai pirkliai gyvenanti Klaipė
doje, kurie pranašauja, kad šis 
Lietuvos pertas ant Baltijos 
Jūrių ateityje lvginsis Ham- 
burgui. Visos politiškos or
ganizacijos Rytinėje Prūsijoje 
nedalyvavo vokiečių rinkimuo
se, nes gyventojai save skaito 
Lietuvos Respublikos piliečiais.

(3) Rusijos bolševikai ap
skelbė valstijos nuosavybe ne
tik žemę ir namus, bet taip-gi 
ir visus narni) rakandus. Rek
vizicijomis ir taksomis bolše
vikų komunizmas privedė Vil-
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nių Lietuvos sostinę, prie bai-1 > i sausio įsvaziavęs

Kainos kas die- i niaus mums praneša, štai ką a- 
Žmonės, ku-j pie Vilniaus gyvenimą: duo- 

pirkti niekur negalima 
Duodama tik pagal 

Kainos nepapras
tai kįla — sviesto svaras jau 
30-40 rub., lašiniai tiek pat, 
cukraus svaras 25 markės, žir
nių pūdui 40 rub., bulvių svar. 
1J markės.

Žada surašyti visus butus ir 
be komisariatų žinios negali
ma bus persikelti į kitą butą. 

Į Liet. Draugiją nuk. nuo 
karo šelpti buvo atėjęs koks 
tai žydukas ir pranešęs, kad 
butas užimamas kariuomenės 
(raudonos armijos) reikalams. 

Vyriausiu draugijos vedėju 
tariama paskirti Burbaitę. 
Vilniuje lietuvių kalba išeina 
tik du laikraščiu: ’ “ Komunis- 
tas” ir “Laisvoji Lietuva.”

Darbininkai bolševikams ne-

saus „skurdo. L........ .................... ,
na aukštyn kįla. Žmonės, ku- į pie 
rie išdrįsta rekvizicijoms pasi- nos 
priešinti, keliose vietose likos gauti, 
nubaustais, kankinamais ir korčiukes, 
net sušaudytais.

į Taip-gi šiandiena gauta kab
legrama nuo Dobužio iš Švei
carijos kurioje pažymi, kad 
priėmė Lietuvos reikalams sių
stus pinigus.

Liet. Informacijos Biuras.

UŽSISAKĖ ANGLIŲ.
Italijos valdžia New Yorke 

pas Kirby Coal kompaniją už
sisakė 5.000.000 tonų anglių.

KIEK UŽMOKĖS TAKSŲ.
Garsusis dainininkas Caru- 

so už 1918 metus turės užmo
kėti $153.933-70.

SUSTREIKAVO STRYTKA- 
RIŲ DARBININKAI.

Ispanijos mieste Barceloboj 
sustreikavo strytkarių darbi
ninkai.

Žinios iš Lietuvos
KAUNAS.

21. I. Miesto teatre buvo 
Lietuvii] koncertas: J. Nauja
lio choras pildė dainas dau
giausia jo paties garmonizuo- 
tas. Jis pats skambino savo 
dalykus. Burtinais garsais 
žavėjo letuvių širdis.

A. Sutkus gerinus sudekla- 
mavo “Nemunas.” Kitas taip 
sau.

Bičiūnas kai ką visai gerai 
deklamavo.

Solo dainavo p. Oleka. Jo 
pasirodymas scenoje ir išvaiz
da ir balsu daro gerą įspūdį.

Dainos ir deklamacijos pri-\ 
taikintos laiko dvasiai.

Publika n, t perdaug triukš-į 
mingai plojo!

VILNIUS.
L. S. B- 20. 1. 19. Žmogus 

iš Vii-

prijaučia, nes tik jiems užėjus 
viskas begalo pabrango.

Raudonosios armijos ūpas 
nusmukęs, neturi ginklų ir ne
nori kariauti. Į raudoną ar
miją rašosi tik bado prispir
ti.

Žąsliuose yra pastatytos 4 
sugedusios armotos, matyt pa- 
baidymui.

Iš Žąslių visas būrys išva
žiuoja į Ukrainą Abelnai 
vietose manoma palikti tik sa
vanoriai. ■ ‘

PAKUONIS
(Mar. Apskr.)

Sausio 15 d. išleidome tre
čią vyrų būrį kareivijon. Per 
išleistuves motinos girdint 
prakalbas verkė. Visi pasi
likusieji namie pasižadėjo kiek 
galint padėti kareivi jai mais* 
tu, baltiniais, aukomis ir tt

Visuose dvaruose susitvėrė 
Darbininkų Tarybos, pripažįs
tančios vienatine Lietuvos val
džia V. Tarybą ir L. Vyriau
sybę. Sunku išrišti duonos 
klausimas. Buvo pasitarimų 
Darbininkų ’Į'arybų su dvari
ninkais.. Dvarininkai visame 
kame nusileido, bet pakušdoms 
kalbėjo, kad be lenkų legionie
rių klausimas nebus išrištas.

Ūkininkai nutarė sudėti nuo 
margo po 1 markę kareivijos 
reikalams. Atimami iš spe- 
kulantų javai, gyvuliai ir tt. 
Visa be išimties atiduodama 
kareivijai- Už visa tai turi
me būti dėkingi vietiniam pa
rapijos Komitetui, o ypač jo 
gabiam pirmininkui J. Mar- 
čiulioniui. j .

MARlAMPOLĖ.
Sausio 19 d. buvo “Gabijos” 

vakaras. Vadinimas, dainos 
ir deklamacijos publikai pati
ko.

Tą pat di0ną buvo kitas va
karėlis nežinia kieno rengia
mas, nes afišose buvo nepa
žymėta. Beto, nustebino gal 
nevieną, tokfe. nesąmonė afišo
se, kur buvįo pažymėta, kad 
šokių metu grieš i ąs simfo
nijos orkestras, -o 
griežė pora Žydelių.

Sausio 26 ii. “Gabijos” kon
certo a. a. t. Sosnauskui pa- 

j’minėti nebuĮ, nes “Gabijos” 
i choro vedėjas tuo laiku išva
žiuoja.

Koncertas bus bent kiek vė
liau. Vietoj koncerto tą pa
čią dieną bus pakartota: “Ka- 
minkrėtis iri Malūnininkas.”

S
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PILVIŠKIAI.
Sausio 12,d. buvo mitingas. 

Atvažiavusieji iš Kauno kari
ninkai darė, pranešimą apie 
dabartinį Sietuvos padėjimą 
ir ragino vyrus eiti Lietuvos 
ginti nuo įholševikų gaujų. 
Žmonių ūpas pakilęs. Dau
gelis rengi^S važiuoti, * kiti 
laukia visuotinos mobilizaci
jos. Nors Pilviškiuose susi
telkęs bolševikų štabas, bet 
bolševikai, matydami, kad 
žmonų] ūpas jiems neprielan
kus, neišdrįso kalbėti.

Neseniai susitvėrusi neva 
Darbininkų Taryba turi mili^ 
ei ją, su kurios pagalba mano 
nuversti dabartinį Valsčiaus 
Komitetą ir užgrobti valdžią. 
Sausio 11 <1. jie pareikalavo 
valdžią perduoti iš Valsčiaus 
Komiteto.

I

IŠ MŪSŲ KARININKŲ 
GYVENIMO.

Panemunė. Antras lietuvių 
kariuomenės pulkas šeštadie
ny j 19—1. įsitaisė koncertą 
mitingą. Dalyvavo Naujalio 
choras, Oleka ir Babickaitė— 
solistai dainininkai ir Sutkus 
—deklamatorius.' Du piliečiu 
sakė patriotinio turinio pra
kalbas. Programai pasibai
gus buvo šokiai.

VOKIEČIAI EINA DRAUGE 
SU BOLŠEVIKAIS PRIEŠ 

LIETUVĄ.
Šiaudinė, sausio mėn. dieno

se į Kidulių dvarą(Šakių ap.) 
atjojo 11 vokiečių-baltgvardie- 
čių, vienas jų užėjo į vals. Ko
miteto raštinę ir paklausus Ko
miteto raštvedžio kokiais tiks
lais jie atvyko, pasakė, kad 
pažiūtėti kaip bolševikai pjaus 
lietuvius, ir plėš jų turtą, taip- 
pat ir padėti jiems ateiti į Lie
tuvą. Raštvedžiui užprotes
tavus prieš tokį išsireiškimą ir 
nurodžius į Entantos įsakymą 
vokiečiams ginti Lietuvą nuo 
bolševikų, kareivis piktai at
sakė, kad jie ginsią tiktai sa
vo ištikimus žmones, bet ne 
tuos durnius lietuvius, kuriems 
tiek daug gero visą viešpata
vimo Lietuvoje laiką padarę ir 
neįsigiję nė mažiausio prielan
kumo, pavadino lietuvius bjau
riais žmonėms, vokiečių prie
šais ir pasakė, kad jie tik 
džiaugias, kaip bolševikai į 
Lietuvą atėję atmokės lietu
viams už jų neprielankumą vo
kiečiams. Kitu kartu tam pa
čiam raštvedžiui teko labai 
daug karštai ginčytis su buv.

Kidulių vokiečių žandarais už 
Lietuvą, jie išrodinėjo, kad vo-' 
Riečiams išeinant turės Lietu
vą užimti bolševikai, ir vokie
čiai leisią Lietuvai tiktai prie 
fed. Rusijos bolševikų respub
likos prigulėti, bet anaiptol ne 
savystove tapti. Paklausus 
raštvedžiui dėl ko taip turi bū
ti ir vokiečiai to nori atsakė, 
Lietuvoj nėra inteligentų, e- 
sant tamsi ir kvaila šalis, tai 
vokiečiai ir nori, kad Lietuva 
susidėtų su šviesesniu ir “in
teligentiška” valstybe. Bai
su tiesiog darosi, kad patys 
vokiečiai, kuriems santarvi
ninkai pavedė Lietuvą ginti 
nuo bolševikų, patys ją pasi
rengę bolševikams atiduoti.. . 
Dar labiau skaudu, • girdėti, 
kad tie žiaurūs kraugeriai per 
keturis metus žvėriškai mus 
plėšę ir kankinę taip-pat ir mū
sų kruvinu prakaitu uždirbta 
duonele mitę, atsilygindami 
už visą gerą, vadina mus tam
suoliais, kvailiais, negalinčiais 
valdytis ir tt., o barbarus bol
ševikus šviesuoliais, ir nori 
mus jiems atiduoti... Ar gali; 
tą visą ramiai klausyti mylin-j 
tis savo Tėvynę lietuvis? Nie
kados!. . Kraujas gyslose 
verda, širdis liepsnoja Tėvy
nės meilės ugnyje, ir tik tada 
ji atves, kada priešo kardas 
ją pasieks... Broliai! ginkime 
Lietuvą ir jos teises!..

(“Tiesos Kardas”)

PULKIM ANT KELIŲ

“MISIJOS”
So. Bostone nedėlioję prasi

dės misijos. Kiekvienas kata
likas toms misijoms lai įsigija 
tikrą, grynai lietuvišką mal
daknygę. “Pulkim ant Ke
lių,” yra vienatinė grynai lie
tuviška maldaknygė, Tik pa
skaitykite ką rašo klebonas, 
Kun- Urbanavyčius apie ją:

“Senai jau man teko matyti 
tokią puikią maldaknygę. Apie 
turinį daug 'kalbėti nebereikia, 
kadangi ji buvo spauzdinta šv. 
Kazimiero Draugijos Kaune, po 
priežiūra tokių kalbos žinovų, 
kaip kun. Dambrauskas. Jos 
dvasinis turtas gali pilnai užga
nėdinti žmogaus karščiausius ti
kybinius troškimus. Visiems 
luomams ji lygiai tinka: jau
nuomenei, seniems ir vaikams. 
Ji ne vien yra maldų rankve- 
džiu, bet sykiu ir mokina tikė
jimo dalykų. Ji labai rūpestin
gai pagaminta, perspauzdinta 
ant gražios popieros ir papuoš
ta puikiais apdarais. Kaina vi
siškai prieinama. Išvaizda pil
nai estetiška ir gali pakakinti 
labiausiai išlavintus skonio rei
kalavimus. Būtų pageidauja
ma, kad maldaknygė ‘Pulkim 
ant kelių’ atsirastų kiekvieno 
Lietuvio namuose, nes tai vie
nas iš gražiausių leidinių toj 
srityje.”

* •

Tėvas Alfonsas Marija, ku
ris laikys misijas taip-gi giria 
Šią maldaknygę ir pataria 
kiekvienam lietuviui ją turėti. 

Tą maldaknygę galima gau
ti už $1.50, $1.85, $2.00, $2.50, 
ir $3.50 pagal apdarų gerumą. 
Tie kurie pirm Misijų arba lai
ke Misijų atneš iškirpę šį pra 
nešimą ir pasipirks maldakny
gę “Pulkim ant Kelių,” gaus 
DOVANAI .gražią ir naudingą 
knygelę. Knygos gaunamos

“Darbininko” Knygyne,
244 Broadway, So. Boston, Man.

Wilson vėl Francijoj.
PREZ. PARYŽIUJE.

Pėtnyčioj anksti iš ryto 
prez. AVilson pasiekė Franci
jos uostą Brestą. Miestas bu
vo papuoštas, bet abelnai i- 
mant priėmimas buvo be cere
monijų. Apie pietus pėtny
čioj prez. AVilosn jau buvo Pa
ryžiuje.
. ^Prez. AVilson esąs geroje 
sveikatoje ir gerame ūpe-
'Jau kelionę baigdamas prez. 

AVilson darė pienus, kaip čia 
greičiau taikos konferenciją 
pabaigus. Nuolatai bevieliu 
telegrafu gaudavo pranešimų 
apie nutarimus Paryžiuje.

Sulyg dabartinių pienų, tai 
balandžio 10 d. jau gal pasi
baigs taikos konferencija ir į- 
vyks taika.

TRAUKINIS SU MAISTU 
VARŠAVOJ.

Varšavon atvažiavo pirmas 
traukinys iš 25 vagonų su mai
stu. Kartu atvyko Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus komisija-

LENKŲ ARMIJA.
Lenkų Steigiamasis Seimas 

vienu balsu nutarė sumobili
zuoti 600.000 kareivių.

IŠVYS EX-IMPERATORIŲ.
Austrijos valdžia ketina iš

leist? įstatymą, kuriuo būtų iš
tremtas ex-rmperatorius Karo-; 
lis. Jis tuomet važiuotų Švei- 
carijon arba Ispanijon.

v

“GYVASIS ROŽANČIUS’’
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi- 
15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų. 
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siuskite su užsakvmu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

sos

■

Pranešimas
ANSONIJOS IR APIELINKIŲ LIETUVIAMS.

Mano tikslas patenkinti visus ir atiduoti gerai 
atliktą darbą, kad kiekvienas galėtų pasirodyti 
prieš visus gražiais artistiškais paveikslais.

Šiandieną turiu pagyrimus nuo daugybės viso
kio luomo žmonių.

Aš pilnai užganėdinu nuimdamas paveikslus 
profesijonalams, taip-pat gi manau galiu pilnai už
ganėdinti savo brolius ir sesutes lietuvius. .Visi, 
kurie nusiėmė pas mane paveikslus didžiuojasi jais, 
o Tamista daug geriaus galėtumėt didžiuotis savo 
brolio lietuvio darbu. Pamėgink nusiimti pas vie
natini lietuvį artistą-fotografą

JONĄ J. BALTRUŠAITĮ,
66 Third Street, Derby, Conn.

James M. Keyes
*

Advokatas
350 Broadway, So. Boston, Mass.

TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600.
JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ

MAIŠTAS RAUDONOJOJ 
ARMIJOJ.

Petrograde buvo pakėlus 
maištą Raudonoji Armija. Jai 
buvo įsakyta eiti kariauti į 
Baltiškas žemes. Tai raudon- 
gfardiečiai nutarė neiti iš ka- 
zermių. Kitas pulkas buvo 
pasiųstas “pašankinti” maišti
ninkus. Bet ir tas pulkas pri
sijungė prie maištininkų. Bu
vo atvyko bolševikų “kalbėto
jai” perkalbėti juos, bet tie 
kalbėtojai buvo nuvyti. Tuo
met bolševikų valdininkai pa
sišaukė iš Maskvos galvažu
džių gaujas iš chiniečių ir to
torių. Tuomet bolševikų va
dai per dvi dieni paskandino 
maištą kraujuose. Kalėjimai 
buvo prikimšti maištininkų.

VOKIETIJA TURI GAU
TI MAISTO.

Paryžius. — Amerikos ats
tovas Lansing taikos konfe- 
rencijon pasakė, jog Vokieti
jai reikia duoti maisto. Jis 
su pabriežimu pasakė, kad 
talkininkai privalo maitinti 
Vokietiją ir leisti vokiečiams, 
parduoti užsieniuose savo iš
dirbinius, jei norima išvengti 
bolševizmo. Sakė, kad tą ne iš 
mielaširdystes reikia daryti, 
bet kad apsaugoti talkininkų 
šalis nuo bolševizmo.

FHU3ĮjHyayaui 
inpnpnpnpnpi

t 
X T 
X 
X 
X 
X X 
X 
X X 
X 
X X 
XT 
X 
X X 
X❖



DARBININKAS
v.

Są-

pa-

Valkatos duktėsPara pi jonas.

J

Darbininkas.

» r

*

Matušia Mykolas

I

I

Lakštingala.

v •
*

v«

verksmo

Mažas Juozelis.

z

✓

*

A

*■■■

rinkimas. 
Lietuvos.

v •Sl- 
ne

Skaitykite ir platinkite “Dar- 
hiirfrnkfr

vą! Stiprūs savo tikėjimu 
mes tikrai išvesime mūsų tė
vynę į laisvę, o darbo žmones 
į gerovę.”

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

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. 
Talp-gl galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Krelpkitčs pas: *

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

vk*/- w ,-v '•

vakare rinkta aukos, 
šie:

tėvynės mylėtojas ku
ki ek vienos progos au-

> 'V i’

Ir taip, kuo- 
apvaikščiojo 
minėti auš- 

toje dienoje

gražus, kurie tik buvo, visi la-Į ras vadovaujant 
bai džiaugėsi. '...........................

I 
kurių i 

kalbos*

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

“DARBININKAS”

(The Worker)

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

SUBSCRIPTION RATES; 
Yearly .................................. $3.00
Boston and suburbs ............4.00
6 months ............................... 1.50
Foreign countries yearly . . . .4.25

“DARBININKAS,“
242 Eroadway, So. Boston. Mass.

NAUJAS LAIKRAŠTIS IŠ 
LIETUVOS.

Tik kų gavome naujų Kau- 
einantį laikraštį vardu 

“Tiesos Kardas.” Yra tai 
krikščionių demokratų dien
raštis. Eina net ir nedėto
mis. Bent vieną numerį ga
vome su data; sekmadienis, 
1919 sausio 26 d. > .

Num. 15-tame džiaugiamasi 
pasisekimu. Lietuvos liaudis 
pilnai su krikščionių demokra
tų partija ir organas “Tiesos 
Kardas” džiaugsmingai su
šunka :

KAIP AIŠKINA “TRIKSĄ.”

Anuokart . pasidžiaugėme, 
kad “Draugas” sumušė grei
tumo rekordą. Tas žinoma 
nepatiko “Naujienoms” ir jos 
ėmė aiškinti “Draugo” grei
tumą tuo, būk.esąs “specifiš
kas amerikoniškas triksas — 
pažymėti spauzdinį data daug 
vėlesne, negu jis išleidžia
mas. ’ ’

Tūli laikraščiai griebiasi 
to “specifiško” trikso, bet 
“Draugas.” Štai kodėl ne.

Pereitos savaitės panedėly- 
je po pietų gavome “Draugą” 
ir žiūrime, kad jau jis rašo a- 
pie tai, kad Lietuvos kariuo
menė supliekus bolševikus 
paėmė Šiaulius, Šeduvą, Vievį, 
Varėną. Pasirodė, kad tas 
“Draugo'’ numeris besąs tos 
pačios dienos. Angliški laik
raščiai apie tą lietuvių perga
lę rašė (bent Bostone) suba- 
tos vakare.

“Naujienų” numeris su ži
nia apie lietuvių pergalę atė
jo pas mus tik seredoj.

Iš to aiškių aiškiausia pasi
rodo, jog “Draugas” nesigrie- 
bia ano “specifiško” trikso. •

O mes žinome tikrąjį “Drau
go” triksą, bet nesakysime.

-----------------
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I Kas girdėti lietuviu kolonijose K
Nedėlios vakare kovo 2 d. 

mūsų klebonas dėl tų darbi
ninkų, kurie dirbo dėl fėrų pa
gamino vakarienę.

Mūsų klebonas eina dabar 
per parapijonus rinkdamas mė
nesines mokestis. Paskiau bus 
•parapijonų susirinkimas ir tiki
si klebonas, kad jau tarsim 
pavasarį bažnyčią pradėt sta
tyt. Jau yra papirkta kle
bonija ir lotas dėl bažnyčios 
gražus an.t Main St. ir užmo
kėta ir dabar pinigų turi ne
toli $15.000.

Mūsų banžytinis choras po 
vadovyste varg. Ant. Barono Į 

į buvo nuvažiavęs į Greenfield 
: padainuoti. Buvo tenai teat
ras, šokiai, koncertas. Atlio- 
lio choras padainavo daug gra
žių dainelių.

Emilija Pjiščiutė.

I 
i

Liaudis su mumis!

Partijų išmėginimai buvo 
tai Lietuvos žmonių konferen
cija, kuri prasidėjo sausio 23 
4- Toji konferencija buvo su
šaukta Lietuvos valdžios ir a- 
pie tos konferencijos pasek
mes jau buvo “Darbininke.” 
Kadangi Steigiamojo Seimo 
nebuvo galima sušaukti, tai bu
vo sušaukta nors konferencija.

Štai kaip Lietuvos Krikščio
nių demokratų organas “Tie
sos Kardas” džiaugiasi iš to, 

■ 'kad Lietuvos liaudis eina su 
krikščionimis demokratais:

“Jeigu mes abejodavome sa
vo pergale mažame sodžiaus 
ar parapijos susirinkime, kur 
žmogui nesunku nieko nenu
stojant stoti už mus, tai čio
nai konferencijoje, kur per 
ousantros dienos po sunkia 
gręsiančio krizio įtekme, kur 
mūsų frakcija’ nežiūrint di
džiausių pastangų socialistų 
liaudininkų demokratų ir da
lies nepartijinių netik nesu
mažėjo, bet dar padidėjo; 
mūsų jėga aiškiai pasirodė.

Bet mus čionai džiugina ne 
tiek skaičius, kiek pati mūsų 
krikščionių-demokratų frakci
jos kokybė, jos sąstatą. Šio
je konferencijoje prie mūs sto
jo kaip tik pati sąmoningiau- 
sioji liaudies dalis. Dalyva
vusieji konferencijoje svečiai 
tai gerai žino.

“Su pamėgimu prisimena 
tos iš širdies plaukiančios dar
bininko, bežemio kalbos, jo 
sveika ilgais metais apmąstyta, 
vargų persijota pažvalga- Ir 
kaip jų gerai mokama pareikš
ti tai, ko jų rinkusieji nori. 
Gal-jie pas mus pripuolami? O 

. ne! Pusantros dienos papūtęs 
šalių vėjas išvėtė svyruojan
čius.

Kvotimas mūsų išlaikytas. 
Mes stiprūs tuomi,- kad stdVi- 
me arti liaudies, kad jų var
gais ir džiaugsmais gyvename, 
kad mylime ją. Mes neapsi- 
vylėme. Darbo žmonės pama
tė mumyse tikrus savo vadus. 
Angštai iškeltieji mūsų obal- 
siai: Nepriklausomoji Lietu
va, darbo žmonių gerovė ir 
šiem dalykam kaipo pamatas 
gyvenimui sutvarkyti prakil
nusis 'Kristaus mokslas su- 
spietė aplink mus darbo žmo
nių minias. Ir toliau susi
pratimui didėjant — auga ir 
mūsų eilės.

“Bet kova dar nepabaigta. 
Priešų eilės padidėja iš svetur 
atsiųstomis mūsų nepriklauso
mybės priešininkų jėgomis. Ir 
mums dar ne laikas ilsętis. Su
stiprinti plačių darbo žmonių 
sluogsnių, ankštai stovėdami 
su jais petys į petį drąsiai į ko-

KAREIVIŲ LAIKRAŠTYJE 
APIE LIETUVĄ.

Kareivis Klemensas Stoškus 
iš FraUcijos atsiuntė porų iš
karpų iš laikraščio, kuris lei
džiamas Amerikos kareiviams 
Paryžiuje. Iškarpose kalbama 
apie Lietuvos reikalus. Vie
noj minima, kaip prof. Valde
maras išreiškė sutikimų daly
vauti Prinkipo saloj. Antra 
iškarpa yra su ilgoku straips
niu antgalviu ‘‘Lithuanian 
Claim To Conference Seat 
Conveys Promises.” Praneša
ma apie įteikiYnų lietuvių pra
šymo taikos konferencijai. Po 
prašymu buvę pasirašyta Ol
šausko ir Mastausko.

ST. LOUIS, MO.

Gražiai paminėjo Tautos 
Šventę. .

Kovo 4 d. (Tautos Šventėj) 
L. Vyčių 80-ta kp. surengė 
gražų vakarą, kurs susidėjo iš 
vaidinimų, dainų, deklemacijų 
ir prakalbos. Pirmiausia atvai
dinta veikalas “Degtinė,” o 
paskui “Čigonės atsilanky
mas.” Abudu veikalus vai
dino gabūs kuopos artistai, tai 
ir abudu veikalai puikiai nu
sisekė. Po to kalbėjo vietos 
klebonas, kun. M. Vitkus, aiš
kino apie Lietuvą. Jo kalba 
žmonėms labai patiko, išsky- 

j rus žinoma bolševikus, 
daug atsilankė. Po 
sekė dainos ir deklemacijos. 
Padainuotą “Einu per dvare
lį,” “Motulė mano,” (Mer
gaičių choras), “Bijūnėlis ža- 

jlias” ir atgiedota himnas.
Paskui deklemavo O. Bartikai- 
tė “Varginga tėvynė” ir “Per
sergėjimas lietuvaitėms.” De
klemavo taip-gi Elz. Živaičiu- 
tė, kuri nustebino publiką gra
žiu deklemavimu, ji deklema
vo “Džiaugsminga naujiena” 
ir “Atsimink tėvynę.” Pa
baigoje buvo perstatyta vaiz
delis dėl išreiškimo dėkonės 

(šiai šaliai už rūpinimąsi tautų 
mažųjų liuosybe tarpe kurių v- 
ra Lietuva- Atvaidino tą ke
letas lietuvių kareivių, trys 
mergaitės perstatė “Liberty, 
Columbia ir Red Cross.” Šis 

• vaizdelis padarė į publiką gra
žų įspūdi. Po to viso buvo šo
kiai. Jaunimas gražiai pasi- 

i linksminęs išsiskirstė.
Tame

Aukavo

Geras 
ris prie 

kuoja, tai Kazys Šklenikas, au 
kavo $50.00.

Po $1.00 aukavo šie: Dr. J. J. 
Vizgirda, K. Vuosaitis, K. Dir
sė, M. Kikienė,’J. Ražaitis, J. 
Šiušius, J. Volkaitis, K. Stat
kus, J. Bartuška ir A. Bartinin- 
kas. Smulkių sumesta $5-35. 
Viso $65.35.

L. V. Kp. Korespondentas

gyvenimo. Aktoriai atliko sa
vo roles vidutiniškai. įmo
nių prisirinko labai daug, nors 
oras blogas. Buvo taip-gi vie
tinis kleb. kun. J. Švagždis, 
tarpais pasakė daug gražių pa
mokinimų, o ypač moterims. 
Pažymėtina, kad . viršminėta 
dr-ja daug yra pasidarbavus 
tarp Nonvoodiečių kaip dvasiš
kai taip ir medžiagiškai.

1 d. kovo Liet. Darb. Są-gos 
3-čia kp. surengė vakarų, kur 
statė veikalų Liet. Darb. Są-gos 
1 kuopa iš So. Boston, Mass. 
‘ ‘Prieš Vėjų Nepapūsi. ” Vei
kalas yra gražus ir aktoriai at
liko roles labai gerai. Buvo 
atliktas trialogas, kuris labai 
gražiai išėjo. Ne vienų iš pub
likos sugraudino. Taip-gi de- 
kliamavo vietinės mergaitės: 
O. Kudirkiutė, P. Stasaičiutė 
ir Viesuliukai padainavo. 1-os 
kuopos pirm. Glineckis pasakė 
keletą žodžių apie Liet. Darb. 
Sąjungą. Vakaras buvo labai

tas, kuris visiškai netinka 
lieturiams.

Žinia apie šį atsitikimų tuo
jaus nuskambėjo pas kun. 
Cody, airių parapijos klebonų 
ir jis pažadėjo tuojaus matyt 
vyskupų, tame reikale. Trus- 
tesai taip-gi jau buvo surengę 
ilgų laiškų pas vyskupų, tai da
bar lauksime kas iš to išeis. 
Tai vienas pagirtinas daiktas, 
kad Neyvarko parapijonys ne
sukėlė ermyderio ar muštynių 
bažnyčioje.

CAMBRIDGE, MASS.

Kovo 16 d. Švento Vardo 
Draugija rengia labai įdomias 
ir pamokinančias prakalbas. 
Toji Draugija nors nesenai su
sitvėrus ir dar neturėjo progos 
savo garsiais darbais pasiro
dyti, ale trumpame laike nu
stebins visus. Iš lietuvių ma
žai kas žino tos Draugijos 
pradžių ir siekį, todėl lai kiek
vienas ateina ir išgirsta dėl ko 
toji Draugija privalo būt visų 
gerbiama ir palaikoma. Pra
kalbos prasidės lygiai 7 vai. 
pobažnytinėje svetainėje.

Senas Narys.

WATERBURY, CONN.

Pereitų nedėlios vakarų ant 
tautininkų prakalbų “48 Green 
Gatvės” kalbėjo “Sandaros” 
redaktorius iš So. Bostono jū
sų kaimynas, kurio vardo ir 
pavardės nesirūpinau sužino
ti. Jisai kalbėjo apie savo 
“organo” pamatus. Matyt ne
rimtas vyras: Bekalbėdamas 
apie politikų, pradėjo kalbėti 
apie kunigus, merginas ir Pa
nelę Švč. Buvo keletas mer
ginų ir moterų ir keletas iš tų 
pradėjo jį perspėti, kad taip 
nekalbėtų. -Po tam “kalbėto
jas” neteko kų kalbėti, o dar 
laiko daug buvo. Tai pradė
jo publikos prašyti, kad duotų 
jam klausimus ant raštelio. 
Kadangi žmonės pradėjo duoti 
klausimus, tai jis negalėjo per
skaityti. Aš patarčiau tauti
ninkams gramotno redakto
riaus savo organui paieškoti.

Ten buvęs.

CHESTER, PA.
Kovo 15 d. cicilikai rengia 

balių. Išmėtė plakatus. Ka
talikai privalo žinoti ir neda- 
leisti savęs apsigauti. Tegu 
bolševikai ten linksminasi.

Susipratęs.

ROSELAND, ILL. 
Visi ateikite.

Kovo 16 d. tuojaus po visam 
įvyks LDS: 60 kuopos susirin
kimas. Visi nariai malonės 
ateiti ir atsivest? naujų narių.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
• 9 d- kovo 1919 m. Dievo Ap- 

veizdos parap. bažnytinėje sve
tainėje buvo Lietuvių Dienos 
apvaikščiojimas. Programo ve
dėjas buvo klebonas kun. J. 
Albavičius. Pradžioj L. Vy
čių 4 kp. Bažnytinis Choras su
dainavo keletu dainelių. To
liau prasidėjo prakalbos. Kal
bėjo garsus lietuvių veikėjas 
Worcesterio, Mass. lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Jakai
tis. Apsakė apie Lietuvą ir 
kvietė visus stoti į darbų dėl 
tėvynės labo. Kun. Jakaičio 
kalba ne vienų prie 
privedė.

Toliau buvo aukų 
Surinko aukų dėl
Dėjo L. Vyčių 4 kp. $58.00, Mo
terų Sąjungos 3 kp. 25 00. Pra
kalbose sudėta $360.80.

P. V.

WORCESTER, MASS.
Kovo 2 d. Šv. Kazimiero pa- 

j rupijos choras, vedamas p. A. 
Vismino išpildė programą su- 

' sidedantį iš į vai rių-Į vairiausių 
I naujų tautiškų dainų. Tą va
karą Plaza Teatre susirinko 
gan didelis žmonių būrys. Pir
miausiai choras, pritariant Pla- 
zos Teatro orkestrai, sudainavo 
Tautos Himną, Star Spangled 
Banner ir “Švenčių Dainą.” 
Ypatingai šioji paskutinė žmo
nėms labai patiko. Plojo kiek 
kas galėjo, choras gi buvo pri- 

' verstas “Švenčių dainą” at- 
: kartoti. Solo dainavo p. Ona 
1 Karsokiutė — “Leiskit į Tėvv- 
nę.” Duetą: pp. Puišys ir Že
maitaitis — “Ant marių kraš
to” sudainavo pusėtinai. P-lės 
Griniūtė ir Aleksioniutė—“Pa- 
vasaryj sodeliai žydėjo” sudai
navo gan gerai. Po to p-lės 
Zaveckiutė ir Žiurinkiutė ir-gi 
atliko neblogiausiai. Toliaus 
sekė kalbos kun. J. Čapliko ir 
juristo Kaz. Česnulio.

Po kalbų tapo išnešta ’ rezo-1 
liucijav protestuojanti prieš 
lenkų, bolševikų ir vokiečių no
rą užgrobti Lietuvą ir reika
laujančią leidimo čia organi
zuoti lietuviij legionus mūsų 
tėvynei apginti.

Rinkta aukos. Išviso su
rinko tą dieną $327. Po au
kų rinkimui pra>idėjo antra 
dalis programo. Pirmiausia 
choras sudainavo “Ant tėve
lio dvaro” ir “Sužadink jaus-, 
mus.” Kaip visados taip ir 
šį kart choras gražiai padaina
vo. Solo ąudainavo p-lės Elz. 
Baltrušaičiutė, antra Eleonora 
Šaltėniutė. Šis tarpelis žmo
nėms patiko ir delnų plojimu 
buvo abi keletą kartų iššauktos 
atkartoti.

Tūli atsiskyrėliai iš Vyčių 
26 kp. sutvėrė tai]' vadinamą 
Aušrelės Chorą. Aušreliečiai 
sujudo užbėgtįkatrlikų sureng
tiems vakarams, 
met katalikai 
Spaudos Savaitę, 
reliečiai parengė 
koncertą. Kada katalikai ap
vaikščiojo Tautišką Dieną Šv. 
Kazimiero minėti ponai, su
rengė vakairenę.
' Dabartės jų tvirčiausias nu

sprendimas yra subaikotuoti 
Šv. Kazimiero parap. Chorą ir 
vyčius. Choristai ir vyčiai 
laikykitės! Bet Worcesterio 
lietuviai ant tiek yra apsišvie
tę ir gudrūs, kad greit galės 
atskirti spalvą rožių nuo usnių, 
taip ir aušreliečiai sykį apvilę 
publiką, daugiaus jau nebeap- 
vils.

ATHOL, MASS. .
Kovo 2 d. mūsų gerb. kle

bonas kun. Augustinas Petrai
tis išdavė atskaitų iš buvusių 
fėrų bažnyčios naudai. Ferai 
buvo vasario 1, J9 ir 20 dieno
se. Nesitikėjom, kad tiek 
daug liks pelno, nors teisybė 
merginos ir moterys daug pa
aukojo išdirbinių. Pey visus 
keturis vakarus svetainė buvo 
pilna. Gryno pelno liko $1.- 
647.00. . ’ „

N0RW00D, MASS.
22 d. vasario Lietuvių Ko

operacija surengė koncertą. 
Buvo imtynių ir kumščiavimų, 
kuriuos atliko amerikoniški 
kliubai. Taip-gi dalyvavo ir 
Šv. Juozapo parap. vietinis Šv. 
Cecilijos choras, kuris išpildė 
didesnę dalį programo. La
biausia publiką užžavėjo p-lė 
G. Norbutąįtė savo gražiu bal
seliu. Publikos buvo daug.

23 d. vasario Dr-stė Nep. Pag. 
P. Švč. perstatė veikalą “Eglė 
Žalčių Karalienė.” Veikalas 
yra paimtas iš senovės lietuvių

V ' . • J:? ‘ Į .?•

BROOKiYN, N. Y.

Tautos šventės iškilmės.
Kovo 4 d. vakare Tautos 

Fondo 13-tas skyrius surengė 
prakalbas Kar. Aniolų parapi
jos salėje su tikslu paminėt 
Tautos Šventę šv. Kazimiero 
dieną ir kartu parinkt aukų 
Tėvynei Lietuvai.

Vi supi rm i aus i a vietinis clio- 
varg. p. Ki- 

bartui sudainavo “Lietuva Tė-1 
vyne mūsų.” Po tam kalbėjo 
gerb. klebonas kun. S. Remei- į 
ka, karštai ragindamas publi
ką prie aukavimo po kiek kas 
išgali. Buvo laukiama antro •

DAYTON, OHIO.
Kovo 2 d- buvo Lietuvių

Šventės apvaikščiojimas. Buvo kalbėtojo, bet dėl kokios tai 
išneštas protestas prieš lenkus, priežasties nepribuvo, tat už- 
bolševikus ir kitokius LietuvosRišimui šios spragos p. Kibar- 
neprietelius. Vienbalsiai nu- fas su savo choru sudainavo 
tarta, kad kožnas lietuvis turi jar keletą dainelių, 
stoti už savo šalį. Negana to, ’ •
kad reikia kariauti su sveti
mais, bet turime žinoti, kad 
lietuvių išgamos Kapsukas ir 
kiti su kacapų gaujomis atsi
beldė Vilniun ir nori pavergti 
Lietuvą Kacapams.

šanšauskas. i

('boras! 
didžiulis ir gerokai prasilavi- 

, nęs dailėje, tai garbė p. Kibar- 
. tui ir dainininkams kad taip 
; stropiai mokinasi.

P. V. Abromaitis su keletą 
kitų perėjo per salę ir surin
ko $100-06. Surinkta pusėti
nai, nes žmonių buvo visai ma-

' žai.
>

NEWARK, N. J.

Tąsynės tarp parapijonų ir 
kunigo gal greit baigsis.
Mūs parapijoj nesutikimai 

su klebonu prasidėjo nuo pat 
atėjimo čion kun. Budrevi- 
čiaus, bet vis rodos nebuvo 
taip įtempti kaip paskutines 
kelias savaites.

Trustesai visų metų buvo 
ignoruojami ir su jais kun. B. 
jokio reikalo pasirįžo neturėti. 
Vienok, vas. mėnesyje davė 
trustesams knygas peržiūrėti, 
bet visai nesutvarkytas.

Vas. 19 d. trustesai, maty
dami, kad kun. B. su jais ne
siskaito, sušaukė parapijonų 
mitingų, kur tapo dar šeši vy
rai pririnkti į komitetų prie 
trustesų ir įgalioti veikti, kad 
vyskupas duotų tinkantį kuni
gą.

Jau trečids šventadienis kun. 
B. laikos bažnyčioje detekty
vus; o kovo 9 d. po sumos iš
dalino ‘ ‘ atskaitas4 ’ po kurio- 
mis niekeno nepasirašyta ir 
užsakė, kad bus tuojaus baž
nyčioje mitingas. Nustebo visi 
kas čia bus?

Kun. Budrevičius ėmė nešti 
Švenčiausį iš altoriaus į zakri
stijų; moterys pradėjo prieš
tarauti, kad neišniekintų baž
nyčios. nes gerai žino, kad 
svetainėje galima tų atlikti, 
arba naujoje bažnyčioje kuri 
jau arti 2 metu stovi tuščia 
neužbaigta. Prie moterų ir 
vyrai pradėjo šnekėti ir prieš
tarauti kunigui; sukilo tikras 
kermošius.

Kun. B. nieko nepaisęs pa
sakė: “Aš žinau, kų darau” 
ir išnešė Švenčiausią į zakristi
jų, bet žmonės kurių buvo be
veik pilna bažnyčia nenurimo. 
Tuomet kun. B. pasiuntė klap
čiukų Kubilių į klebonijų ir tas 
pašaukė policijos patrulę su 
keletą policmonų; tie suėję į 
bažnyčių .vaikščiojo su kepurė
mis ir kun. B. maišėsi tarpe 
rodos laukdamas, kad tik kas 
jį užkabintų. \ Tuomet prive
dė policmonų prie vienos mote
ries ir sako: “Take her, take 
her,” bet kad toji moteris ne
nusigando ir išmetinėjo kun. 
B. jo nešvarų pasielgimą, tai 
policmonas patraukė pečiais ir 
atsitraukė, nors ir minėtoji 
moteris prašė, kad ją imtų.

Kun. Budrevičiaus nuomo
ne, jis su grinoriais nieko* ne
turįs, bet “grinoriai” nustojo 
aukas davę nuo 2 d. kovo, tai 
ineigos labai sumažėjo ir pa
gal jo platų ėjimą, jų visai ne
užteks.

Kun. B.

WATERBURY, CONN. 
“Sorkės.”

Kovo 9 d. įvyko juokingas 
neva parapijos susirinkimas. 
Nekurie iš “mandriųjų” para
pijom! nebuvo patenkinti, kad 
vietinis klebonas patsai tvar
ko visus parapijos reikalus. Na 
ir pradėjo reikalauti, kad Ko
mitetas parapijonų išrinktas 
tvarkų paimtų į savo rankas. 
Klebonas-gi pasakė, kad jis 
pildo vyskupo įsakymus ir ve
da vyskupo padarytų tvarkų.

Na tai ką pradėt? Sušaukė 
parapijos susirinkimų Polit. 
Neprigulmingo Kliubo svetai
nėje. Susirinkimas buvo be 
tvarkos. Juk pradedant kokį 
darbų reikia gerai apgalvot, o 
čia kaip tik ir pradėta betvar- 
kiškai. Vietoje sušaukt pa
rapijonų susiimkimą sušaukta 
visokių laisvamanių, cicilikų ir 
visokių gaivalų. Na ir drau
ge katalikai renka komitetus, 
balsuoja kaslink pagerinimo 
parapijos stovio, siūlo rezoliu
cijas išnešt visai svetimi žmo
nės parapijoj, tie, kurie trokš
ta ir .deda visas pajėgas, kad 
panaikint bažnyčias. Tie ‘man- 
drieji” katalikai visai be gal
vos pasirodo.

Ei jūs pusgalviai, jei Dievo 
nebijot, tai nors žmonių sar- 
matykitės.

LIETUVOS VYČIŲ 18-TA 
KUOPA

Cambridge, Mass. Šios ko- 
lionijos Vyčiai perstatė veika
lą “Valkatą” Kovo 2 d., 1919, ’ 
N. P. P. Marijos bažnytinėje 
svetainėje. Veikalas gana į- 
spudingas ir labai gerai nusi
sekė sulošti, nes lošėjai turėjo 
tinkamas roles ir kiekvienas 
savo užduotį atliko kuogeriau- 
sia.

J. Naujalis — Valkatos, Ona 
Šimbelaitė 
Liudmilos, V. Žėkevičius Fa- 
dejaus‘Kozlovo, J. Tamošaus- • 
kas — Zigmanto Montvilos, 
V. Jakavičius — Mato Linevi- 
čiaus, M. Karteniutė—jo žmo
nos Linevičienės, K. Sudoniu- 
tė — jų tarnaitės rolėse buvo 
geri.

J. Naujalis — Jurgis Val
kata išrodė tikras valkata, ki
to tokio valkatos kaip jisai 
sunku surasti. Visą publiką 
labai prijuokino.

Ona Šimbelaitė labai publi
ką sugiraudino savo natūra
liu liūdnumu.

V. Žėkevičius, dar tik pirmą 
syki lošė, bet buvo labai ge
ras. V. .Jakavičius, atlošė tė
vo rolę atsakančiai. M. Kar
ti niutė būtų buvus labai gera, 

; .jei savo rolei tinkamais dra- 
1 Lūžiais būtu pasirėdžiusi. J. 
Tamašauskas — Zigmantas 
mylintis Liudmilą užtektinai 
buvo meilus. K. Sudoniutė 

tarnaitė labai gerai tarna
vo.

Publikos pilna svetainė pri
sirinko, kad net sėdynių neuž
teko, daug stovėjo, o kiti 
tai grižo namo. Visa publi
ka buvo užganėdinta iš lošimo 
ir visi sakė, kad jei dar ir de
šimtį sykių loštų, tai vis eitų 
pažiūrėt.

Pertraukose buvo pamargi- 
nimų. Kunigas F. Juškaitis 
trumpai pakalbėjo. P-lė A. 
Šliužiutė padainavo solo. P- 
lės A. ir C. Gasparavičiutės 
viena skambino pi.janą, antra 
pagrajino ant smuiko.

Cambridge L. Vyčiai nuvei
kia daugiaus kaip kitos kuo
pos. Tuojaus žada ir kitą vei
kalą pastatvti po Velykų.

0. M. S.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Atbudo Port Richmondo ka
talikiška visuomenė, kas tik 
jaučias, kad yra katalikas ir 
kam teka gyslose lietuviškas 
kraujas, tas imas už darbo dėl 
Tėvynės ir Bažnyčios. Kone 
kiekvienų savaitę esti prakal
bos, teatrai, dainos- Dabar 
liausimas, kas Richmondiečius 
pabudina prie tokio šaunaus 
veikimo, tai apsigyvenimas 
mūs parapijoje gerb. kun. I. 
Zimblio. Jis apsigyvenęs čia 
pirmiausia parsikvietė gabų 
chorvedį p. Grajauską ir trum
pame laike gražiai išmokina 
parapijos šv. Jurgio “Rūtos” 
Chorą. Tai-gi laisvamaniai iš 
pavydo visokias painias stato 
ir bando suardyti parapijos šv. 
Jurgio bažnytinį chorą “Rū
tą,” bet tas nebegalima. Da
bar susipratęs jaunimas pra
deda atsimest nuo laisvamaniš
kos “Dainos,” o prisirašo prie 
katalikiškos “Rūtos.”

Tegyvuoja kun. I. Zimblis, 
tegyvuoja varg. p. Grajauskas 
ir Choras.

spor-

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

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.

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

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

KAS---- Andr. Naudžiūnas,
lfr Winfield 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 kovo 
3:30 vai. po pietų.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

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

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

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

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir dangiaus 
naujų narių su savim atsivesti.

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, P&.

Augmenėlis.



L. D. S. Reikalai
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SĄJUNGĄ ĮSISIŪBAVO 
PRIE DARBO.

Prie gero, naudingo ir pra
kilnaus darbo mūsų lietuvių 
du syk nereikia kviesti- Už
tenka vieno kvieslio, kad pla
tesnė lietuvių’visuomenė išsiju
dintų ir veiklesni jos nariai 
pradėtų bruzdėti, tarties ir 
pienuoti, kaip svarbesnius gy
venimo reikalus pavaryti pir
myn.

Pavyzdžiu visiems gali būti 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 
kuri ir pirmiaus darbštumu 
atsižymėjo, prie kiltesnių su
manymų vykinimo pirmoji sto
dama darban, ' bet dabar lietu
vių darbininkų organizacija 
ant tiek Įsisiūbavo, kad trum
pu laiku milžiniškus darbus 
manoma nuveikti pačios orga
nizacijos ir visos Lietuvos nau
dai.

Lietuvių krikščionys demo
kratai suprato momento svarbą 
ir uoliai savo darbininkiškas 
jėgas mobilizuoja, kad ateity-

| Apskričio suvažiavimas pave- 
i 'dė valdybai nutarimų vykdini- 
į mu rūpintis, užklausti gerbia
mas kuopas, ar galėsimi inkū
nyti tuos apskričio nutarimus 
be jūsų pačių paramos? Ne, 
niekados! Prašiau kuopų val
dybų prisiųsti savo antrašus, 
narių skaičių ir kuri kolonija 
kibk reikalauja agitatvviškų 
lapelių kopijų ir atsakymo dar 
negirdėt nei iš vienos kuopos. 
Ką tas reiškia.?

Aš nesuprantu ar kuopų val
dybos neskaito organo, ar prie
šingos Apskričio nutarimams. 
Ar kitokia kokia kliūtis yra.

Nesulaukdamas nei iš vienos 
kolonijos atsakymo, lapelius 

! padavėm spaudon ir juos pa- 
skirstvsim Į visas kuopas pa
gal savo nurokavimo. Gal 
bus kaip kur perdaug arba per- 
mažai, tai meldžiam nerūgoti, 
ne mūsų čia kaltė.

1 
Apskritys stengsis dirbt tiek 

ant kiek bus galima ir savo nu- i 
veiktus darbus parodys šuva-;

: žiavimui, kur bus paklausta 
je jas sunaudoti lietuvių dar-į ir visų komisijų ir kuopų, ar 
bininkų luomo gerovei ir suda- visi gVrai atliko savo užduo- 

Jeigu lazda dabar ker- 
reika-. tania tai prie jos ir rengkimės. 

į Jeigu sutvėrėm Apskriti, tai 
niatosi, kad nebereikalo tą da-i 
rėm, tai jį ir remkim. ( Visas 
kliūtis meskim į šalį, o imki-! 
mės prie darbo už prakilnius 
LDS. idealus.

Tai-gi dar kartą prašau ger
biamų kuopų, kada gausite 
tuos lapelius, pasistengkit kuo- 
plačiausia juos paskleisti. O 
po tam kiekvienas narys turi 
tapti organizatorium, stengties 
sutraukti visus lietuvius dar
bininkus į LDS. organizaciją.

Kuri” kuopa paaugs smar
kiausia narių skaičiumi, kolo
nijos lietuvių skaičiaus nuo
šimčiu sumuš kitas kolionijas, 
ta kuopa gaus gražią dovaną, 
taip-gi ir pavieniai' nariai, ku
rie prirašys daugiau narių į sa
vo kuopą, gaus gražią dova
ną. Dovanos bus suteiktos 
sekančiame Apskričio suvažia
vime.

i 
Dar vienas dalykas. Greitu Į 

laiku bus atspausti “sizen” ti-; 
kietai Apskričio išlaidų pa
dengimui. Nuoširdžiai mel
džiu visų narių tuos tikietus 
išparduoti.

Tas visas darbas sutaisys 
mums plačią ir derlingą dirvą] 
mūsų organizacijos auginimui.

Prie to viso turime dar vie
ną svarbų dalyką. Ar nega
lėtų gerbiamos kuopos sureng- 

į ti prakalbų maršruto. Kuopos 
I sutinkančios ronirti nrnhalhi] 

malonės skubiai 
apie.tai pranešti Apskričio raš
tininkei. Kuopų nuomonę pa
tyrusi Apskr. valdyba steng
sis sutvarkyti maršrutą ir su
sižinos su kalbėtojum. Kiti 
LDS. Apskričiai rengia marš
rutus ir kaip girdėt, gerų pa
sekmių susilaukia. Ir Conn. 
LDS. Apskritys negali atsilik
ti. Nors ir nesenai turėjo 
prakalbų maršrutą, bet tokie 
maršrutai kad būtų ir kuotan- 
kiausiai, tuo geriau bujotų mū
sų organizacija. Mažesnės kuo
pos lai ir-gi nesibijo ir jos lai 
stoja drąsiai į darbą; lai pa
rodo savo narsumą ir norą pa
kilti. Jos gali kreiptis į ar
timesnes kolonijas, kur gyvuo
ja stipresnės kuopos, kurios pa
dės mažesnėms kuopoms pasi
darbuoti L. D. S. naudai.

Žinoma, jei kuopos nenorės 
pdgelbos, neprašys, tai var
giai ir gaus. Siūlyties su sa
vo pagelba niekas nenori. Tu
rim Apskritį, turim jo valdy
bą, turim organizatorių ir sti
presnių kuopų, tai bendrai su
sitarę milžinišką darbą vary
kime pirmyn. Ant galo turir 
me ir L. Vyčius, kurie mums 
taip artimi, kaip dešinė su kai
riąja ir jie niekad neatsisakys 
mums pagelbėti, tik juos tal
kon pakvieskim.

Lauksiu geriausių pasekmių 
iš šito mano atsišaukimo.

A B. Jakžtys, 
Conn. L-D.S. Apekr. Pirm.

RACINE, WIS,
LDS. 63 kuopa surengė teat

rą “Visi trys pralaimėjo.” Į- 
vyko 2 kovo 1919 m. Veika
las nusisekė, gražiai, pertrauko
se buvo gražių dekliamacijų. 
Pasibaigus teatrui šv. Cecili
jos choras sudainavo keletą lie
tuviškų dainelių, kurios pub
likai labai patiko, ant galo už
baigta su tautišku himnu. Bū
tų geistina, kad tokių vakarė
lių Racino jaunimas dažniau 
surengtų, ale yra stoka veikė
jų, todėl mes LDS. 63 kuopa 
kviečiam daugiau jaunimo į 
bendrą veikimą, nes stoka yra 
gabių veikėjų. Prie progos 
dar turiu pranešti, jog LDS. 
rengia prakalbas ant 16 d. ko
vo 1919 m. Union Hali Svetai
nėje. Kalbės atsižymėjęs kal
bėtojas studentas A. Račkus. 
Todėl Raciniečiai turės progos 
išgirsti naudingų patarimų, 
kas būtinai reikalinga kiekvie
nam darbininkui.
lankykite skaitlingai, 
gailėsit. •

Todėl atsi
o nesi

✓

«
ALBANY. N. Y.

LDS. 67 kp. laiko savo susi
rinkimus Šv. Jurgio Draugijos 
Salėje ant Livengston Avė. ir 
kampas Torton St.

Visus brolius ir sesutes dar
bininkus kviečiame prisidėti 
prie šios taip naudingos orga
nizacijos.

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės prie šios kuopos val
dybos. Jų adresai:

Pirm. — M/Marcinkevyčius, 
260Į Livengston Avė.

Rašt. — J. Pašausi,
538 Third Street.

J. Pasausis, Rašt.

SVIETAS ATGIMSTA.
Viso pasaulio permainymas 

pilname įsisiūbavime, ir mes 
negalime išsigelbėti nuo didelių 
nuotikių.

Išdirbiinas gyduolių yra pa
brangintas didesnėmis kaino
mis, kadangi uždedami ant jų 
mokesčiai.

Nenusiminkite dėl jų koky
bės!

Tokis visuomet buvo motto 
Trinerio Laboratorijos.

Štai kodėl kaina Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno Eli- 
xiro, pačios ūžtikimiausios gy
duolės dėl visų vidurių netvar- 
kumos ir Trineiro Angelica 
Bitter Tonika, neperviršijamas 
kaipo atbudavotojas gyvybės 
ir energijos nežymiai pakilo, 
kad apsaugojus kokybę.

Visos kitos Trinerio gyduo
lės, ypatingai Trinerio Lini- 
mentas nuo reumatizmo, neu- 

* ralgi jos ir išsisukimo, Trinerio

I Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centų. Agentams duodame nuo
laidą. Užsisakykite.

Trims Menesiams
Sveikatos

vartodami

ryti laisvoje Lietuvoje tvirtą tis. 
pamatą darbo žmonių 
larns aprūpinti.

Dar jaunutė Amerikos lietu
vių krikščionių demokratų pa
jėga. jinai tik dabar savo vei
kimui platesnius programus 
nusistatė, bet kas atidžiau pa
žvelgs Į Amerikos lietuvių ka
talikų veikimą, o ypač į L. D. 
S., pamatys aiškiai, kad 
kščionys demokratai savo 
joms ir obalsius inkūnyti 
na .platų vieškeli lietuvių 
pe.

Savo darbui maistą semia 
krikščiopys demokratai ne pa
giežoje, ne skriaudose, bet iš 
ramaus tikros pažangos šalti
nio, kurs išplaukia iš grynų 
ir prakilnių proto ir širdies 
troškimų suteikti darbo žmo
nėms geresnį gyvenimą ir už
tikrinti jiems pasaulyje prigu
linčias teises. Darbo žmonės 
daugiausia ant savo pečių pa
kelia, tad teisingai darbo žmo
nėms priklauso jų teisių visuo
menėje, politikoje ir ekonomi
joje užtikrinimas.

Tų prakilnių krikščionių de
mokratų obalsių skatinama 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
pasirįžo Amerikos lietuvius 
darbininkus sutraukti į krūvą 
ir suorganizuoti galingą pajė
gą, kuri rimtam darbui paties 
plačius pamatus ir sykiu įvy
kins gyveniman, kas yra kri
kščionių demokratų progra- 
man inrašyta.

šiuo klausimu dabar L. D. j sutinkančios rengti prakalbų 
Sąjungos Centras, Apskričiai i maršrutą,

kri- 
ide- 
ski- 
tar-

I

ir kuopos susirūpinę, griebiasi 
smarkaus darbo ir galima ti- 
kėties, kad viskas pavyks 
kuogeriausia, nes Į darbą sto
ja rimčiausi Amerikos lietuviij 
visuomenės dalis — lietuviai 
krikščionys demokratai darbi
ninkai su L. D. S. priešakyj.

Lietuviai ir lietuvaitės dar
bininkai, LDS. mūsą stipriau
sia tvirtovė. Stokime visi dar
ban už jos dar didesnį sudrū- 
tinimą.

STIPRINKIME LIETUVIŲ 
DARBININKIŠKAS PA

JĖGAS.

Connecticut Apskričio L. D. S. 
kuopų ir narių domai.

Apie mėnesį laiko atgal bu
vau rašęs straipsnelį mūsų or
gane kaslink pildymo Apskri
čio nutarimų. Matyti į ma
no tą atsišaukimą mažai kas 
atkreipė atidos. Man rodos, 
kad mano pageidavimai mūsų 
organizacijos gerovei privalė
tų būti visų tikslu, kaip kuo
pų, taip ir pavienių narių.

Ypatingai kreipiau visų do
mų į mažesnes kuopas, kurių 
labui esu pasirįžęs padaryti 
viską, kas yra paprasto imo- 
gaus galimybėje, bet tas ma
na pasirįžimas nieko nereiš
kia ir negaliu nieko nuveikti 
be paramos tų, kurių naudai 
darbas yra varoma

Laikau sau už priedermę, nes

BRIDGEPORT, CONN.

LDS- 39 kuopos Įvyks mėne
sinis susirinkimas kovo 16 d. 
1919 m. tuojaus po sumos šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Visi nariai malonėkite ateiti, 
nes turime daug svarbių reika
lų apkalbėti. Būtinai visi pri
būkite ir naujų nepamirškite 
atsivesti.

Kuopos Rašt. U. M.

L. D. S. NARIAI UŽJAUČIA 
STREIKIERIAMS.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norivood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norvvood, Mass. kosulio malšintojas nuo šalčio 
KASIERIUS —- M. Abračinskas, ir kosulio, ir Trinerio Antiput- 

187 Ames St., Montello, Mass. rina,
KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- mui, burnos plovimui ir žaiz- 

vuliutė, 22 Chapell st., i 
ivood, Mass. ir E. Roženiukė.
148 Ames St., Montello, Mass.

gerai veikia gargaliavi-

Chicago, III.
Gerbiamieji:— LDS- 20-ta 

kuopa šiuomi siunčia streikuo- j 
jantiems mūsų broliams darbi
ninkams audėjams Laivrence 
$29.00. Meldžiame šelpti su
jungi ečius.

Toliau tikimės galėsime pri
siųsti daugiau.

Su pagarba
A. Gerdziunas.

Binghamton, N. Y.

Vyčių auka.
Gerb. Kun. Vermauski:— 

Prisiunčiu $6.14, kuriuos surin
kome Liet. Vyčių' 31 kp. susi
rinkime. Tai auka lietuviams 
streikieriams Laivrence, Mass. 
Malonėkite Tamsta atiduoti 
tiems, kuriems reikalinga.

Su pagarba
J. Misevičius.

Cleveland, Ohio.
LDS- 51 kuopos laikytame 

susirinkime vasario 23 pakelta 
klausimas, kad- Lavrenco, 
Mass. streikieriams reikia pa
rinkti aukų.

Mažai atsilankė į susirinki
mą, bet aukas rinkome ir sulig 
savo išgales aukavo šie:

Po $1.00: R. Žitkevičius, A. 
Slavinskas, M. Rakauskaitė, J. 
Kuzas, J. Jonuška.

Po 50c.: M. Šimonis, A. Mont
vila, A. Kanaverskas, J. Bla
ževičius.

Po 25c.: A. Kunigiškis, J. 
Žaliaduonis, M. Ardzilauskas, 
A. Kuzas, A. S. Kulbickas. 
Smulkių surinkta 28c. Išvi
so $8.40..

Pinigus siunčiame L. D. S. 
Streikierių Fondan.

Juozas Jonuška.

“DARBININKAS”
DIENRAŠČIU.

Jeigu norit gauti “Darbinin
ką” kasdieną — pasidarbuoki
te. Gaukite bent po vieną nau
ją skaitytoją.

Reikalinga 15.000 naujų skai- lių! 
tyto jų ‘ ‘ Darbininko ’ ’ dienra-į 
ščiu Įsteigimui.
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Nor- du gydymui, parduodama viso- 
■ se aptiekose taja pačia kaina 
Į kaip ir pirma.

Reikalaukite Trinerio gyduo-

Joseph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrove,

Su kapitalu $100.000.00. Lietuvių Statymo Ben
drovė gavo valdišką čarteri mieste Čolumbus, Ohio 
valstijoj. Lietuvių Statymo Bendorvė angliškai va
dinsis “The Lithuanian Building Company.”

Lietuviu Statymo Bendrovės buveinė (ofisas 
bus mieste Cleveland, Ohio.

Lietuvių Statvmo Bendrovės tikslas statyti na
mas ne tik Ohio valstijoj, bet ir visoj Amerikoje iš 
kur gaus užsakymą. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namu statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
čią. plvtnyčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
matninkus ir juos panaudoti prie darbo ant kiek 
rasis lietuvių. Ir jei Lietuva gautų laisvę, dalį dar
bininkų ir užsakymų perkelti Lietuvon.

Tikslas geras ir senai lietuviams buvo reikalin
ga tokia Bendrovė kuri užsiimtų namų statymu ir 
štai jau yra. Dėlto lietuviams yra gera proga 
prie Lietuvių Statymo Bendrovės prisidėti nusiper
kant jos serų

Vienas Šeras $25.00. Galima pirkti nemažiau 
kaip 2 šėru įmokant 10 dalį jų vertės. Už Šerus 
priimam ir Suv. Valstijų Laisvės (Liberty) Bond
sus.

Lietuvių Statymo Bendrovės nėra pasigyrimu 
ir savęs išgarsinimu, kad tas ir tas bus kada bet 
yra parodoma kad tuojau veikiama, dirbama, kož- 
nam šėrininkui, kožnam lietuviui matoma. Dar ne
spėjo susiorganizuoti Lietuvių Statymo Bendrovė, 
o užsakymų (orderių) jau turi už 50.000 dol., o 
kada pradėsime dirbti, bus daug daugiaus. 
ir pelnas yra aiškiai permatomas.

Lietuvių Statymo Bendrovės Valdyboj yra vi
si žinovai, kurie gali tą darbą vesti ir padirbti ir 
yra pasitikimos vpatos. Prie to bus gal įdomu 
matyti iš jų vardų, kurie yra šie:

1) B. Rakauskas, mokinys Architektūros namų 
statymo, Cleveland, Ohio.

2) Gerb. Kun. M. Cibulskis, Daytono Lietuvių 
klebonas, kuris prisidėjo prie pastatymo dviejų ba
žnyčių.

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
III., kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank’o, Chicago, III. ir savininkas keletos 

’nuosavių namų.
4) A. S. Kulbickas, darbštus veikėjas Lietuvių 

Darbininkų Sąjungoje, Cleveland, Ohio.
5. S. Rodavičia, Rūtos Banko Sekretorius Ak- 

ron, Ohio ir namų statytojas.
6) A. Kanoverskis, dailydė, Cleveland, Ohio.
7) Jurgis Dubickas, kalvis, Cleveland, Ohio.
Valdyboj vietas užima šiaip: B. Rakauskas — 

prez., A. S. Kulbickas — Raštininkas, Kun. M. Ci
bulskis — kasierius.

Užsakymus, pinigus ir kas neaišku, informaci
jų klausiant arba amatninkai rašydami laiškus uždė
kite tokį adresą:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

GALITE APSAUGOTI SVEI-

T> A TITAI A KATĄ SAV0 ŠEIMYN0S P A jĮ I (l I A per tris mėnesius UŽ 1 

DOL.

Gydytojas pavidale saldainių.
Geriausia yra priemonė, norint būti sveiku, yra vartoti 

saldainius PARTOLA.
PARTOLA yra geriausias draugas žmogaus organizmo, 

nes padeda jam dirbti.
PARTOLA išvalo kraują ir vidurius. Ją myli vaikai ir 

suaugusieji. Tai valytojas kraujo, katras atlieka maloniu 
būdu ir be jokio jautimo.

KA SAKO GYDYTOJAS
APIE SALDAINIUS. VELTUI

4

PARTOLA yra geriausias drau-Graži ir naudinga dovanėle kož- 
gas vyrų, moterų ir vaikų. Kiek-nam prisiuntusiam užsakymą ir pi- 
vienoje lietuvių šeimynoje priva-nigus sykio su šiuo pagarsinimu, 
lo rasties PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžutėse, ku
rios kainuoja tik po 1 dol. 
žutės už 5 dolerius.

Laiškus 'r užsakymus adresuokit:
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avenue,
New York, N. Y.
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Al, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnSJęs pilvelis buvo. Dispepsija, i 
ne virinimas pilvelio, nuslabnejimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė- ' 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- i 
«ur ieškojau <au pagelbos, nesi gailėjau visoje Amerikoj ir ui rubežlą. 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą,' Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą Ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, z. 
Kraujas iėslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ren
inai ląmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidur! ą rėžimas iš
nyko po užmušimui visą ligą. Bėglu 8 mėnesią ižgerdavau kas savai
tė po buteli Salutaraa. Biteria, Ir po 8 mėn. savo paveiksle pamačiau 
tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jauriuos smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykią dėkavoju Salutaras myliotą geradėjul ir lin
kiu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuo*irdžtai kreipties prie Salutaras:

ŪTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrtim, Prof. 
1707 So. Halsted St, * Telephone Canal 6417, Chicago, DL••

Madingas Puikus Laikrodis-Kalendorius
TIKTAI $7.45.

MADIŠKIAUSIAS TR PRAKTIŠKIAUSIAS laikrodis yra LAI- 
KRODIS-KALENDORIUS ir vpatos kurios myli turėti daiktus ku
rie ištikriiją gražūs ir puikūs ir tuomi pat kartu brangūs, perka 
juos.

LAIKRODIS-KALENDORIUS yra labai brangus, vis labiau iš 
tos priežasties kad ji visur negalima pirkti, ir jeigu jį pirktum kur 
kitur, turėtumei už jį mokėti apie $15.00.

Mes šiuomi laiku iš priežasties savo DIDŽIO RUDENINIO IŠ
PARDAVIMO galime duoti jums ši LAIKRODĮ-KALENDORIŲ, ir 
daugel kitų brangu] ir didžios vertės ir .taip-gi gražių daikti] už ma
žiausias kaip galima prekes.

Su atida peržiūrėk -daiktus parodytus virš Įdėtame paveiksle, 
sulygink mūsų kainas su kitų kainomis ir persitikrinsi pats save 
kad niekur negausi tokio gero tavoro u žtokią žemą kainą kaip mū
sų.

1) Šis puikus ir geras LAIKRODIS-KALENDORIUS, kuris tei
singiausiai parodo laiką, dieną ir savaitę, dieną ir mėnesi, ir kuris 
kitur kainuoja apie $15,00, mes jį jums prisiųsme už tiktai $7.45.

Jeigu Tamsta pirksi šį laikrodį ir už tą kainą už kurią mes 
Tamstai jį siūlome, tai ištikrųjų jūs gaunate pigų pirkinį, ir jūs ga
lėsite pasigirti su juomi ir jūsų draugai pavydės jums.

2) Gražų auksuotą laikrodžio lenciūgėlį, kuris yra parduoda
mas krautuvėse po $6.00 ir daugiau, — mes jums jį prisiusime už 
tiktai $1.65.

3) Graži paauksuota kravatos spilkutė su puikiu deimantu (gry
nu deimantui už kurį kitur turėtumei mokėti apie $5.00, — mes jį 
jums prisiusime už tiktai $1.45.

4) Puiki celiuloido eigamyeia gražioje skrynutėje, už kurią ki
tur turėtumėt mokėti apie $2.50, — mes jums prisiusime tiktai už 
$U.00.

5) Graži] paauksuotą moterišką arba vyrišką žiedą, vertą $5.00 
— mes prisiusime tiktai už $1.45.

6) Graži] ir nepaprastai gerą peiliuką su kamščiatraukiu, pada
rytas iš geriausio plieno, pyralin kotu, išlietas variu iš vidaus ir 
su nikeliniais sidabriniais galais, už kurį turėtumėt mokėti apie 
$3.00 kitur, mes prisiusime už tiktai $1.95.

7) Labai gerą elektrikinę lemputę, kurią lengviai galima ne
šioti kišenėje, didumo l|x5 colius, mes jums prisiusime už tiktai 
$1.25.

Trijų dolerių vertės britvą, padarytą iš geriausio plieno, kau
linis rankena, parduodamą kiekvienoje krautuvėje už $3.00 ir šiais 
laikais net brangiau, — mes jas parduodame už tiktai $1.95.

Virš nurodytus daiktus galima pirkti kiekvieną atskirai už pa
duotą kainą arba visus sykiu galima pirkti, jei pirkėjas nori gau
ti nuolaidą nuo šių žemų kainų. »

Visi .daiktai parodyti virs paveiksle, kartu su šiuo gražiu laik
rodžiu, kurio kiti pavydės ir už kurį turėtumei mokėti apie $40.00, 
mes jums prisiusime tiktai už $14.45. Už šį madišką ir gražų LAI
KRODĮ-KALENDORIŲ vieną jūs kitur turėtumėt mokėti apie $15.00 
be pas mus jūs gausite tą patį LAIKRODĮ-KALENDORIŲ ir 7 kitus 
brangius daiktus.

Mes šitą pasiūlijimą duodame tiktai ant kelių dienų ii priežas
ties mūsų DIDELIO RUDENINIO IŠPARDAVINĖJIMO, tai-gi ne
atidėliok bet rašyk Šiandieną.

Siųsdamas užsakymą siųskite tiktai $1.00 ir likusius pamokėsi 
kada daiktai bus pristatyti į jūsų namus.

Pasinaudok šiuomi pasiūlijimu nes gal kitas toks neatsiras, pa
našu# į šitą. .

Šį metą pamąstyk apie savo Kalėdines dovanas išanksto, nes pirm 
švenčių turėsite mokėti baisias kainas, nes kiekvienas daiktas eina 
brangyn.

PAN-AMERIOAN EXPORTERS, •
Dept. 234. Chicago, DL••MMMMa 1163 Jfilwaulrae Aro^
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Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti “Darbi
ninko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centų. Agentams duodame nuo
laidą. Užsisakykite.

L. D. S. Reikalai.

L. D. S. NARIAI UŽJAUČIA 
STREIKIERIAMS.

Kuopi} nuomonę pa- 
steng- 
ir su-

Kiti 
marš-

Chicaffo, DL
• F

GALITE APSAUGOTI SVEI
KATĄ SAVO ŠEIMYNOS

; TRIS MĖNESIUS UŽ 1

lini nkų organizacija 
įsiūbavo, kad trum- 
milžiniškus darbus 
įveikti pačios orga- 
visos 'actuvos nati-

saldainių.
būti sveiku, yra vartoti

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Krankliu St., Nonvood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A. J. Navickas,

58 Ilcaton Avė., Nonvood, Mass. i kosulio malšintojas nuo šalčio 
KASIERIUS- M. Abračinskas, ir kosulio, ir Trinerio Antipilt-

187 Ames St., Montello, Mass. rina, gerai, veikia gargaliavi- 
KASOS GUODĖJAI - Ona Ne- nuli, burnos ploviniui ir ž;iiz- 

vuliutė, 22 Chapell st., Nor- dų gydymui, parduodama viso- 
wood, Mass. ir E. Roženiukė ; se aplinkose laja pačia kaina 
148 Ames St., Montello, Mass. kaip ir pirma.

VELTUI
l’ARTOI.A yra geriausias drau-(iraž. ir naudinga dovanėlė kož- 

gas vyra, moterų ir vaikų. Kiek-ii:ii:i prisiuntnsiani užsakymą ir pi- 
vienoje lietuviu šeimynoje priva-nigus sykiu su šiuo pagarsinimu, 
io rasties PARTOLA. i.aiškus r užsakymus adresuokit:

PARTOLA rekomemluojasi ir APTEKA PARTOSA, 
parsiduoda didelėse dėžutėse, kn- 160 Second Avenue,
rios kainuoja tik po 1 dol. 6 dė-Dept. L. 3. New York, N. Y. 
žutes už 5 dolerius. ('60)

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGĄ ĮSISIŪBAVO 

PRIE DARBO.
Prie gero, naudingo ir pra

kilnaus darbo mūsų lietuvių 
du syk nereikia kviesti. Už
tenka vieno kvieslio, kad pla
tesnė lietuvių-visuomenė išsiju
dintų ir veiklesni jos nariai 
pradėtų bruzdėti, tarties ir 
pienuoti, kaip svarbesnius gy
venimo reikalus pavaryti pir
myn.

Pavyzdžiu visiems gali būti 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 
kuri ir pirmiaus darbštumu 
atsižymėjo, prie kiltesnių su
manymų vykinimo pirmoji sto
dama darban, bet dabar lietu
vių dari 
ant tiek Įsi 
pu laiku 
manoma nn 
nizacijos ir 
dai.

SVIETAS ATGIMSTA.
Viso pasaulio permainymas 

pilname įsisiūbavime, ir mes 
negalime išsigelbėti nuo didelių 
nuotikių.

lšdirbinias gyduolių yra pa
brangintas didesnėmis kaino
mis, kadangi uždedami ant jų 
mokesčiai.

Nenusiminkite dėl jų koky
bės !

Tekis visuomet buvo motto 
Trinerio I laboratorijos.

Štai kodėl kaina Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno Kli- 
xiro, pačios užtikiiniausios gy
duolės dėl visų vidurių netvar- 
kumos ir Trineiro Angelica 
Bitter Tonika, neperviršijamas 
kaipo atbudavotojas gyvybės 
ir energijos nežymiai pakilo, 
kad apsaugojus kokybę.

Visos kitos Trinerio gyduo
lės, ypatingai Trinerio Lini- 
nieidas nuo reumatizmo, neu
ralgijos ir išsisukimo, Trinerio

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. laiko savo susi

rinkimus Šv. Jurgio Draugijos 
Salėje ant Livengston Avė- ir 
kampas Torton St.

Visus brolius ir sesutes dar
bininkus kviečiame prisidėti 
prie šios taip naudingos orga
nizacijos.

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės prie šios kuopos val
dybos. J ų adresai:

Pirm. — M. Marcinkevvčius, 
260Į Livengston Avė.

Rašt. — J. Pašausi,
538 Third Street.

„J. Pasausis, Rašt.

RACINE, WIS.
LDS. 63 kuopa surengė teat

rą “Visi trys pralaimėjo.” Į- 
vyko 2 kovo 1919 m. Veika
las nusisekė, gražiai, pertrauko
se buvo gražių dekliamacijų. 
Pasibaigus teatrui šv. Cecili
jos choras sudainavo keletą lie
tuviškų dainelių, kurios pub
likai labai patiko, ant galo už
baigta su tautišku himnu. Bū
tų geistina, kad tokiif vakarė
lių ltacino jaunimas dažniau 
surengtų, ale yra stoka veikė
jų, todėl mes LDS. 63 kuopa 
kviečiam daugiau jaunimo į 
bendrą veikimą, nes stoka yra 
gabių veikėjų. Prie progos 
dar turiu pranešti, jog LDS. 
rengia prakalbas ant 16 d. ko
vo 1919 m. Union Hali Svetai
nėje. Kalbės atsižymėjęs kal
bėtojas studentas A. Račkus. 
Todėl Raeiniečiai turės progos 
išgirsti naudingų patarimų, 
kas būtinai reikalinga kiekvie
nam darbininkui. Todėl atsi
lankykite skaitlingai, o nesi
gailėsi! •

1 Apskričio suvažiavimas pave- 
' dė valdybai nutarimų vykdini- 
! mu rūpintis, užklausti gerbia
mas kuopas, ar galėsime inkū- I 
nyti tuos apskričio nutarimus 
be jūsų pačių paramos? Ne, ■ 
niekados! Prašiau kuopų val
dybų prisiųsti savo antrašus, 
narių skaičių ir kuri kolonija 
ki’ek reikalauja agitatyviškų 
lapelių kopijų ir atsakymo dar 
negirdėt nei iš vienos kuopos. 
Ką tas reiškia?

Aš nesuprantu ar kuopų val
dybos neskaito organo, ar prie
šingos Apskričio nutarimams. 
Ar kitokia kokia kliūtis yra.

Nesulaukdamas nei iš vienos 
kolonijos atsakymo, lapelius^ 
padavėm spaudon ir juos pa-1 
skirstysim į visas kuopas pa-1 
gal savo nurokavimo. GaL 
bus kaip kur perdaug arba per- ■ 
mažai, tai meldžiam nerūgoti, 
ne mūsų čia kaltė.

Apskritys stengsis dirbt ti<*k 
ant kiek bus galima ir savo nu-1 
\ eiatus darbus parodys suva
žiavimui, kur Ims ]>ak;austa 
ir visų komisijų ir kuopų, ar 
\ isi gerai atliko savo užduo-l 
lis. .Jeigu iazda dabar ker-Į 
“ima tai prie jos ir rengkimės. > 
.Jeigu sutvėrėm Apskritį, tai i 
matosi, kad nebereikalo tą da-j 
!-eni. tai .jį ir remkim. , Visas 
klintis meskim į šalį, o imki
mės prie darbo už prakilnius 
LDS. idealus.

Tai gi dar kartą prašau ger
biamu kuopų. kada gausite 
tuos lapelius, pasistengkit kuo- 
plačiausia juos paskleisti. O 

| po tani kieky ienas narys turi j 
tapti organizatorium, stengties 
sutraukti visus lietuvius dar
bininkus į LDS. organizaciją.

Kuri kuopa paaugs smar
kiausia narių skaičiumi, kolo- 

į nijos lietuvių skaičiaus nuo
šimčiu sumuš kitas kolionijas, 

Į ta kuopa gaus gražią dovaną, 
i taip-gi ir p.< ieniai nariai, ku- 
: rie prirašys daugiau narių į sa- 
I vo kuopą, gaus gražią dova
ną. Dovanos bus suteiktos 
sekančiame Apskričio suvažia
vime.

Dar vienas dalykas. Greitu 
laiku bus atspausti “sizen” ti-1

I kietai Apskričio išlaidų pa Į 
dengimui. Nuoširdžiai mel
džiu visų narių tuos tikietus! 
išparduoti.

Tas visas darbas sutaisysi 
mums plačią ir derlingą dirvą! 
mūsų organizacijos auginimui, i

Prie to viso turime dar vie-Į 
na svarbų dalyką. Ar nega- i 
lėtų gerbiamos kuopos sureng

II i prakalbų maršruto. Kuopos 
; sutinkančios rengti prakalbų 
i maršrutą, malonės skubiai 
' apie tai pranešti Apskričio raš
tininkei, 
tyrusi Apskr. valdyba 
sis sutvarkyti maršrutą 
sižinos su kalbėtojum. 
LDS. Apskričiai rengia 
rutus ir kaip girdėt, gerų pa
sekmių susilaukia. Ir Conn. 
LDS. Apskritys negali atsilik
ti. Nors ir nesenai turėjo 
prakalbų maršrutų, bet tokie 
maršrutai kad būtų ir kuotan- 
kiausiai, tuo geriau bujotų mū
sų organizacija. Mažesnės kuo
pos lai ir-gi nesibijo ir jos lai 
stoja drąsiai į darbą; lai pa
rodo savo narsumą ir norą pa
kilti. Jos gali kreiptis į ar
timesnes kolonijas, kur gyvuo
ja stipresnės kuopos, kurios pa
dės mažesnėms kuopoms pasi
darbuoti L. D. S. naudai.

Žinoma, jei kuopos nenorės 
ptlgelbos, neprašys, tai var
giai ir gaus. Siūlyties su sa
vo pagelba niekas nenori. Tu
rim Apskritį, turim jo valdy
bą, turim organizatorių ir sti
presnių kuopų, tai bendrai su
sitarę milžinišką darbą vary
kime pirmyn. Ant galo turi
me ir L. Vyčius, kurie mums 
taip artimi, kaip dešinė su kai
riąja ir jie niekad neatsisakys 
mums pagelbėti, tik juos tal
kon pakvieskim.

Lauksią geriausių pasekmių 
iš šito mano atsišaukimo.

A. B. Jakitys, 
Conn. L.D.S. Apskr. Pirm.

Liet UVl'.J 
krutai minrato momento svarbą 
ir uoliai savo darbimnkiškas 
jėgas mobilizuoja, kad ateity
je jas sunaudoti li<*tu\iii dar
bininkų luomo gerovei ir suda
ryti laisvoji* Lietuvoje tvirtą 
pamalą darbo žmonių reika
lams aprūpinti.

Dar jaunutė Amerikos lietu
vių krikščionių demokratų pa
jėga. jinai tik dabar savo vei
kimui platesnius programus 
nusistatė, bet kas atidžiau pa
žvelgs į Amerikos lietuvių ka
talikui veikimą, o ypač į L. D. 
S., pamatys aiškiai, kad kri
kščionys demokratai savo idė
joms ir obalsius inkūnyti ski
na -platų vieškelį lietuvių tar
pi*.

Savo darbui maistą .semia 
krikščiopys demokratai ne pa
giežoje, ne skriaudose, bet iš 
ramaus tikros pažangos šalti
nio, kurs išplaukia iš grynų 
ir prakilnių proto ir širdies' 
troškimų suteikti darbo žmo
nėms geresnį gyvenimą ir už-1 
tikrinti jiems pasaulyje prigu
linčias teises. Darbo žmonės i 
daugiausia ant savo pečių pa-1 
kelia, tad teisingai darbo žmo
nėms priklauso jų teisių visuo
menėje, politikoje ir ekonomi
joje užtikrinimas.

Tų prakilnių krikščionių de- I 
mokintų obalsių skatinama 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
pasirįžo Amerikos lietuvius 
darbininkus sutraukti į krūvą 
ir suorganizuoti galingą pajė
gą, kuri rimtam darbui paties 
plačius pamatus ir sykiu įvy
kins gyveni man, kas yra kri
kščionių demokratų progra- 
man inrašyta. ,

šiuo klausimu dabar L. D. I 
Sąjungos Centras, Apskričiai į 
ir kuopos susirūpinę, griebiasi 
smarkaus darbo ir galima ti
kėties, kad viskas pavyks 
kuogeriausia, nes į darbą sto
ja rimčiausi Amerikos lietuvių į 
visuomenės dalis — lietuviai 
krikščionys demokratai darbi
ninkai su L. D. S. priešakyj.

Lietuviai ir lietuvaitės dar
bininkai, LDS. mūsų stipriau
sia tvirtovė. Stokime visi dar
ban už jos dar didesnį sudrū- 
tinimą.

STIPRINKIME LIETUVIŲ 
DARBININKIŠKAS PA

JĖGAS.

Connecticut Apskričio L. D. S. 
kuopų ir narių domai.

Apie mėnesį laiko atgal bu
vau rašęs straipsnelį mūsų or
gane kaslink pildymo Apskri
čio nutarimų. Matyti į ma
no tų atsišaukimų mažai kas 
atkreipė atidos. Man rodos, 
kad mano pageidavimai mūsų 
organizacijos gerovei privalė
tų būti visų tikslu, kaip kuo
pų, taip ir pavienių narių.

Ypatingai kreipiau visų do
mų į mažesnes kuopas, kurių 
labui esu pasirįžęs padaryti 
viską, kas yra paprasto fcno- 
gaus galimybėje, bet tas ma
na pasirįžimas nieko nereiš
kia ir negaliu nieko nuveikti 
be paramos tų, kurių naudai 
darbas yra varoma.

Laikau sau už priedermę, nes

Trims Menesiams 
Sveikatos

PARTOLA™
DOL.

Gydytojas pavidale
Geriausia yra priemonė, norint 

saldainius B.VRTOLA.
BARIO!.A yra geriausias draugas žmogaus organizmo, 
padeda jam dirbti.
BAll'rOLA išvalo kraują ’r vidurius. Ją myli vaikai ir 

suaugusieji. Tai valytojas kraujo, katras atlieka maloniu 
b.ūdu ir be jokio jautimo.

KA SAKO GYDYTOJAS
APIE SALDAINIUS.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS- 39 kuopos įvyks mėne

sinis susirinkimas kovo 16 d. 
1919 m. tuojaus po sumos šv. 
.Jurgio parapijos svetainėje. 
Visi nariai malonėkite ateiti, 
nes turime daug svarbių reika
lų apkalbėti. Būtinai visi pri
būkite ir naujų nepamirškite* 
atsivesti.

Kuopos Rašt. U. M.

Chicago, III.
Gerbiamieji:— LDS.

kuopa šiuomi siunčia streikuo
jantiems mūsų broliams darbi
ninkams audėjams Lavvrence 
$29.00. Meldžiame šelpti są- 
jungiečius.

Toliau tikimės galėsime pri
siųsti daugiau.

Su pagarba
A. Gerdziunas.

Binghamton, N. Y.
V y č i ų auk a.

Gerb. Kun. Vermauski:— 
Prisiunčiu $6.14, kuriuos surin
kome Liet. Vyčių' 31 kp. susi
rinkime. Tai auka lietuviams 
streikieriams Lavvrence, Mass. 
Malonėkite Tamsta atiduoti 
tiems, kuriems reikalinga.

Su pagarba
J. Misevičius.

Cleveland, Ohio.
LDS- 51 kuopos laikytame 

susirinkime vasario 23 pakelta 
klausimas, kad- Lavvreneo, 
Mass. streikieriams reikia pa
rinkti aukų.

Mažai atsilankė i susirinki
mą, bet aukas rinkome ir sulig 
savo išgales aukavo šie:

Po $1.00: R. Žitkevičius, A. 
Slavinskas, M. Rakauskaitė, J. 
Kuzas, J. .Tonuška.

Po 50c.: M. Šimonis, A. Mont
vila, A. Kanaverskas, J. Bla
ževičius.

Po 25c.: A. Kunigiškis, J. 
Žaliaduonis, M. Ardzilauskas, 
A. Kuzas, A. S- Kulbickas. 
Smulkių surinkta 28c. Išvi
so $8.40..

Pinigus siunčiame L. D. S. 
Streikierių Fondam

Juozas Jonuška.

“DARBININKAS” 
DIENRAŠČIU

Jeigu norit gauti “Darbinin
kų” kasdieną — pasidarbuoki
te. Gaukite bent po vienų, nau
jų skaitytojų.

Reikalinga 15.000 naujų skai- lių!
tytojų “Darbininko” dienra-į Josepli Triner (
ščiu Įsteigimui. So. Asliland Avi*.
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Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrove,

Su kapitalu $100.000.00. Lietuvių Statvmo 1 
'liovė gavo valdišką čarterį miešti* Kolumbus. Ohio 
valstijoj. Lietiniu Statymo Bendorvė angliškai va
dinsis “The Lithuanian Building (’ompanv.”

Lietuviu Statymo Bendrovės buveinė (ofisą 
bus miesto Cleveland, Ohio.

Lietuviu Siatvmo Bendrovės tikslas statyti na
mus m* tik Ohio valstijoj, bet ir visoj Amerikoje iš 
kur gaus užsakymą. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą. kas 
rišasi prie namu statymo, kaip tai: lentų pjovinv- 
čią. plytnyčią ir tt. Suorganizuoti tošį* šakose a- 
matninkus ir juos panaudoti prie darbo ant kiek 
rasis lietuviui. Ir jei Lietuva gautą laisvę, dalį dar
bininkų ir užsakymų perkelti Lietuvon.

Tikslas geras ir senai lietuviams buvo reikalin
ga tokia Bendrove kuri užsiimtų namų statymu ir 
štai jau yra. Dėlto lietuviams yra gera proga 
prie Lietuvių Statymo Bendrovės prisidėti nusiper- 
kant jos seni.

A ienas šūras $25.00. Galima pirkti nemažiau 
kaip 2 šėru įmokant 10 dalį jų vertės. Už sūrus 
priimam ir Suv. Valstijų Laisvės (Liberty) Bonil- 
sim.

Lietuvių Statymo Bendrovės nėra pasigyrimu 
ir savos išgarsinimu, kad tas ir tas bus kada bet 
yra parodoma kad tuojau veikiama, dirbama, kož- 
nam šėrininkui, kožnam lietuviui matoma. Dar ne
spėjo susiorganizuoti Lietuvių Statymo Bendrovė, 
o užsakymų (orderių) jau turi už 50.000 dol., o 
kada pradėsime dirbti, bus daug daugiaus. 
ir pelnas yra aiškiai permatomas.

Lietuvių Statymo' Bendrovės Valdyboj yra vi
si žinovai, kurie gali tą darbą vesti ir padirbti ir 
yra pasitikimos ypatos. Prie to bus gal įdomu 
matyti iš jų vardų, kurie yra šie:

1) B. Rakauskas, mokinys Architektūros namų 
statymo, Cleveland, Ohio.

2) Gerb. Kun. M. Cibulskis, Daytono Lietuvių 
klebonas, kuris prisidėjo prie pastatymo dviejų ba
žnyčių.

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
III., kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank’o, Chicago, III. ir savininkas keletos 
huosavių namų.

4) A. S. Kulbickas, darbštus veikėjas Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoje, Cleveland, Ohio.

5. S. Rodavičia, Rūtos Banko Sekretorius Ak- 
ron, Ohio ir namų statytojas.

6) A. Kanoverskis, dailydė, Cleveland, Ohio.
7) Jurgis Dnbickas, kalvis, Cleveland, Ohio.
Valdyboj vietas užima šiaip: B. Rakauskas — 

prez., A. S. Kulbickas — Raštininkas, Kun. M. Ci
bulskis — kasierius.

Užsakymus, pinigus ir kas neaišku, informaci
jų klausiant arba amatninkai rašydami laiškus uždė
kite tokį adresą:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
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Ai, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
ne virinimas pilvelio, nuslabnejimss kraujo. Inksto, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau <au pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir u* rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų,' Bltterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iislvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių rėkimas iš
nyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 8 mėnesių llgerdavau kas savai
tė po butelj Salutaraa. Biteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamanau 
tokj skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaraa myltstų geradėjul ir lin
kiu visiems savo draugam ir patjstamlems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoėinSial kreipties prie Salutaras:

8ALUTARA8, CHEMICAL INSTITUTION, J. BaltrtaM, Prof.
1 1707 So. Haisted St, • Telephone Canal 6417, Ohieafo, DL
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Madingas Puikus Laikrodis-Kalendorius
TIKTAI $7.45.

MADIŠKI AUSI AS IR PRAKTIŠKIAUSIAS laikrodis yra LAI- 
KRODIS-KALENDORH S ir ypatos kurios myli turėti daiktus ku
rie ištikrųjų gražūs ir puikūs ir tuomi pat kartu brangūs, perka 
juos.

LAIKRODIS-KALENDORIUS yra labai brangus, vis labiau iš 
tos priežasties kad ji visur negalima pirkti, ir jeigu jį pirktom kur 
kitur, turėtumei už ji mokėti apie $15.00.

Mes žinomi laiku iš priežasties savo DIDŽIO RUDENINIO IŠ
PARDAVIMO galime duoti jums šį LAIKRODĮ-KALENDORIŲ, ir 
daugel kitų brangių ir didžios vertės ir .taip-gi gražių daiktų už ma
žiausias kaip galima prekes.

Su atida peržiūrėk -daiktus parodytus virš įdėtame paveiksle, 
sulygink mūsų kainas su kitų kainomis ir persitikrinsi pats save 
kad niekur negausi tokio gero tavoro u žtokią žemą kainą kajp mū
sų.

1) Šis puikus ir geras LAIKRODIS-KALENDORIUS, kuris tei
singiausiai parodo laiką, dieną ir savaitę, dieną ir mėnesį, ir kuris 
kitur kainuoja apie $15,00, mes jį jums prisiųsme už tiktai $7.45.

Jeigu Tamsta pirksi šį laikrodį ir už tą kainą už kurią mes 
Tamstai jį siūlome, tai ištikrųjų jūs gaunate pigų pirkinį, ir jūs ga
lėsite pasigirti su juomi ir jūsų draugai pavydės jums.

2) Gražų auksuotą laikrodžio lenciūgėlį, kuris yra parduoda
mas krautuvėse po $6.00 ir daugiau, — mes jums jį prisiusime už 
tiktai $1.65.

3) Graži paauksuota kravatos spilkutė su puikiu deimantu (gry
nu deimantui už kurį kitur turėtumei mokėti apie $5.00, — mes jį 
jums prisiusime už tiktai $1.45.

4) Puiki celiuloido cigarnyčia gražioje skrynutėje, už kurią ki
tur turėtumėt mokėti apie $2.50, — mes jums prisiusime tiktai už 
$1.00.

5) Gražų paauksuotą moterišką arba vyrišką žiedą, vertą $5.00 
— mes prisiusime tiktai už $1.45.

6) Gražų ir nepaprastai gerą peiliuką su kamščiatraukiu, pada
rytas iš geriausio plieno, pyralin kotu, išlietas variu iš vidaus ir 
su nikeliniais sidabriniais galais, už kurį turėtumėt mokėti apie 
$3.00 kitur, mes prisiusime už tiktai $1.95.

7) Labai gerą elektrikinę lemputę, kurią lengviai galima ne
šioti kišenėje, didumo I{x5 colius, mes jums prisiusime už tiktai 
$1.25.

Trijų dolerių vertės britvą, padarytą iš geriausio plieno, kau- 
linia rankena, parduodamą kiekvienoje krautuvėje už $3.00 ir šiais 
laikais net brangiau, — mes jas parduodame už tiktai $1.95.

Virš nurodytus daiktus galima pirkti kiekvieną atskirai už pa
duotą kainą arba visus sykiu galima pirkti, jei pirkėjas nori gau
ti nuolaidą nuo šių žemų kainų. s

Visi ^daiktai parodyti virš paveiksle, kartu su šiuo gražiu laik
rodžiu, kurio kiti pavydės ir už kurį turėtumei mokėti apie $40.00, 
mes jums prisiusime tiktai už $14.45. Už šį madišką ir gražų LAI- 
KRODĮ-KALENDORIŲ vieną jūs kitur turėtumėt mokėti apie $15.00 
be pas mus jūs gausite tą patį LATKRODĮ-KALENDORIŲ ir 7 kitus 
brangius daiktus.

Mes šitą pasiūlijimą duodame tiktai ant kelių dienų iš priežas
ties mūsų DIDELIO RUDENINIO IŠPARDAVINĖJIMO, tai-gi ne
atidėliok bet rašyk šiandieną.

Siųsdamas užsakymą siųskite tiktai $1.00 ir likusius pamokėsi 
kada daiktai bus pristatyti į jūsų namus.

Pasinaudok šiuomi pasiūlijamu nes gal kitas toks neatsiras, pa
našųjį šitą.

Šį metą pamąstyk apie savo Kalėdines dovanas išanksto, nes pirm 
švenčių turėsite mokėti baisias kainas, nes kiekvienas daiktas eina 
brangyn.

PAN-AMZBI0AN EZPORTERfl,
1152 Milvaukee Ave„ Dept. 234.



Vartok tą mostj. Ji padarys veidą 
TYRU, SUKAISTU ir BALTĄ. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierlnj dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. 0. Box 772, Waterbury, Ct.

Kad būt gražiu.

Bell Phone Dlckinaon 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Vslsndu;

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

Nedaliomis iki 4 no pUte. V

Vytis.

LOŠ

I

—i

Rengėjos.

Dr. J.H. Staknevičius

21 Kp. Valdyba.

paau-

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nor- 
artis-

ne-i

Pasipurkite iš “Darbinin
ko* * Knygyno Šventąją paveik
slą ir kitokią religišką daiktą 
misijoms.

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

Te! So. Boston 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvi s s kai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Nedėlioję, kovo 16 <1. Lietu
vių Moterų Apšvietos Draugi
ja rengia diskusijas temoje 
“Moterų klausimas.” Bus Lie
tuvių Salėje.

Išviso...................... $75.00
K. Povilaitis.

Kazimiero R. K. Drau- 
surengtose prakalbose 

9 dieną Šv. Petro para- 
svetainėje Tautos Fon-

Dantis išbraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Nedfil!on>!i 
nuo 10 vai. ryta
Iki 4 vai. vakare.

■

DR. F. MATULAITIS
OfiMadyno. Gydo vl.okla. Ilsu
1-3 P M 7-9 P M Pri.klrla Akiniu..

419 Boylston St . Boston, Mass.

Vietines žinios.

LIETUVIS LEITENANTAS- 
KAPELIONAS KUN. JUR

GIS F. JONAITIS.
Vienintelis iš Amerikos lie

tuvių kunigų tarpo Suv. Vals
tijų armijos kapelionas kuni
gas .Jui-gis F- Jonąitis pirmo 
leitenanto rangoje aplankė 
“Darbininko” Redakciją sere
doje, kovo 12 dieną.

Kunigas J. F. Jonaitis į Suv. 
Valstijų armija q>astojo liuos- 
noriu ir išsyk tarnavo kaipo 
paprastas kareivis. Paskiau 
buvo paskirtas už kapelioną 
prie kareivių lavinimosi mo
kyklos l,ouisville, Ky. Pirmo 
leitenanto rangą gavo gegužio 
mėm-Į, 1918.

Birželio mėnesyj su 26-ta di 
vizija nukeliavo Į Prancūziją, 
kur dalyvavo Chateau Thier- 
ry, St. Michiel ir Belleau\Vood 
mūšiuose.

” Darbininko” Redakcijai 
kun. F. .J. .Jonaitis papasakojo, 
kad 8 mėnesių laiko, turtingo 
prityrimais Prancūzijos karės 
laukų sūkuryj praleisto,
mainytų už jokius pinigus. Tie 
patyrimai pasiliks jo atmintyjl 
amžinai.

I /.klaustas kaip karės lau- 
i karė atrodo, paša- j

CAMBRIDGE, MASS.
Puikiai nusisekė prakalbos 

Dr-jos .Nekalto Prasidėjimo 
Švč. Panelės. Tos prakalbos 
Įvyko 9 d. kovo. Oras nepui
kus buvo visą dieną, bet vaka
rui atėjus, žmonės ėmė rinktięs 
pulkais ir priėjo pilnutė svetai
nė. Gaila, kad paskutiniams 
neteko vietos. Vakaras buvo 
su pamarginimais.' Visųpir- 
miausia pasakė puikią ir įdo
mią prakalbą p. Antanas F. 
Kneižis, paskui kareivis p. J. 
Miliauskas iš Brooklyn, N. Y. 
Taip gi kalbėjo gerb. klebonas 
P. .Juškaitis. Deklemacijas 
sakė p-lės M. Zimontukė, Ona 
Migauskiutė. M. .Jablonskiutė 
ir p. R. Kasparavičius, kurie 
labai atsilankiusius užganėdi
no.

Naujų narių draugystė lai
mėjo .”>0. Žodžiu sakant, va
karas buvo labai pasekmingas 
ir puikus. Visi atsilankiusie- 

' ji laivo patenkinti.
___________________

“Kad ta suprasti reikia pa- j 
čiam viską pergyventi, perjaus-Į 
ti. Tokių dalykų apipiešti žo-į 
džiais nei plunksna tinkamai 
negalima. Kareivio patalas že
mė. uždangalas dangus. Kar
tais prisieidavo kelias dienas 
nevalgius ir negerus būti, 
kareiviai kantriai viską 
savo pečių pakelia.”

Amerikos kariuomenę, 
pač 26 divizijos kareivius ku
nigas oficieras labai išgirė. A- 
merikiečio kareivio drąsumui 
ir didvyriškumi, sako, reikia 
tik stebėties. Aplinkui kulip- 
kos, šrapneliai, bombos it pa
šėlę švilpia, o mūsų kareiviai 
sau ramiai vaikštinėja ir nie
ko nepaiso.

Kapelionus, o ypač katalikų 
kunigus visi kareiviai be skir
tumo tikėjimo, pažiūrų labai 
gerbia. .Jie kareiviams yra tik
rais tėvais.

Kunigas J. F. .Jonaitis ka
riuomenėje gal būtų pasilikęs 
dar ilgiaus, bet ingauta nuo 
drėgno oro, šlapios žemės, ant 
kurios prisieidavo gulėti, saus
gėla kauluose jį privertė pasi- 
liuosuoti iš kariuomenės.

Bet energijos ir noro dirbti 
Lietuvos labui pas kunigą J. 
F. Jonaitį daug. Pirm visko 
Lietuvos reikalai jam apeina.

Kuomet kun. J- F. Jonaičiui 
paaiškini a, kad Amerikos lie
tuviai dabar bando sudaryti 
lietuvių kareivių būrius, pil
nai jiems pritarė.

“Gal kunigėlis prie Lietu
vių Militario Kliubo Bostone 
prisidėsite?”

“Šiur,” buvo trumpas atsa
kymas, “tuojaus mane į jūsų 
kliubo narių skaičių intrau- 
kit.

So. Bostone kun. J. F. Jonai
tis pas savo gimines ir pažįsta
mus viešės keletą dienų.
t

AUKOS TAUTOS FONDUI.
šv.

gijos 
kovo 
pijos
dui aukavo:
M. Sterlingienė................ $10.00

Pu $5.00: Kazys Švagždys ir
J. Stukas.

Po $3 00: 1. "Valiūnas.
Po $200: .Jonas Punis, A. 

Kail is, Z. Klapatauskas, .J. Va
lentienė, A. Nevieta, P. Pet
rauskas, A. Zaleckas.

Po $1.00: A. Kmitas, K. .Jan- 
kunavyčius, 
Butkevičius.
Šiaulienė, -M. 

hetĮ\ - Savickas,
Laučka, P. Varžinskas,

i tulevičius, .J. Vernukas, J. 
gevičius, E.

o y- Jai mokas
Lomonas.
I-a i k i.s.
čius
kis

R. Migevičienė, K. 
•J. Šiaulius. O. 
Giedri maitienė, 

, S. Janiulis, P. 
J. Ma- 

Mi- 
A. 
J. 
.J.

N. Mulevi- 
.1. Tulei- 
A. Raz- 
K. Pui- 

Valatka, 
Gedminis,

SUGRĮŽO IŠ KARIUOME
NĖS.

Kareivis Juozas Očikas, 
prieš kariuomenę tūlą laiką gy
venęs So. Bostone, grįžo iš 
Prancūzijos ir seredoje, kovo 
12 dieną aplankė .“Darbinin
ko” Redakciją. Kareivis Juo
zas tarnavo 77 divizijoje 308 
regimente Suv. Valstiją infąn- 
trės. “Over the top” buvo 
vieną sykį rugpjūčio 23 d. 1918 
m. Žada dabar apsigyventi 
Athol, Mass.

AUKA LIETUVAI.
Vincas Kališius, gyvenantis 

po num. 254 Bowen str., So. 
Bostone, kovo 13 dieną aplan
kė “Darbininko” Redakciją ir 
paaukavo *Lietuvos laisvei iš
gauti karės taupymo ženklelių 
(war savings stamps) už 20 do
lerių.

Lietuvos laisvei išgauti su
rinkta $139-11.

Užbaigiant publika sudaina
vo Lietuva Tėvynė mūsų, p. A. 
F. Kneižiui vadovaujant.

Narys.

APIE VYČIUS.

Iš praeitų sekmadienių.

Kovo 2, Vyčiai šauniai sulo
šė veikalą “Valkatą.” Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė. Vy
čiai pastarais laikais labai vei
kia. Nemažai prie jų veikimo 
prisideda savaitinės paskaitos 
bei painokos, "kurios jau kelis 
karius davė geri), kun. F. Juš- 
kaitis.

Kovo 9, tuojau po Sumai 
kalbėjo “Vyčio” redaktorius 
p. Zujus. Kalbėtojas gyvai 
kalbėjo apie “Vyčio” spaus
tuve etc. Žmonių buvo ganė- 
tinai.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį............. 50c.
?* tris sykius.............$1.00

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

UŽDIRBK NUO $10.00 
IKI $25.00 EXTRA.

Jūs labai lengvai galite uždirbti 
nuo $10 iki $25, pilną laiką par
duodamas aukštos rūšies įdėjimui 

| kapitalo. Gera proga geram vy
rui kiekviename mieste. Adresas: 
D. G. P. 0. Box 1893 Boston, Mass.

Reikalingas tuojaus geras 
vargonininkas. Išlygos geros.

KUN. J. W. INČIURA, 
258 Slocum st., Kingston, Pa.

JUBILIEJUS!
“FAUSTAS” IR BIRUTĖ” r-

BUS STATOMA SCENON DRAMOS IR MUZIKOS DR-JOS 
“GABIJOS” PO VADOVYSTE KOMP. M. PETRAUSKO. 

SUBATOJE, 22 d. KOVO, 1919 m.
DUDLEY OPERA HOUSE,

113 DUDLEY STR., BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugija švenčia Penkių metų savo veikimo 
kovo, nes penki metai tam atgal “Gabija” 

iš dailę mylinčių žmonių ir greitu laiku už- 
' ją vadovauti Miką Petrauską, kuris iki šiam laikui ir 

veikia So. Bostone prie “Gabijos.”
Apvaikščiojiirtui “Gabija” stato du veikalų: “Fausto” 

I akta,, kurio muziką parašė francūzų kompozitorius ('h. 
Gounod. “Birutę” dviejų veikmių melodramą, muzika para
šyta komp. Miko Petrausko. Abiejų veikalų solistai—moki
niai L. M. Konservatorijos ir “Gabijos” choras.

Tikintus pirkite iškalno, nes sėdynės po numeriais: Tikic- 
tus galite gauti pas K. Jurgeliūną, 377 Broadway, A. Ivaške

vičių, 315 Broadway, A. Pilvini, 233 Broadway, K. Šidlauską* 
226 Broadway, “Sandaroje” 366 Broadway, ir “Keleivyje,” 
255 Broadway.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

I 
“DARBININKĄ.”

“Gabijos”
■Jnl jubiliejų, 22 d. 
□nj susiorganizavo 

kvietė
□n!
sni
anl

įsrOanl
iur; ton]

Tei. Jamalea 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W..

Specialistai paslapt\nffų 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno. 
Š84 M ai n St.,

NORWOODO VYČIAI 
SO. BOSTONE.

Balandžio 27 diena 
woodo Vyčių 27 kuopos 
tai los Šv. Petro parapijos sve
tainėje So. Bostone penkių ak
tų dramą: “Eglė Žalčių Kara
lienė.” Tikintus iškalno ga
lima nusipirkti “Darbininke” 
ir pas narius. Norvoodiečiai 
šauniai žada su teatru pasiro
dyti. Meldžiama kitų drau
gijų tą dieną jokių vakarų ne
rengti.

L. Vyčių 17 Kp. Valdyba.

Paieškau savo pusbrolių And
riaus Vinicko ir Laairino Balčiū
no Vilniaus gub. Atsišaukite pa
tys, o jeigu ne, tai kas žinote nia-| 
lonėkite pranešti, o aš būsiu už tai 
dėkingas.

Jonas Vinickas,
98 Tremont St., Laavrence, Mass.

fčJUHUHUEĮįfc

2000 KALENDORIŲ
IR

3000 KATALIOGŲ
DYKAI

Leščinskiene, 
\ . .J. .Jakštas, 

VI. Paulauskas, 
, J. Vaišiis, 
V- Žukauskas.

J. .Janulevičius, 
gevičius, .J. Paišiuke 
šiene, A. Katkus, V. 
V. Grudzinskas, F. 
A. Povėlis, J. Šalinis.

M. Ambrasas 50c.
Išviso $139.11.

IŠKILMINGAS ŠV. KAZI
MIERO ŠVENTĖS AP- 

VAIKŠČIOJIMAS.
Mišios ir susirinkimas.

Kovo 9 dieną Šv. Kazimiero 
R. K. Draugija iškilmingai ap
vaikščiojo Švento Kazimiero 
diena. 9 vai. iš ryto buvo 
šventos mišios Šv. Petro para
pijos bažnyčioje, mišias sekė 
pamokslas. Visi draugai į pa
maldas buvo atsilankę.

Po mišių bažnytinėje svetai
nėje įvyko draugijos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame padary
ta daug svarbių nutarimų. VI. 
Paulauskas inešė, kad Šv. Ka
zimiero Draugija prisidėtų 
prie Lietuvių Militario Kliubo. 
Įnešimas priimtas garsiu delnų 
plojimu.

Šv. Cecilijos choro delegatai 
iš Norwood, Mass. prašė aukų 
Nonvoodo lietuvių bažnyčios 
vargonams. Draugija 
kavo 25 dolerius.

Prakalbos.
Vakare Šv. Petro parapijos 

svetainėje buvo Šv. Kazimiero 
R. K. Dr-jos parengtos prakal
bos, į kurias prisirinko žmo
nių pilna svetainė.

Kalbėjo kun. K. Urbanavy
čius apie Lietuvos reikalus. 
Ragino visus veikti viėnybėje 
ir Lietuvos mūsų tėvynės prie
šus nuveikti. Savoje kalboje 
patarė neklausyti neteisingų ir 
neišmanančių vadovą, kurie 
lietuvius bapdo ant prapulties 
kranto pastatyti. .

Popas A. Kpeižis aiškiai nu
piešė Šv. Kazimiero gyvepimą 
ir kaip jis Lietuvą mylėjo. Sa
kė, kad mes per Šv. Kazimie
ro užtarimą puo Visagalio Vieš
paties galime Lietuvai daug 
laimią išmelsti. Išdėstė bolše
viką darbus ir kaip kaikurie 
lietuviai prie tą bolševikų pri
sideda. Paaiškino taip-gi apie 
Rusijos stovį.

Per prakalbas prie Šv. Kazi
miero R. K. Draugijos prisira
šė 35 aau ji nariai.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Draugija D. L. K. Keistučio 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio 2 vai. 
po pietų, šis pranešimas dėl
to, nes visi susirinkimai bus 
laikomi naujoje svetainėje po 
No. 193 Hanover St. Pirmas 
susirinkimas bus balandžio 6 d-, 
tuojaus po prakalbų.

Valdyba.

R0XBURY, MASS.
A. L. R. K. Susiv. 185 kp. 

nariai aukavo šie:
S. Simpokas . .. 
K. Povilaitis ...
A. Šlikas..........
J. Jakavičius .. 
O. Bakaičiutė .. 
J. Šlikas...........

50.00
.5.00
.5.00
.5.00
.5.00
.5.00

Atsakantis VARGONININKAS 
i paieškau vietos. Kuriam iš gerb. 
| klebonui reikalingas, meldžiu 
j kreiptis:—

“Darbininko” Adm., N. B.
242 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS-
Kurie S. L. R. K. A. 21 kp. 

nariai <la negavo Velykinės Iš
pažinties Kortelių, tai galės 
gauti nedėlioj, 16 kovo po su
mai Šv. Petro Bažnytinėje Sve
tainėje.

LIETUVIAI KETINĄ SU
GRIAUTI BAŽNYČIĄ?

Amerikoniški laikraščiai skel
bia, būk Stoughtono, Mass. lie
tuviai supykę ant airią kun. 
Stantono ir paketinę susprog
dinti bažnyčią. Dabar toji 
bažnyčia saugojama.

Tūli lietuviai, būk pardavi
nėję bedievišką laikraštį “Kar
dą” ir kunigas už tai baręsis. 
Kuomet krautuvėse buvo rodi- 
nėjama, tai baręs savininkus. 
Savininkai pavarę keturis lie
tuvius. Po to buvęs padarytas 
grasinimas kunigui.

MISIJOS.
Šv. Petro par., So. Bostone 

nuo 16 d. kovo (sekm.) iki 23 
kovo (sekm.). Prasidės per 
II Mišias užsibaigs kito sek
madienio vakare. Misijas duos 
Tėvas Alphonsas Maria iš Pa- 
sijonistą Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbanavyčius.
Klebonas.

Dideli, su šventėmis, gražūs kalendoriai ir PI
GIŲ NAMŲ ir FARMIJ Kataliogai yra užsilikusių 
neišdalintų. Todėl, kurie esate reikalingi gražaus 
ir atsakančio kalendoriaus malonėkite užeiti ir pasi 
imti DYKAI iš mūsų.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaszkevicz, Mgr.

Cainbridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo J 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, 

Jainaica Plain, Mass.

Aš Mikolas Diementas, Kauno 
gub., Gulbinų valse., Pasvaliečių 
sodžiaus dabar gyvenu Kanado
je. Giminės ir pažįstami atsiliep
kite šiuo adresu :

M. Diament,
35 Witre St. Ėst. Room 18, 

Montreal, Canada.

315 Broadway, So. Boston, Mass.
•f

Ant pardavimo BUČERNĖ 
GROSERNĖ. Geroje lietuvių 
gyventoje vietoje ir ant kampo. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja ant farmų. balandžio 
15 d.

Norintieji pirkti kreipkitės į 
“Darbininko” Administraciją, 

Care of T. D.
242 Broadway, So. Boston, Mass.

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., AVorcester, Mass.

Draugijos Temykit!

Paieškau savo brolio Antano 
Degučiuko Suvalkų gub., Starapo 
lės pav., Kozlovo Rūdos kaimo ir 
pusbrolio Motiejaus Pusbroto tos 
pačios gub., kaimo Milotošavo. 
Taip-gi giminių ir pažįstamų mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: 
Box 140, Westfield, Mass.

Kiekvienas naujas skaityto
jas arba narys prisideda prie 
“Darbininko” dienraščio įkū
rimo.

PUIKUS AUKSO LAIKRO
DĖLIS TIK UŽ $40.

Tas laikrodėlis labai paran
kus . 12 didumo, 14k. aukso, 
rankomis išbraižytas, Sriubelių 
užsukamas, 15 akmenų Wal- 
tham Fik $40. 17 akmenų Wal- 
tham arba Elgin $46.00. Rank
pinigius siųskite sykiu su užsa
kymu likusius užmokėsite kai 
gausite tavorą.

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

P. VALUKONIS,
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.
’ ’ .v '

, i

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 
vairus ženklai: kukardos, iarpos, 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.,

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezainino 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 išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo Spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, 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 operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

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

v DR. GIBBS 
užimantis vietą 
DR. KENEALYf

Washington St., arti Boylston 8t., pirmos durys nuo Gaety 
Teatro. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniafs ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-1 t RYTI

2-4 PO PtCTU

C-8 VAKARE

Jefferson st, 

NEWARK. N J.
Telefon.. 9268

Market

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ




