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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

n

Tarp milicijos 
komendantūros 
nesusipratimų.

i

Paryžiaus laikraštis Petit 
Journal skelbia, jog pereitais 
metais 6.000 amerikonų karei
vi ij apsivedė su francūzėmis.

Laike karės Francija nete
ko 6.227 mokytojų. Jie kri
to mūšiuose.

NAUJAS ANT LENINO PA
SIKĖSINIMAS.

Kopenhagene gauta žinių, 
jog Maskvoj buvo naujas pasi
kėsinimas ant Lenino gyvas
ties. Leninas liko sveikas, 
bet jo šoferis sužeistas.

Ilolandijoj pra 20 katalikiš
kų dienraščių. Katalikų dien
raštis “De Tvd” yra intek- 
mingiausias visoj šalyje laik
raštis.

... KOVA SU LENKAIS.
Veisėjai. Milicija Veisėjuo

se nuginklavo kelis lenkų le
gionierius, atėmė arklius, gin
klus ir daug patronų. Viens 
pabėgo, kitus milicija nugink
lavusi, paleidę

‘ ‘ Acceptance for mailing at spe- 
cial rate of^postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 

1917, authorized on July 12,1918.”

RINKIMAI FINLANDIJOJ.
Nesenai buvo rinkimai Į 

Finlandijos Landtagą. Atsto
vai sulyg partijų šitaip dalija
si: socijalistų 80, respubliko
nų 70, monarcliistų 22, švedų 
22, žemiečių 36. ' Išviso ats
tovų 200.

Suv. Valstijų karės departa
mentas skelbia, jog nuo karės 
pradžios iki vas. 21 š. m. tarpe 
kareivių patžudvsčių atsitiko 
339. Iš jų 193 šiapus, o 146 
anapus vandenyno papildė pat- 
žudvstes.

persikėlė Į naują vietą:
K

d. buvo V- Tary- 
Dalyvavo nau- 

konferencijos na- Anglijos darbininkai-mai- 
nieriai reikalauja pagerinimų. 
Jei bus išpildyta jų reikalavi
mai, tai algomis mainieriams 
bus išmokėta $200.000.000 dau
giau per metus, negu ligšiol. 
Anglis pabrangtij po $1.00 ant 
tono..

NUTEISĖ MIRIOR.

Cottin, kurs buvo pašovęs 
F ranci jos premierą Clemen- 
ceau, tapo nuteistas miriop.

NESIDERĖS SU VO
KIEČIAIS.

Taikos išlygos vokiečiams 
bus padiktuotos. Su jais ne
bus derybų. Taip pranešama 
iš Paryžiaus. Kuomet taikos 
išlygos bus gatavos, tai vokie- 
čių delegacija bus pašaukta ir 
ji gaus išlygas. Po jomis ji 
turės pasirašyti be derybų. Jei 
nesirašys, tai tarp talkininkų 
ir vokiečiij liktų karės stovis.

Iš to išeina, kad taika vo
kiečiams bus padiktuota.

Suv. Valstijų transportinis 
laivas Yselhaven užėjo ant mi- 

Airijoj nuo džiovos kasmet1 nos ir nuskendo. Prigėrė 9 
miršta po 10.000 žmonių.

VILNIUS.
Vilniaus bolševikų valdžia 

paskelbė žemės nacionalizaci
jos dekretą. Tuo dekretu į____  ______
Valstybės* nuosavybę per eina Ues Fdmifef oleidirnoikas pasi-

jurininkai.

Garsusis italų dainininkas • 
Caruso paėmė antrą šliūbą; Jis 
apsivedė rugpj. 20, 1918 ir ėmė 
šliūbą protestoniškoj bažny
čioj. Dabar jo žmona perėjo i 

i katalikvste ir ėmė antra šliū-. . 
bą katalikų bažnyčioj.

Londone vienas vaikas, laik-i 
raščių pardavinėtojas, norėda
mas smarkesnį biznį daryti 
šaukė: “ Another Police Stri
ke!” Policmo-nas nusipirko 
laikraštį ir nieko neradęs apie 
poliemonų streiką suareštavo 
vaiką, kurs turėjo užsimokė
ti 5 šilingus bausmės.

Pereitais metais Japoniją 
aplankė 8.000 svetimtaučių. 
Jie ten praleido apie $15.000.- 
000. Amerikonų tais metais 
Japoniją aplankė 5.000.

tad čutribated under permit (No. 543) authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the Post Offioe of Boston, Mane, 
By order of the President, A S. Burleson, Postmaster Gen erai.”

/

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .$3.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams........... 4.25

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

‘ ‘ Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
Tel. So. Boston 620 ORGANAS AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS.

Nuo Kuršo ir Lietuvos Žinios iš Lietuvos.
bolševikiškas pavojus 

atitolintas.
LATVIAI SUKIRTO BOL

ŠEVIKUS.
Stockholm, kovo 15. — Lat

vių kariuomenės paėmė Fra- 
uenburg, kurs guli į šiaurės 
rytus nuo Liepojaus; tą pada
rė panedėlyje. Nuo bolševi
kų paėmė daug karinės me
džiagos. daug kulkosvaidžių 
ir daug nelaisvių. Apie tai 
pranešama iš Liepojaus. Bol
ševikai atsimetė Mintaujos lin
kui.

Latviai pasivarė taip-gi į va
karus nuo Frauenburg ir išvi
jo bolševikus iš Vindavos apy
gardų.

Bolševikij pasitraukimas 
link Mintaujos ir jų išvijimas 
iš Vindavos apygardų reiškia 
geroką latviii pasiseskimą. 
Latviai visai nesenai grūmėsi 
su bolševikais jau Liepojaus a- 
pvgardoj.

Nuolatiniai pasisekimai vei- 
kiančhj jėgų prieš bolševikus 
Kurše ir Lietuvoj bent tam 
kartui prašalina bolševikų pa
vojų Baltiškose provincijose. 
O tas pavojus buvo didelis 
prieš du mėnesiu, kada bolše
vikai pradėjo žengti pirmyn iš 
Pskovo.

(Tš New York Tribūne)

KAUNAS.'
Ministeris pirmininkas Šle

ževičius žada važiuoti šiomis 
dienomis į Berlyną. Važiavi
mo tikslas, kaip girdėjome, 
valstybės reikalai.

Miestas jau susitaisė savo 
miliciją. Jau kelios dienos po 
Kauno gatves vaikščipja mili- 
ciantai su lietuvišku ant ran
kovės parašu, 
viršininkų ir 
dažnai kyla
Sausio 22 d. komendantūra -no
rėjo kai-kuriuos jų areštuoti. 
Vienas jų. girdėjome, areštuo
tas. nes buvo pastojęs Į ka
riuomenę aficieru. Paskui ją

teismas pametęs stojo Į miliciją virši- 
Jis ninkauti.

•>' Krikščionių Demokratų biu
ras
Kurovskaja

Sausio 24 
bos posėdis, 
jai išrinkti

biausia kenkia ir nepatogu žy
dams. Kad galėtų varyti 
spekuliaciją, jie pasikvietė į 

’pagelbą vokiečių kareivius. 
Šiomis dienomis žydai važiavo 
su spekuliuojamais- produktais, 
apginti jiems vežėsi vokiečius. 
Vietos milicija juos sustabdžiu
si norėjo padaryti kratą, bet 
vokiečiai pradėjo landyti. Mi
licijai nekliuvo, betĮsužeista ke
li*” ' •

ANGLIJOS LAIVAI LIE
POJOJ.

Liepojun atvyko Anglijos 
karinių laivų eskadra. Ant 
tų laivų esą narių Anglijos val
džios komisijos.

JAPONAI IR AMERIKONAI 
SUSIKIRTO.

Chinijos mieste Tien Tsin 
susikirto Amerikos jurininkai 
su Japonijos jurininkais. Dar 
nežinia iš ko prasidėjo ermyde- 
ris, kuriame buvo net užmuš
tų.

ĮVEDĖ TARPTAUTINĮ 
KOMISARIATĄ.

Rusijos bolševikų valdžia į- 
vedė naują ministeriją arba su
lyg bolševikų pavadinimo tarp
tautini komisariatą. Tas komi
sariatas rūpinsis skleisti bol
ševizmą kitose šalyse. Komi
saru nuskirtas šveicaras Moor.

COMMITTEE ON PUBLIC 
INFORMATION UŽSIDARO.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos George Creel, vedėjas 
Committee on Public Informa- 
tion. Tą komitetą buvo įstei
gęs prez. Wilson karės pra
džioj. • Komitetas susidėjo iš 
įvairių tautų skyrių. Buvo 
ir lietuviškas skyrius, kuriame 
dirbo J. B. Kaupas ir P. Šiyic- 
kis.

Dabar G. Creel paskelbė, jog 
tasai komitetas užsidarys nuo 
balandžio 1 d. š. m. Lietuvių

BOLŠEVIKAMS PARDAVĖ 
ORLAIVIUS.

Vokietijos karinis 
teisė leitenantą Porten. 
buvo kaltinamas pardavime 
Rusijos bolševikams orlaivių 
Vilniuje. Visus orlaivius par
davęs bolševikams už 2.000.000 
markių, o orlaiviai ištikrųjų 
buvo verti 10.000.000- Porten 
buvo atbėgęs Karaliaučiun ir iriai, 
sudarė darbininkų Taryboje 
suokalbi prieš Kauno įgulą.

EX-CARO ŠVOGERIS 
PARYŽIUJE. - ;

Paryžiun atvyko iš Krimo 
D. K. Aleksandra Micliailovi- 
čius, švogeris buvusio caro. 
Jis pasakė, kad jei talkininkai 
neveiks prieš Rusijos bolševi
kus, tai bolševizmas pasklis po 
visą pasaulį. Sakė, kad tal
kininkai turėtų remti tuos Ru
sijos kraštus, kurie kariauja 
prieš bolševikus.

Į BALKANUS BUS SIUNČIA
MA PENKIAS-DEŠIMT 

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS SLAUGY.

TOJŲ.
Washington, D.* C. — Ameri

kos Raudonojo Kryžiaus Ko
misija Balkanuose, rengias sių
sti penkius ligonbučius su ko
kiais penkiasdešimtimies Rau
donojo Kryžiaus slaugytojų. 
Taip praneša iš Washingtono 
Miss Helen Scott Hay į Rau
donojo Kryžiaus vyriausi ofi
są-

Didžiausis iš rengiamųjų li- 
gonbučių bus įrengtas tuojau 
Belgrade. Jame bus nuo 100 
iki 200 lovų, po priežiūra Dr. 
George D. Tarnowski ir Miss 
Harriet Lette, kuri užmaryje 
dirba su Raudonuoju Kryžiu
mi jau nuo 1916 m. kaipo vy
riausioji slaugytoja. Kitu du 
ligonbučiu su 150- lovų dabar 
organizuoja kituose didžiuo-. 
siuose šiaurinės Serbijos mies
tuose. Miestuose turinčiuose 
nuo 10,000 iki 20,000 gyvento
jų bus įsteigti penki ar šeši li- 
gonbučiai.

Miss Rachel Torrance, iš 
New Yorko, prižiūrės vieną tų 
mažųjų ligonbučiu. Grupė iš 
trylikos Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus slaugytojų, vadovau
jant Miss Georgia Greene, ku
ri baigė mokslus prie moterų 
ir Vaikų Ligonbučio, Boston, 
Mass. eina į Montenegro, o ki
ta toki grupė iš dešimt slaugy
tojų į Graikiją.

SPARTAKAI KVIETĖ TAL
KON VISOKĮ BAUDĄ.

* Laike pastarojo sukilimo 
BerHne bolševikai (spartakai)

ne tik žemė, bet ir gyvas ir 
negyvas žemės ūkio invento- 
torius, trobesiai ir kitas žemės 
ūkio turtas. Už pasipriešini
mą skelbiama smarki revoliu
cinio teismo bausmė.

“Komunisto” No. 12 rašo, 
kad sausio 14 d. Švietimo ko
misaras V. Biržiška (M. Biržiš
kos brolis. Red.) priėmė iš V. 
Tarybos įgaliotinio M. Biržiš
kos visus reikalus ir pinigus 
(apie 100 tūkst. rub.).

BOLŠEVIKAI VEIKIA.
Gelgaudiškis (Šakių apskr.). 

Tas valsčius susideda beveik iš 
vienų Komaro dvarų. Dva
ruose gyvena daugiausia tam
sūs—vargo žmoneliai. Kažin 
kokie valkatos jiems įpasakojo, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
einanti už ponus, kad reikia 
stovėti ir net galvą dėti už 
brolius bolševikus, — šie esą 
darbininkų draugai, jie atėję į 
Lietuvą išliuosuoti juos iš “Ta
rybos” jungo, padalysią dva
rus, atimsiu iš kunigų pini
gus, nuo ūkininkų javus iT » 
tiduosią jiems — vienu žodžiu 
iš Lietuvos padarysią rojų. 
Buržujai (į juos skaito kiek
vieną pilietį turintį virš 3 mar
gų žemės ir amatninkus) turė
sią dirbti, o dvarų žmonės už- 
vaizdomis ir kitokiais virši
ninkais būsią. Tų agitatorių 
vedami darbininkai pasiskelbė 
atsiskirią nuo “buržuazijos” 
t. y. nuo ūkininkų ir amatnin- 
kų ir žada sudaryti visai atski
rą, bolševikų pagrindais “Dar
bininkų Tarybą.”

DARBININKŲ VARGAI.
Seinų apskritys. Duona labai 

brangi. Pūdui rugių mokama 
po 17 rub. Jos atvažiuoja iš 
tolimų Vilniaus gnb. pavietų. 
Miesteliuose dideliausis var- 
gbs. Prašė, kad apskritys pa
lengvintų jiems duonos pirki
mą. Bėt kol kas nepavyko. Į 
pavasarį gali badas pažvelgti į 
akis.

*

VOKIEČIAI PADEDA 
SPEKULIANTAMS.

Seinų par. Seinų parapijos 
žmonės seiškentė lenkų dvari
ninkų agitacijos. Pereitą sa
vaite žmonės susitarė ir pada
rė “malonų” vizitą Joniškės, 
Krasnavo, Jonaraiščio ir A- 
katnikų, paėmė iš jų parašytą 
parašą su pasižadėjimu, kad 
atsižada vesti agitaciją prieš 
Lietuvos valstybę, ir kad neiš
važiuoti į Lenkiją be apskri- 

žadėjimo nepaisys, turės išsi
žadėti savo dvarų. Pasiža
dėjimų išgavimas buvo atlie
kamas labai ramiai: pirmiau
sia dvarininkus nuginkluoda
vo,

■vo.

KAZLŲ RŪDA.
Čia persikėlė dalis išbėgusio 

iš Kauno bolševikų štabo. Ko
munistų agentai stumdosi sto
tyje ir agituoja žmones prieš 
Lietuvos Tarybą ir stojimą vy
rų kariuomenėn.

—— t
krašto žemės fondas... Nacio
nalizuotos žemės naudojimos 
turi būti vedamas valstybinės, 
nuomos pavidale.

Su L. soc. d. partija tuo klau- j 
simu pilnai sutinka ir Lietu
vos socialistij liaudininkų par
tija. Jų programe dėl žemės 
sutvarkymo taip rašoma:

“Visos Lietuvos žemės plo
tas priguli Lietuvos valstybei 
— žemės nacionalizacija.

“Artymiausia žemės ir girių l 
priežiūra ir jų valdymo bei 
naudojimo sutvarkymas pri
klauso savivaldybės (bendro
vių, valsčių, apskričių ir tt.) 
organams.
• Žemė teikiama tam tikru į- j 
statymų nustatytu keliu ilga- 
laikėn nuomon su teise nuo
mos laikui praėjus tą patį že
mės plotą vėl toliau nuomuo- 
ti.”

Revoliucinių socialistij liau
dininkų pripažįstamas: “že
mes, jos vidurių, girių, van
denų, valdymo suvisuomenini- 
mas.” Panašiai žemės klausi
mą riša ir Lietuvos socialistij 
liaudininkų demokratų partija. 
•Jie rašo:

“Žemės nuosavybė turi būti 
panaikinta ■ galutinai. Visa 
Lietuvos žemė turi būti pripa
žinta visij Lietuvos gyvento
jų turtu... Žemė duodama tik 
toliai, koliai nuomuojantis pats 
ją dirba.”

Komunistų-bolševikij pažiū
ra į žemės klausimą jau pasi
rodė gyvenime. Jie Vilnių 
užėmę paskelbė Lietuvos že
mių nacionalizaciją. Tuo de
kretu visa žemė, ūkio 'turtas 
kaip trobos, žemės padargai 
gyvuliai ir tt. pereina į vals
tybės nuosavybę. Dvarų da
linimas bus smarkiai baudžia
mas. Bežemiai ir mažažemiai 
iš dvarų žemės negaus į nuosa
vybę, bet tvers komunas, t. y. 
visi bendrai dvaruos dirbs ir 
juose gyvens.

Iš nesocialistinių partijų aiš
kiai ir pilnai pasisako, kaip-gi 
mano rišti žemės klausimą, 
tik krikščionių-demokratų par
tija, nes ji, kaipo darbo žmo
nių partija, su nepilna, neaiš
kia programa negalėtų eiti į 
liaudį. Jos programa taip ri
šamas žemės klausimas:

“Lietuvių krikščionių-de
mokratų partija stovi už tai, 
kad žemė privalo būti dirban
čių jąją nuosavybe.”

“Lietuvių krikščionių demo
kratų partija, būdama darbo 
žmonių partija, stengsis kiek 
galėdama, kad Lietuvoj visi, 
kas norės žemę dirbti, galėtų 
jos įsigyti.”

* Kr. d. partija sieks tad dvie
jų tikslų: pirma, kad Lietuvos 
žemės būtų tinkamiau padalin
tos būtent, kad žemę valdytų 
tik tie, kas iš jos minta, iT ją 
dirba: ir antra, kad ta žemė 
pasiliktų jų nuosavybė. Krik
ščionys demokratai, vadinasi, 
griežtai skiriasi nuo visų so
cialistų partijų, kurios nori 
žemės nuosavybę panaikinti ir 
padaryti visus žemdirbius val
stybės bernais-nuomininkais.

Du tad receptu siūloma mū
sų Visuomeninei ligai išgydy
ti: kr -demokratai siūlo žemės 
nuosavybę socialistai tos nuo
savybės panaikinimą. Kurių 
jų mums pasirinkti? * Kuri 
mums laimę ir gerovę suteiks? 
Dalykas labai Svarbus ir ver
tas rimto apmąstymo. Nuo jo 
išrišimo priguli mūsų ateitis. 
Tad pagalvokim.

t

ŽEMĖS KLAUSIMAS LIE
TUVIŲ PARTIJOSE.

Mūsę visuomenės svarbiau
sia liga — tai žemės klausi
mas. Partijos žemės klausimu 
labiausia yra susirūpinusios, į- 
vairiausių perša reformų—su
manymu. Į jas tad turim įsi
žiūrėti, ko kiekviena jų yra ver
ta ir ko mūsų tėvynė jas pri
ėmus galėtų susilaukti.

Nors partijų pas mus yra 
daug, bet žemės klausimu, y- 
pač šiuo kalusimu kieno turi 
būti žemė, o apie tai tik ir no
riu kalbėti, jas visas galima 
padalinti į dvi dali: socialisti
nes partijas ir nesocialistines.

Visos socialistinės partijos 
sako: visuomenėje negera dėl
to, kad yra nuosavybė; reikia 
panaikinti ją ir visuomenė pa
sveiks, gyvenimas pagerės- 
Tad šalin nuosavybė! Neso- 
cialistinės partijos sako: ne 
nuosavybė vargą gimdo, bet 
netikęs žemės paskirstymas. 
Paliekam tad nuosavybę, bet 
jos teises pertvarkom, kitaip 
žemės padalinimą sutvarkom. 
Lai gyvuoja žemės 'nuosavybė! 
Nuosavybę panaikinę dar di
desnį skurdą įvestumėm.

Dėl žinių tikrumo pasiklau
sykim; ką sako pačios parti
jos.

Lietuvos social-demokratų 
partija šių metų savo konfe
rencijoj dėl žemės klausimo 
tokią priėmė rezoliuciją:

L. S. D. partija mano... rem- 
kraš-
s...

Derybų su Vokie 
tija nebus.

GAUS MAISTO UŽ LAIVUS.

Bruselyje pasibaigė derybos 
apie maisto įgabenimą į Vokie
tiją. Talkininkai sutiko leis
ti Vokietijon maistą ir už tai 
■rauti Vokietijos prekinius lai
vus.

Dabar Į Vokietiją būsią in- 
gabcnama po 375.000 tonų mai
sto mėnesyje.

Ligšiol apie Vokietiją tepbu- 
vo blokada ir nebuvo leista Vo
kietijon nei maisto, nei žalios 
medžiagos. Labiausia todėl 
Vokietijoj buvo visokie nera
mumai ii- spartakų sukilimai 
Galų gale talkininkai ėmė su
prasti, kad jei Vokietija virs 
bolševikiška, tai neatsilaikys 
nei Francija, nei kitos šalys.

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite koki^ norite.
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
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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 iT sesutes lietuvius. Visi, 
kurie nusiėmė pas mane paveikslus didžiuojasi jais, 
o Tamista daug geriaus galėtumėt didžiuotis savo 
brolio lietuvio darbu. Pamėgink nusiimti pas vie
natinį lietuvį artistą-fotografą '

JONĄ J. BALTRUŠAITĮ,
66 Third Street, . Derby, Omn.
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DARBININKAS
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Rašt.

SENELIO MINTYS.

Gerardvillietis.

Veikianti Komisija.
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L. D. S. Reikalai.

raportai: 
kad jie už- 
sumanymą

Sų-
«

Pasimeldus, pirmininkas už
darė susirinkimą.

Pirmininkas — M. Mažeika.
Tuom-laikinis rašt- —

J. A. Globis.
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Skaitykite ir platinkite “Dar
rfirirfr*” Y.-i .-'t;. f-,1

S v-

Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininką 
jungs.

“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 KATES: 
Yearly......................................$3.00
Boston and suburbs............ 4.00
6 months ................................1.50
b’oreign countries yearly ... .4.25

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

NUTARIMAI L. D. S. CHI
CAGOS APSKRIČIO.

LDS. Chicagos Apskričio su
sirinkimas buvo 23 d. vasario 
1919 Šv. Mykolo par. svetainė
je. Susirinkimą atidarant 
pirmininkui M. Mažeikai, su
kalbėta malda. Neatsialnkius 
Apskričio rašt., jos vietoje pa
skirtas rašt. tai dienai J. A. 
Globis. Perskaičius protoko
lą iš praeito susirinkimo tapo 
priimtas. Kuopų 
20 kp. raportuoja, 
girią Apskričio
spausdinti Krikščionių Demo
kratų programą lapeliuose, ku
rie būtų platinami tarpe lietu
vių. spausdinant padarytų lė
šų dalį prisiima padengti. Jų 
kuopa nutarusi pęadėti rengtis 
prie Darbininkų Savaitės. 25 
ir 49 kp. raportuoja,

■ •f?7 > 'v

KAS KĄ IŠAUKLĖJO.
Kiekvienas laikraštis yra sa

vo skaitytojų auklėtojas- Ži
noma negalima sakyti, kad lai
kraštis visus savo skaitytojus 
išauklėtų pagal savo idėjas. 
Dabar gan aiškiai galima ma
tyti kaip laikraščiai išauklėjo 
savo skaitytojus.

Jei pasistatysime klausimą, 
kas pereitą’ žiemą didžiausias 
aukas Lietuvai sudėjo, tai ne- j 

>unku bus atsakyti. Nėra abe
jonės. kad katalikiškų laikraš
čių skaitytojai dėjo stambiau
sias aukas. Tie, kurie klojo 
Lietuvai šimtines, savo didžiu
moje yra katalikiškų laikraš
čių skaitytojai.
•‘Tautininkų” laikraščių skai
tytojai nei ištolo negali susi
lyginti aukavime su katalikiš
kų laikraščių skaitytojais. A- 
pie cicilikų laikraščių skaity
tojus, tai nėra ką nei kalbėti 
— tai gryni išgamos, tokie, ko
kiais yra ji) skaitomųjų laik-., 
raščių redaktoriai.

Pamoka kiekvienam aiški. 
Kas tik nori Lietuvai gero pri
valo skleisti katalikiškus lai
kraščius ir pastoti kelią laisva
manių ir cicilikų šlamštams.

KENO PINIGAI.
Kai tapo paskelbta, kad Lie

tuvių Dienos pinigai jau iš
siunčiami Lietuvon, tai apie 
to įskaudėjusio reikalo pasi
baigimą užsiminė įvairūs laik
raščiai- Užsiminė ir katali
kiškieji. Kaikuriems “tauti
ninkų” laikraščiams nepatiko 
katalikiškųjų laikraščių tame 
reikale atsiliepimai. Tai “Tė
vynė” į tokius suburbė šitaip:

“Geriau, mums rodosi būtų, 
jei gerbiamųjų katalikų laik
raštininkai daugiau patyrinėtų 
savąjį kiemą, o mažiau rūpin
tųsi tuo, kas yra pas jų kai
mynus. ’ ’

Tai keno yra Lietuvių Die
nos pinigai? Iš anų “Tėvy
nės” žodžių aiškių-aiškiausia 
matosi, kad “tautininkai” 
juos savinasi. Tai matote ko
kie meistrai yra tie tautinin
kai. Aukas rinkome ir dar
bavomės išvien, o dabar jie 
mums sako tyrinėti savo kie
mą, o nesirūpinti, kas pas kai
mynus. Reiškia, “tautininkai” 
prisipažino, kad buvo konfis
kavę Lietuvių Dienos pinigus.

Ar dar jie ir dabar drįs kal
bėti apie bendrą aukų rinki-

NEPALIKO TEISĖJO.
P-as Balutis, išvažiuodamas 

Washirgtonan pastatė sąlygą, 
kad srovią laikraščiai per
trauktų ginčus. Bet jisai ne
paliko teisėjo, kurs nurodinėtą 
prasikaltėlius. Patsai' p. Ba
lutis negali būti teisėju, nes 
įstatymdavėjas negali būti tei
sėju.

PRANEŠIMAS.
Pittsburgho Apielinkės Pra

kalbą Maršrutas, Vyčią Spau
stuvės reikale.

23, Braddock, 2 v. P. M. 
W. E. Prtts., vakare.

24, N. S. Pittsburgh
27, Bridgeville, Pa.
29, Ellsworth, Pa. '
30, S S. Pittsburgh, Pa.
31, Duąuesne, Pa.

' L. V. Pitts. Apskr. Rašt

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
LIETUVIAI DARBININ

KAI TŽMYKITE.

Gerbiamieji L. D. S. kuopą 
valdininkai ir nariai:—

Šiuomi kreipiuosi Į Tams
tas, kviesdamas prisidėti viso
mis išgalėmis prie Chicagos L. 
I). S. Apskričio prakalbi) mar
šruto surengimo.

Reikia nemažai pasidarbuo
ti ir pasišvęsti, kad susilaukti 
pageidaujamu pasekmių, tad, 
gerbiamieji, stokim visi, kai 
vienas, prie to prakilnaus ir

J orga- 
Pradėkime

1 1 • ...................

,. . K . P.11' būtinai reikalingo mūsų 
suleda prie spausdinimo ir pla-1 nizaei jai. (1arbo 
tinimo aukščiau^ minėtų laPe-;jarba nuo kuopu susirinkimu, 
lių ir tam skiria po $3.00. 29 - - - - ‘
kp. sutinka su Apskričio nuta
rimu reikale spausdinimo la
pelių ir iškaščių dalį apsiima 
padengti. Spausdinimui auk
ščiau minėtų lapelių išrinkta 
komitetas sekančiai: P. Zdan- 
kus. M. Mažeika ir Alex. Kren- 
čius. Surengimui Apskričio 
vakaro komiteto narys A. Mu- 
reika raportuoja, kad Vyčių 5 
kp. mielai sutinka sulošti pa
geidaujamą komediją. Patar
ta Komitetui kad paimtų sve
tainę, jei būtų galima “School 
Oll”, laikas vakarui nustatyti 
pavestą komitetui. Komiteto 
narys M. Mažeika raportavo,

Praeitame apskričio susirin- 
: kimo buvo kalbėta apie tai, bet 
Lpalikta galutiną nuosprendį iš
nešti sekančiam apskričio su
sirinkimui.

Malonėkite kuopų susirinki
muose (aptarti žemiau paduo
tus klausimus. Jeigu mėnesi
nių susirinkimų dabar nebus, 
tai reikia sušaukti ekstra kuo
pų susirinkimus ir būtinai ap- 
svarstpti prakalbų maršruto 
rengimą.

Pirmiausia aptarkit koks lai
kas bus parankiausias prakal
boms. kelis vakarus rengsit 
prakalbas ir iš,kokių šaltinių 
surasti lėšų kalbėtojau? kelio- 

kad kol ka& neatlikęs jam pa- ]^^as apmokėti, 
vesto darbo, tai yra nesuradęs 
režisieriaus Apskričio Drama
tiškam Rateliui. Sutinkant p. 
P. Zdankui susirinkimas pave
dė, kad jis prirengtų paskaitė
lę apie skirtumą korporacijų ir 
kooperacijų ir apie jų naudin
gumą darbininkams ir sekan
čiame susirinkime referuotų. 
Perskaičius laišką nuo Aps
kričio rašt. M. L. Gurinskai- 
tės su atsiprašymu už neatsi
lankymą susirinkiman ir laiš
ką nuo L. Vyčių Apskričio 
užkviečiant atsilankyti į jų 
rengiamą teatrą. Abudu lai
škai tapo priimti. Nutarta 
rengtis prie maršruto ir prele
gentą kviesti iš LDS. centro p. 
Karosą ar p. Ramanauską, kat
rą bus galima gauti. Marš
ruto darbas pavesta Apskričio 
valdybai ir organizatoriams. 
Tnešta, kad Apskritis atspaus
dintų agitatvviškų laiškų. Tas 
liko atidėta sekančiam susi
rinkimui galutinai aptarti. Pa
tarta, kad kuopos rengtų pra
kalbas ir rinktų aukas šelpi
mui Lawrence’o streikierių. 
Ingaliota J. A. Globis kreiptis 
į LDS. centralinę raštinę su 
klausimu, kodėl jie neatsako 
ant 38 kp. prašymo atsiųsti jų 
kp. narių sąrašą. Nutarta 
atnaujinti Apskričio lavinimo
si ratelį. Pirmas vakaras bus 
1 d. kovo 8 v. vakare Šv. Jur
gio par. svetainėje. Kitiems 
vakarams vietą ir laiką aptars 
lankantieji vakarus. Išrink
tas Apskričio korespondentu į 
‘ ‘ Darbininkų ’ ’ J. Šliogeris.
Sekantis Apskričio susirinki
mas priguli Dievo Apveizdcrs 
par. svetainėje 30 d. kovo 2 v. 
po pietų. 49 kuopos užžiūrė- 
tojas užeigos namo p. A. Kren- 
čius daug kų pasakė apie jų 
užeigos namus ir pranešė, kad 
minėta įstaiga kas-kart gauna 
daugiau rėmėjų, iš to platinas 
biznis ir patarė visoms kuo
poms panašia? užeigas įsikur
ti. Šiame susirinkime daly
vavo nuo kp. atstovai sekan
čiai: Nuo 20 kp — M. Mažei
ka, A. Baškis, A. Gerdziunas, 
A. Mureika, V. Kazakevičius, 
J. Bajarskas, J. Martišius, K. 
Balčiūnas, J. Karažauskas ir 
J. A (Hobis. 1^/7 

M. Zizas ir A. Bislis. Nuo 29 
kp. — V. Petrauskas, J. And- 
riokunas, A. Budreekas ir MJ 
Mažeika. Nuo 49 kp. — Al. 
Krenčius, Ąug. Jakaitis, J.
Šliogeris ir Pr. Zdankus.

nūs lėšas apmokėti.
Paskiaus sudaryti reikia pie

nus, kad kolonijose kur nėra 
LDS. kuopų, jas įsteigti, su
rengiant ten prakalbas. Ap
svarsčius tuos dalykus reikia 
išrinkti atstovus į LDS. Aps
kričio susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 30 dieną Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje prie 18- 
tos gatvės ir Union Avė. Susi
rinkimo pradžia 2:00 vai. po 
pietų.

Chicagos apielinkių kuopos, 
kurios negalės atstovų prisių
sti, savo įnešimus lai prisiun
čia laiškais. Kurios kuopos 
ligšiol Apskiričo susirinkimuo
se nedąlvvavo. tai šį sykį ma
lonės savo atstovus prisiųsti.

Taip-pat prašoma visų kata
likų veikėjų iš Chicagos ir a- 
pielinkių šiais reikalais pasi
darbuoti. .

Kolionijos norinčios gauti 
kalbėtoją, kurs laikys prakal
bų maršrutą Chicagoje, tuojaus 
malonės atsikreipti šiuo antra
šu: M. Mažeika, 1658 Waban- 
sia Avė., Chicago, HL

Visi stokim prie darbo ir su
silauksime geri) pasekmių.

Chicagos L. D. S.
Apskr. Pirmininkas.

ris įvyks vasarą. Savo nuta
rimus šiuo reikalu prisiųskit 
Apskričio rašt., kad būtų žino
ma iškalno kaip reikės tvarky- 
ties.

Kas-link padidinimo Aps
kričio iždo, tai tuojaus išsiun- 
ti nėšiu valdybai pranešimą 
kaip tas parankiausia padary
ti. Ką nutars pranešiu orga
ne. Yra vilties, kad Apskri
čio iždas padidės. 51 kuopa 
žada remti, kitos ir-gi nepasi
liks.

Sukruskime, brangūs brolu- 
ičai ir sesutės, darbuotis LDS. 
organizacijos gerovei. Atgim
to me su auštančiu pavasario 
rytu. Pavasario saulutės spin
dulys lai sušildo vsų jausmus 
ir sužadina prie darbo. Leis
kime LDS. diegams puikiai 
pražydėti, kad savo maloniu 
kvapsniu kiekvieno praeivio 
širdį trauktų prie savęs.

Mes, LDS. nariai, turime vi
si su dideliu pasišventimu pa
sidarbuoti. Naujus narius prie 
LDS. kalbinkime.

Nesunku bus tada visiems i 
žaibo.’veikti ir pats darbas 

greitumu eis pirmyn.
M. J. Šimonis,

Dilio ir Mieli. Apskr.
------------------------------ u

L. D. S. PRAKALBŲ MARŠ
RUTAS NEW YORKE IR 

BROOKLYNE.
N. Y. ir N. J. valstijų LI)Š. j 

Apskričio pirmininko nurody
mų prisilaikant ir pasitarus 
su kuopų valdybomis sudaryta 
sekantis prakalbų maršrutas 
Brooklyno ir New Yorko kuo
poms :

Kovo 31 d. 10-ta kp., Cent
rai Brooklyn, N. Y-

Balandžio 1 d. 12-takp., Bro
oklyn, N. Y.

Balandžio 2 d. 9-ta kp., New 
York, N. Y.

Viršpažymėtos kuopos mie
lu noru sutiko tomis dienomis 
prakalbas surengti. ' Jei pasi
rodys koks reikalas pamainy
ti prakalbų dieną, kuopų val
dybos malonės viešai organe a- 
pie tai pranešti ir pažymėti 
kokią dieną įvyks prakalbos, 
kuria valanda ir kokioje sve
tainėje.

Visuomenei žingeidu bus 
patirti, kada prakalbos įvyks. 
Iš privatiškų pasikalbėjimų pa- 
tiriau visiems darbininkams be- 
esą indomu tyrų darbininkiškų 
prakalbų pasiklausyti. Ren
giamos prakalbos beabejo at
gaivins vargšui darbininkų sie
lą ir parodys kelią prie gero
vės.

Aug. Dymta, Apsk. Rašt. 
112 Berry St., B’klyn, N. Y.

ATSIŽADĖJO SAVO PAS
KOLŲ.

L. D. Sąjungos skolos spar
čiai -mažinasi. Prieteliai ir 
rėmėjai, kaip susitarę, nuo sa
vo paskolų “Darbininkui” at
sižada ir lietuvią darbininką 
organizacijos pamatus drūtina. 
Mums malonu LDS. nariams 
pranešti,- kad nuo savo pas
kolų “Darbininkui” atsisakė 
šie Lietuvią Darbininką Są
jungos prieteliai ir rėmėjai:

Kun. Tarnas Žilinskas $200.00 

Kun. Kostant. Strimaitis 25.00

B. Vaišnoras,

iš Pittsburgh, Pa........... 25.00
L. D. S. Centro Valdpba ger

biamiems aukotojams taria 
nuoširdų ačiū.

OHIO IR MICHIGAN L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

Pirm. — K. Stupinkevičius, 
Box 945, Strutliers, Ohio.

Vice-pirm. — J. Jonuška, 
2120 St. Chair Avė., 

Cleveland, Ohio.
Rašt. — M. J. Šimonis, 

6115 Dibble Avė., 
Cleveland, Ohio.

Ižd- — A. S. Vaitkus,
232 Alaska St., Dayton, Ohio. 

Organizatoriai —
A. S. Kulbickas, 

7602 Aberdeen Avė., 
Cleveland, Ohio-

K. J. Gervilis,
54 Elizabeth Str., 

Detroit, Mich.

LIETUVIAI DARBININKAI 
LIETUVAI NEPRIGUL
MYBĖS REIKALAUJA.
New Yorko ir New Jersey 

valstijų LDS. Apskričio 9-tame 
suvažiavime, įvykusiame Ka
ralienės Aniolų parapijos sve
tainėje Brooklyne, išnešta re
zoliucija prieš lenkus imperija- 
listus, rusus bolševikus ir ki
tokius mūsų tautos priešus, 
kurie kėsinasi Lietuvos laisvę 
pagrobti. • Taip-gi pareikalau
ta, kad Lietuvai būtą suteikta 
pilna neprigulmybė.

Rezoliucija buvo .pasiųsta 
prezidentui IVilsonui Wash- 
ingtonan. Gauta sekančio tu
rinio atsakymą:

Department of Statė 
Washington

February 17, 1919. 
Mr. A. Dymto,

112 Berrv Street, 
New York City. 

Siri
The Department has recei- 

ved, by reference- from The

OHIO IR MICHIGANO 
L.D.S. APSKRITYS.

LDS. Reikalais.
Vasario 2 d- Ohio ir Mich. 

LDS. antrame suvažiavime li
kosi padaryta keletas svarbių 
nutarimų. Kad tie nutarimai 
nepasiliktų tik nutarimais, pa
žymėsiu juos, kad kuopos ir 
ingalioti asmenys organizato
riai išpildytų savo paskirtą 
darbų.

1. Organizatoriai paskirti 
prakalboms surengti Apskri
čio ribose A S. Kulbickas ir 
K. J. Gervilis lai stengiasi su
daryti prakalbų maršrutų ir 
pasitarę tarp savęs, o taip-gi 
susinešę su visomis Apskričio 
kuopomis nutaria, kada būtų White House, a copy of resolu- 
patogiausia prakalbos rengti. 
Būtų gerai, kad pasirūpintų 
prakalbas surengti prieš Vely
kas arba tuoj po Velykų.

2. Kuopos kurios dar neatsi
lygino privalo užsimokėti įsto
jimo mokesnius į apskričio iž-

r da po $1.00; ir po 10c. nuo 
Nuo 25 kp. nario metinių mokesnių. Mo

ney 'orderius' išrašyti vardu 
ižd. A. S. Vaitkus ir siųskite 
rašt. M. J. timonis, 6115 Dib-

7 f blaivė., Cleveland, Ohio.
3. Kuopos privalo nutarti, 

ar atlygins-delegatų išlaidas, 
k važiuojant į LDS. Seimų; ku-

■ 7? ‘ a ’

tions adopted at a meeting of 
eleven branches of the Lithua
nian Laborers Association of 
New York and New Jersey, in 
regard to conditions in Lithua
nia.

I am, Sir,
Your obedient servant,
'For the Acting Secretary 

of Statė: 
Alvey A Adee

Second Assistant Secretary.

Štai baigiasi dienos, 
Aš senas esu. 
Svyruojančią galvą 
Jau vos tik nešu.

Nelinksma girdėti, 
Kad greit pasenau.
Bet linksma atminti 
Ką pergyvenau.

Man toks pašaukimas 
Visai nesunkus,
Nes Dievui ir tautai 
Buvau prielankus.

Neniekinau niekad 
Tikybos šventos,- 
Dėlto bus man miela 
Gulėt ant lentos.

Atsimenu, Dievui 
Tikrai tarnavau, 
Nors spaudžiamas vargo 
Kantriai dejavau.

Nuo žemiškų turtų 
Aš liuosas esu.
Žinau, kad už grabo 
Nenusinešiu-

Prabėgusias dienas 
Kasdien perskaitau.
Į amžių kelionę
Netoli matau.

Neliūsta man širdis 
Sutinku pilnai,
Rytoj ar šiandiena 
Keliausiu tenai.

Aš rankas ištiesęs
Patiksiu dailiai
Prie savo krutinės 
Prispausiu meiliai.

Nes mirtis — tai laimė 
Kiekvieno žmogaus, 
Kurs geidžia surasti 
Linksmybes dangaus.

Mes žinom, kad mirtis 
Tų viskų suteiks, 
Antru kartu mirti 
Niekuomet nereiks.

Užbaigsime vargus 
Čion ant visados 
Ant žemės nebgrįšim 
Daugiaus niekados.

Jokios abejonės 
Nenoriu turėt, 
Kasdien apie mirtį 
Norėčiau girdėt

Iš Dievo juk rankų 
Ji yra skirta, 
Todėl man maloni, 
Viltinga, tvirta.

*

* ♦
Mes stengtoms kiekvienas

Kas girdėti lietuvių kolonijose
•••OOMOOMMOOONMOOeOeMOONMHMOOOMOOOMOe

kuria vadovavosi nelabai buvo 
atsakanti, ypač Wagnero vei
kale (iš Tanhauser Akt. II, 
Scena 4) iš priežasties neatsa
kančios orkestracijos iš pirmo 
sykio antroj pusėj dainos pa
sidarė maišinis, bet gerai pa
žįstantis savo amatą, choro ve
dėjas p. Vasaitis sustabdė cho
rą ir akimyrksnyj pradėjo iš 
pradžios, kas pasisekė kuono- 
puikiauisai; norints tai vei
kalas labiau tiktų profesijona- 
lams dainininkams, bet ir mė
gėjai tokį svarbų muzikos vei
kalą išpildė puikiai. Abelnai 
to vakaro surengimui laike 
pusantros savaitės p. L. Va
saitis atliko savo uždavinį 
kuogeriausiai. Garbė jam už 
lai! Taip-gi ir visam Pitts- 
ton’o Šv. Kazimiero chorui ne
menkesnė priguli garbė už jų 
pasidarbavimą. Koncerto pa
baigoj tapo pravesta rezoliuci
ja prieš lenkų bjaurius norus, 
prieš bolševikus ir vokiečius, 
Lietuvos neprigulmybės reika
le, kuri vėliaus tapo pasiųsta 
AVashingtonan.

Lai gyvuoja Pittstono Šv. 
Kazimiero Lietuvių Choras ir 
jo vedėjas p. L. Vasaitis.

Diemedis.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Iš moksleivią gyvenimo.

Iš viso čia mūs yra astuoni. 
Beveik visi priguli prie 7-tos 
kuopos ir reguleriškai lanko 
susirinkimus. Susirinkimai 
būna sykį į mėnesį. Čia tė
vai Pranciškonai labai gerai 
žiūri į lietuvius ir nuolatai 
juos ragina mokytis savo pri
gimtos kalbos ir lankyti susi
rinkimus. Ant kožno susirin
kimo būna programas, kur da
lyvauja kėli nariai.

Kovo 6 d- buvo sušauktas 
ekstra susirinkimas atminimui 
Šv. Kazimiero.

Pirmininkas malda atidarė 
susirinkimą. Jis pirmiausia 
išreiškė tikslą susirinkimo, sa
kydamas, kad Šv. Kazimieras 
"buyo labai didis tėvynainis ir 
dabar, kuomet 'Lietuva pavo
juje privalo visi melstis iš vi
sos širdies jo pagelbos. Po 
šito tuoj prasidėjo programas, 
kur dalyvavo du nariai.

Pirmas Juozas Šaulinskas 
kalbėjo apie šv. Kazimiero gy
venimą, jo darbus, ir jo labai 
didelę meilę dėl savo tėvynės 
Lietuvos.

Antras ant programo buvo 
Juozas Miliauskas. Jis skai
tė referatą apie Lietuvos da
bartinį padėjimą ir jos ateitį. 
Programui užsibaigus sekė kri
tika.

Sekantieji nariai aukavo dėl 
Lietuvos po $1.00: Juozas Mi
liauskas, Juozas Šaulinskas ir 
Jonas Kundreckas.

Kazimieras.

NORWOOD, MASS.

Šv. Cecilijos Bažnytinio cho
ro išrinkti delegatai,rinkti au
kas naujų vargonų įrengimui 
16 d. vasario š. m. sumanėm 
kreiptis prie So. Bostono pa
šelpimų dr-jų prašydami aukų 
ant vargonų. Pirmiausia krei
pėmės prie Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus Dr-jos, 
kuri priėmė delegatų prašymą 
ir mielai sutiko paaukoti $25 
iš kasos.

Kreipėmės prie Šv. Jono 
Evangelisto Draugijos, kuri 
su dideliu džiaugsmu aukavo 
iš kasos $25 ir nutarė pada
ryti kolektą. Pradėjus ko- 
lektuoti ir-gi pasipylė gausios 
aukos, kurių surinko $12.12.

Kreipėmės prie Maldos Apaš
talystės Dr-jos, kurios susi
rinkime buvo nedidelis būre
lis ir su mielu noru priėmė de
legatus ir nutarė parinkti au
kų. Prie to daug prigelbėjo 
kun. K. Urbanavvčius ir kad 
pasipylė aukos,tai lėkė net de
šimtinės. Iš tokio mažo bū
relio’ susirinko net $35.00. Au
kotojų vardai ir pavardės:

P. Maišius $10.00; kun. Ur- 
banavyčius, EI. Masiulienė, Z. 
Malejunienė, J. Matulevičius ir 
P. Branušaitė po $2.00; M. Šlei
vi enė $1.50.

Po 1.00: J. Kalakauskiš, S. 
Šimulis, M. Vospitienė, S- Na
vikaitė, M. Vasiukaitė, A. Smi- 
gelskiutė, N. Butvidienė, M. 
Veniutė, J. Zadeika, J. Motie
jūnas.

Mes, Norwoodo Šv. Cecilijos 
Bažnytinis Choras ir visi pa- 
rapijonys išreiškiam So. Bos
toniečiams širdingą padėkavo- 
nę.

EASTON, PA. •
Teatras nusisekė.

Kovo 1 <1. Šv. Mikolo para
pijos naudai buvo surengtas te
atras. Žmonių buvo prisi
rinkus pilna svetainė. Choras 
gerb. mūsų vargonininkės p-lės 
M.Matrutaitės vedamas, gabiai 
pasidarbavo tarpe jaunimo, 
kad gerai sutvarkyti progra
mą. Viskas nusisekė gerai. 
Pelno liko $72.83-

Vietinis.

GIRARDVILLE, PA.
Vargai tarp mainierių vis 

dauginasi. L. V. Coal Co. visi 
brekelai tarp Shenandoah iki 

į Mt. Carmel, Pa., jau antras mė- 
Į nuo kaip nedirba ir nežinia, 
kada pradės dirbt. Readingo 
kasyklos taip-gi dirba tik apie 
3 dienas savaitėj. Iš kitur 
pribuvusiems darbo nėra. O 
žmonelių daugumas suvargę po 
nelaimingai pliurzei, (influen- 
zai). O valgomų daiktų kai
nos nei kiek nenupuolė. Lie
tuvių čia nedaug, bet lietuviš
ki) karčemų užlaiko 10 ir kaip 
rodosi nei viena nebankrutina. 
Valgomų krautuvių vos ketu
rios ir nekurios vos gyvuoja.

Šv. Kazimiero dienai ap- 
vaikščiati, P. Gudaitis, vargo
ninkas, surengė vakarėlį iš 
dainų ir deklemacijų. Aukų 
dėl nukentėjusių nuo karės šį
met mažiau surinkta negu ki
tais metais, vos $52.50.

Daug lietuvių laukia, kad 
tik keliai atsidarytų, tai tuoj 
važiuotų į Lietuvą. Daug ir 
tokių atsiras, kurie norės va
žiuoti, bet neturės už ką, nes 
nemokėjo gerais laikais pasi
naudot, o čia yra daug jauną 
singelių ir senų surenbėjusią 
nevedėlių, kurie visą savp at
liekamą laiką ir uždarbį pralei
džia karčemose. Gėda vyrai, 
nes jau ne trumpas keliniukes 
dėvite.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 9 d. Mot Sų-gos 10 kp. 

turėjo mėnesinį ssuirinkimų. 
Pirmiausia nutarta užpirkti 
šv. mišias už mirusias sųjun- 
gietes. Nutarta po Velykų su
lošti teatrų “Polocius ežero 
dugnuose” ir laikyti Motinų 
Pagerbimo Savaitę nuo gegu
žio 7 d. iki 14 d. Rengti pra
kalbas, lošti teatrus, užrašinė
ti *‘M. Dirvų” ir abelnai pla
tinti katalikiškų spaudų. Tu
rime už garbę pranešti, kad 
mes savo kolonijoje turim ga
bių ir nenuilstančių katalikiš
kos spaudos platintojų, kaip 
tai A. Pranckūnienė, O. Ungu- 
riutė, V. Stravinskiutė. Pa
žymėtina, kad p-ni Pranckū- ‘ 
nienė turi nepaprastų gabumų 
ant platinimo katalikiškos 
spaudos.

Vystanti takeli. J 
. s -. ; ■ JI

PITTSTON, PA.
4 d. kovo š. m. Šv. Kazimie

ro parapijos choras Lietuvių 
Tautos ir savo parapijos glo
bėjo Šv. Kazimiero dienoj pa
rengė puikų koncertų. Kon
certas buvo nepaprastas, nes 
tokių garsių muzikos kompo
zitorių veikalai Amerikoj lie- 
tųvių tarpe niekur nebuvo sta
tomi. (Gaila, kad dėl vietos sto
kos turime praleisti platų ir in- 
domų programų. Red.).

Choras atliko- savo uždarinį 
kuopnikiausiai, nors tam bu
vo daug kliūčių, nes negavo 

U. Gudienė. oAestros, o kurių turėjo ir

Likti panašiais, • 
Minėto senelio 5^ 
Keliauti keliais. -

Bus
Paša
Be baimės keliausim 
Į šaunamus.
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Reikalinga 15.000 naujų skai
tytojų ‘ ‘ Darbininko ’ ’ dienra
ščiu Įsteigimui.

sa-
Iš

is armi-
koncerte. Maniau, kad

Išėjo J. Šaučiu-

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

gaus puikų LDS. Kalendorių dykai. VIRUČIŲ galima 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių,' ,, r
maldaknygių “Pulkim ant kelių." b nin-ko Knygyne. 
Kreipkitės pas: centu. Agentams

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St., Kearney, N. J.' laidą. Užsisakykite.

Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT-

gauti “Darbi-

Tuzinas už 20

BRIDGEPORT, CONN.
Kovo 4 d. Užgavėnių vaka

re Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje buvo parengtas linksmas 
vakarėlis Tautos Fondo 10-to 
skpriaus ir iškilmingai apvaik
ščiojo Tautišką Šventę. Pir
ma visti linksmybių kalbėjo 
gerb.‘klebonas M. A. Pankaus- 
kas. Visi sustoję padainavo 
Lietuvos himną. Antras dvi 
daineles ‘Oi ant kalno liepelė” 
ir “Mes Lietuvos jaunuomenė 
tra-ta-ta” padainavo Bažnyti
nis Choras vedamas varg. A. 
Dziko. Dainos labai gražiai 
išėjo ir visiems patiko. Pas
kui tapo perskaitytos angliš
kai ir lietuviškai rezoliucijos. 
Po to kalbėjo anglų kalboje 
“Telegram Post” redaktorius. 
Gana puiikai nupiešė apie da
bartini padėjimą.

Naujos armijos choras 
vadovyste J. J. Šaučiuno
rengė toj pačioj Tautiškoj die- 
,noj lenkų salėj “vakarienę su 
Šukiais.” net ir kitus atkalbi
nėjo, kad neitų i kataliku pra
mogą. Tai da ne visa. Va
sario 23 d., nedėlios vakare 
kaipo dainų ir teatrų mylėto
jas apsilankiau naujo: 
jos 
ten bus smagumynų. 
štai kokios.
nas ant estrados ir ėmė sakyti, 
kad jis gimęs katalikas ir esąs 
geras katalikas. Save išsigy
nęs ir Konkandrilių minavojo, 
kad neteisingai išvadinęs ka
talikiškų organizacijų ardyto- 
jum. O kodel-gi jūs su lais
vamaniais viską bendrai daro
te, net ir tą pačią dieną kal
bėjo p. Stankevičius.

Burbulo Bandžius.

CLEVELAND, OHIO.

Koncertas nepavyko.
Kovo 2 d. Sandariečių Var

po koncertas nepavyko. San- 
dariečiai visu smarkumu buvo 
sugalvoję Vyčiams smūgį už
drožti, bet ant nelaimės, tas 
jiems nepasisekė. Neveltui 
sakoma: “Nekask kitam duo
bes, nes pats įkrisi.” Kaip 
sykis sandariečiai vyčiams 
duobę kasė, o patys įkrito. Da
bar iš gėdos ausis nuleidę kaip 
be žado šliaužo

Sandariečhj išgarsinimas 
“Kukuruzo” pasiliko tik pla
katuose ir programe. 0 tas p. 
Butėnas ant koncerto visai ne
pasirodė. P. Butėnas dagir- 
dęs kad tą pačią dieną L. Vy
čių 25 kp. rengia p. Sodeikai 
koncertą, tai pagavęs “flu” 
ir neatvykęs. Apie “koncer
tą” nei minėti neužsimoka. 
Rengėjai atsirado geroj skylėj.

Tėvynainis.

vakarų dalis pelno skiriama 
Lietuvos laisvei išgauti, kiti 
parapijai. Štai programo tu
rinys: 1) Solo, “Lapartida,” 
ispaniškai sudainavo gerb. p. 
M. Čižauskienė. 2) Solo, “Šir- 
delyj moterų,” iš operos Re- 
goletto, sudainavo p. J. Či- 
žauskas. 3) Duetas, “Mūsų tė
vynė Lietuva,” iš operos Iltra- 
vetore, * sudainavo gerb. Ol
šauskai. Šitų dainelių melo
dijos dar Baltimoriečiai nebu
vo girdėję iš mūsų gerb. solis
tų, bet išgirdę gėrėjosi.

Galop prasidėjo vaidinimas 
to viršpaminėto veikalo, kuris 
taip užžavėjo publiką, kad 
didesnė pusė žmonių lankėsi 
per abudu vakarus. Veikian
čios ypatos buvo sekančios: 
Piklius, malūnininkas—P. Bu- 
kevičius, Teklytė, jo duktė, M. 
Čižauskienė, Petronė, jo tarnai
tė — - F. Tamošauskiutė, Bar
bora. jo gaspadinė — E. Tamo
šauskiutė, G ratas, kaminakrė- 
tis — A. Bučnis, Pranas, jo sū
nus — J. Stočkus, Sabukas, jo 
bei nas — P. Ručis.

izoš'ęiai visi taip gražiai at
sižymėjo lošime, kad net ten 
buvus’eji svetimtaučiai labai 
nusistebėjo iš jų vikrumo ir ar
tistiškumo. Publikos per abu 
vakaru buvo pilna svetainė; 
pelno liko pusėtinai.
Tai garbe p. J. Čižauskui, kad 

pas mus taip gražiai darbuo
jasi. Ar kas galėjo mislyti, 
kad per tris mėnesius būtų 
gailina perstatyti scenoje dvi i 
muz. operetes ir apie penkis ki-! 
tokius veikalus. Gerb. p. J. 
Čižauskas tai visą galėjo pa
daryti. Užtai mes Baltimo
riečiai turime pavadinti p. J. 
čižauską dailės milžinu. Ant
rą vakarą, tv. šv. Kazimiero 
vakarą kalbėjo apie Lietuvos 
reikalus Dr. J. Bielskis iš AVa- 
shingtono, D. C.

Konst. K. žvinklis.

Step. Kavoliunas.............. 10.00
Al. Baubnis......................10.00
Ant. Kaduškevičia...........10.00
Jonas Petraitis ."............10.00
Jurg. Kleinatas .............. 10-00
St. Bairunas .................... 10.00
Antanas Damulevičia... .10 00 
A. Getužis.......................10.00
V. Januškevičia............. 10.00
M. Morkus ......................10 00

Po $5.00: Pr. Kalėda, Ant. 
Balutis, Jurg. Kamuotis, St. 
Kupčinskas, Tadas Damaus
kas, Jonas Martinka, A. Ba- 
risas, Juoz. Pauža, Ed. Ma- 
sickutis, B. Basalikas, B. Kru- 
čienė, A. Basiniauskas, St. Bui- 
niavičia, Juozas Mančauskas, 
Ant. Andonis, Juoz. Masdžio- 
nis, Ona Gūdis, Vinc. Tamo
šaitis, Ant. Tamošaitis, Paul. 
Malkevičienė, Kazys Curyla, 
Jurg. Jaškauskas, L. Gudavi- 
čia, P. Kiela, A. Tamošiūnas, 
J. Bačis, A. Salamskis, K. Kai- 
riunas, J. Smaliukas, VI. Zu- 
baitis.
Petr. Ramonas........................10.00
Kaz. Pūkas .............................1000
VI. Kiela...................................10.00
V. Varvalis .............................10.00!
Šv. Juozapato Vyskupo

dr-ja ..................................$100.00
Šv. Jurgio Kar. Dr-ja 100.00 
Tz. R. P. Kliubas.............100.00
Šv. M. Magdalenos dr-ja 50.0G 
M. L. R. K. S. kp..................25.00
S. L. R. K. A. 20 kp........... 25.00
“Rūtos” Choras...................25.00
L. P. Kliubas ........................37.00

Kolektoriai po namus K. 
Tartilis ir F. Jaškelevičia su
rinko $14; Hip. Akstinas ir D. 
Pocius $54.10; V. Kasinskas 
ir Kalėdaitė $24.50; A. Čiur
lionis ir N. Mockeliuniutū 
$168.20; M. šepavičia ir A. 
Zenčauskienė $35.25; M. Ste
ponavičiūtė ir A. Jaškauskiu- 
tū $67.65.

T. Fondo 106 Skyr. Sekr.
J. Ramonas.

pasakyta būtų teisybė, tai aš 
nieko į tai nesakyčiau.

Tai-gi dabar pažiūrėsime 
kur teisybė, o kur melas. .

J. W. L. ginasi, būk jokia 
komisija niekad pas jį neprašė 
aukos ant vėliavų ir sako, būk 
nebuvusiai ir aukų neprašiu
siai jokiai komisijai ir jokio 
negalėjęs sakinio daryti.

Štai kokia komisija pas ta- 
mistą buvo ir kada: J. J. Liud- 
vinaitis ir p. J. Kazakevičius 
11 d. lapkričio, 1918 m. karės 
pasibaigimo dienoje. Tai mes 
pas tainistą buvome ir aukos 
prašėme ant vėliavų, o tamista 
visai atsakei ir tuos žodžius iš
tarei, kurių užsigini.

Vėliavų Komisija: 
J. J. Liudvinaitis, 
J. A. Tuška, 
J. Stepšis.

pėsi į mus su laiškais, kaip bu
vo paliestas mūsų korespon
dentų. • Išsiaiškino, kur teisy
be.

Prie to jokių kitokių aiškir 
nimų nereikia.

WORCESTER, MASS.
Jaunimas sujudo, pradėjo 

organizuotis Į Lietuvių Kari
ninkų Organizacijų- Sugrįžo 
iš Suv. Valst. kariuomenės P. 
Steponkus, kuris yra organi
zatorium.

9 d. kovo po No. 22 Waverly 
st. jaunimas turėjo susirinki
mą. Nutarė dar smarkiau 
organizuotis. Mat kitos kolo
nijos jau senai organizuojasi, 
kaip tai: Chicago, New York, 
jau sako turį šimtais. Tai 
worcesteriečiai griebėsi visu 
smarkumu kad pavyti. Wor- 
cesteriečiai žada greitu laiku 
suorganizuoti 1000 jaunų drū
tų vyrų Lietuvos gynėjų.

Kadangi AVorcesteriečiai su
kirto kitas kolonijas su auko
mis, tai jie nesigailės pasiau
koti savęs.

Vyrai! Sujuskime, organi- 
zuokimės ir parodykime pasau
liui, kad mes nei sprindžio mū
sų Lietuvos žemės neduosime 
priešams.

BALTIMORE, MD.
Vietos Vyčiai ir Vyčių Cho

ras tai bent veikia; jiems va
dovauja gerb- J. Cižauskas.

Prieš kelias savaitės skam
bėjo laikraščiuose, kad Balti- 
moriečiai (vyčiai) tiek ir tiek 
nuveikia, bet sakė, kad to ne
bus gana. Štai kovo 3 ir 4 
dd. su didžiausiu pasisekimu 
atvaidino vieną iš didžiausių 
ir gražiausių operečių *‘Malū
nininkas ir Kaminakrėtis,’’ 
muzika M. , Petrausko.

PHILADELPHIA, PA.
Aukų atskaita nuo Port 

Richmond.
Pasidarbavus Tautos Fondo 

106 skyriui surinkta aukų dėl 
Lietuvos $2.565. Tikimės su
rinkti iki trijų tūkstančių- Lai
svamaniai bandė pakenkti au
kų rinkime, sakydami, jog ku
nigija norinti parduoti Lietuvą 
Lenkijai ir panaudojo kitokių 
niekų, į kurius tik besmege
niai gali tikėti. Kiti būdami 
katalikiškų draugijų net sek
retoriais ar kasieriais ir kai 
draugija nutarė paaukoti Tau 
tos Fondan $200, tai jie tren
kė į stalą knygas ir rėkė kiek 
tik gali. Jie nebūtų taip rė
kę, jei tiek pinigų būt buvę nu
tarta pasiųsti Rusijos bolševi
kams vietoj Tautos Fondui.

Tai matome kokius durnus 
fanatikus auklėja tautininkų 
laikraščiai.
Aukotojų vardai ir pavardės. 
Kun. M. šedvydis......... $25.00
KL Stafanavičius......... 100 00
Antanas Stafanavičius 100.00 
Adelė Zančauskienė .... 60-00 
Viktoras Kurantis......... 50.00
Vladas Rybas.................50.00
Natalija Alockeliūniutė 50.00 
Antanas Banys ...............50.00
Matas Dauknis ...............50.00
Kazys Danielis................50.00
Valerija Kalėdaitė............50.00
Valerija Salanukiutė ... .50.00 
Mikolas Šipavičia .............50.00
Jurgis Ramonas................. 25-00
Vincas Kasinskas .............25-00
Antanas Juodis ................. 25.00
Justinas Briedis .............15.00
V. Pečiukevičia ................. 25.00
Stasys Zubaitis ................. 10.00
Marijona Mikalėrtiutė .. 10.00 
Jonas Smaliukas ..............10.00
Kazys Tartilis......................10.00
St. Barkauskas ...................10-00
Marijona šnaukštienė .. 10-00 
Hipolitas Akstinas .. .. 10.00 
M. Bura .....................  10.00
Z. Svileckis..........................10.00
Stefanija Švagždžiutė.... 10.00 
Vincas Kasinskas.............10-00
Uršulė Raman8avičiutė 10.00 
Ona VilimaitienS............ 1000
Juozas JėŠkelevičia'..'. .10.00 
Antanas Čiurlionis f0.00
Jonas Sabris ......... ...itO.OO
Jonas Čiurlionis................. 10.00
Jonas Jašketevičiaų g_ĄįįO.Od 
H-fe AVIelaven........ /.iO.OO 
Adolfas Kisielius.
Bronis Butautas 

Tų Povilas Odinis ..

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Gerb. Red.:—
Jūsų laikraščio No. 24 (504), 

korespondencijoj iš Linden, N. 
J. yra tilpęs, Glob. Vėliavų Ko
misijos raštas, kuirame ir ma
no vardas įtraukta, matomai, 
su tikslu ir vėl gnibtelt.

Jeigu tas, kas apie mane 
pasakyta, būtų teisybė, tai aš 
nieko į tai nesakyčia. Bet tas, 
kaip, minėta komisija, sako: 
“jogei buvo nuėję pas p. J. AV. 
Lutkauską aukos prašyti, tai 
jis visai atsisakė nuo aukavi- 
mo ir štai ką pasakė: “Broli 
mielas, tai ve tas yra geras 
dalykas, bet kad kaip kitur 
yra daug tų Jurgių, o pas mus 
tai Raulų,” yra neteisybė.

Atsakymas:— 1. Jokia ko
misija ir niekad pas mane ne
prašė aukų ant vėliavų,
dėl kaip ta komisija, kuri ra
portą išdavė, taip ir ta, kuri 
po minėta korespondencija pa
sirašius, neteisingai mane įta
ria nedavime aukos.

2. Nebuvus pas mane ir aukų 
neprašius aš ir negalėjau, ne
buvusiai ir su manimi nekalbė
jusiai komisijai, jokio pasaky
mo daryti. Per tai, tas man 
primetamas sakinys, yra pasi
rašiusių fabrikacija, o ne ma
no.

3. Į paklausimą “paaiškinti 
kas yra tie Jurgiai ir Rati
lai”?, atsakysiu"— Yra vyriš
kos lyties krikšto vardai, pa
našiai kaip Jonas, Juozas, Ta
mošius etc...

Su pagarba,
J. Lutkauskas.

P. S. Teiksitės šį laiškų, 
vo laikraštyje patalpinti, 
kalno tariu ačiū.

Paaiškinimas.
P. J. W. Lutkauskas sako, 

kad jeigu tas kas apie mane

Redakcijos prierašas.
antru kartu tasai tautininkų 
veikėjas J. AV Liutkauskas pri
kiša “Darbininko” korespon
dentams melagystę, o pasirodo, 
kad mūsų korespondentai nei 
nesapnavo meluoti. Tai-gi toks 
tautininkų lyderis, kaip J. AV- 
L. neužsipelno, kad jam butų 
duota vieta mūsų laikraštyje. 
Šiuo kartu dar duodame, bet 
tai bus paskutinis kartas.

Gerai, kad p. J. AV. L krei-
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LEWIST0N, ME.

Kovo 9 d. buov L. Vyčių 2 
kuopos susirinkimas. Nutarta 
greitu laiku surengti prakal
bas; kalbėtojumi kviesti p. J. 
E. Karosą. Mokyties ir po 
Velykų tuoj sulošti veikalą, 
“Gims Tautos Genijus.” Su
sirinkimus laikyti su progra- 
mais.

Vyčiai jau nuo seniau turi 
įsteigę vakarinius kursus, ku
rie būna seredos vakarais pas 
pp. Bikulčius ir Vasiliauskus. 
Susirenka skaitlingas būrelis 
jaunimo ir mokinasi šių daly
kų : dailiarašystės, lietuvių 
gramatikos ir aritmetikos. Mo
kytojauja gerb. Steponas Bug- 

! navičius. Lygšiol kursai bū
davo tik vieną sykį savaitėje, 
dabar bus du sykiu.

Tai-gi Leivistono jaunimas 
nesnaudžia, bet kruta, dar
buojasi, lavinasi.

Kursų Lankytojas.

Mes paprastai vadiname laimingais tuos namus, kur 
kiekvienos šeimynos narys yra sveikas. Ir ištikro: sveika
ta — tai sveikatos pamatas. U leisti sveikatą negalima jokiu 
būdu.

Tie-gi, kurie apleidžia savo sveikatą ir nesirūpina ja, 
silpsta, be laiko sensta ir galų gale patampa neįgalinčiais. 
Pikčiausia šių laikų liga yra nerviškumas. Nerviškumas su
naikina žmogų ir jo laimę gyvenime.

Žmonėms, sergantiems nerviškumu, nėra geresnio vais
to ir nėra geresnės vilties pasveikti, kaip vartojant garsų 
Portogloros Eliksirą, kuris sudrūtina nervišką sistemą įr vi
są organizmą. Visi, kurie vartoja Partoglora, dyvijasi ste
bėtinai veikmei ant viso organizmo.

Neatidėliokite, ir neapleiskite savo ligos, užsisakykite 
Partogloros tuoj ir jūs begalo būsite dėkingi. Bonka kai
nuoja $1.00, 6 bonkos kainuoja $5.00. Gauti galima tiktai 
pas jos.išradėją, žinomą chemiką Nikolą Partosą. Adre
suokite tiesiog
APTEKA PARTOSA, 160 Second Avė. Dept. L. 3. New York.

“DARBININKAS” 
DIENRAŠČIU

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

(G 1)

Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrove,

Su kapitalu $100.000.00. Lietuvių Statymo Ben
drovė gavo valdišką čarterį mieste Columbus, Oliio 
valstijoj. Lietuvių Statymo Bendorvė angliškai va
dinsis “Tlie Lithuanian Building Company.”

Lietuvių Statymo Bendrovės buveinė (ofisas) 
bus miesto Cleveland, Ohio.

lietuvių Statymo Bendrovės tikslas statyti na
mus ne tik Oliio valstijoj, bet ir visoj Amerikoje iš 
kur gaus užsakymą. Pirkti ir pardavinėti namus, 
sutvers šakas ir išdirbinės visokią medžiagą, kas 
rišasi prie namų statymo, kaip tai: lentų pjoviny- 
čią, plvtnyčią ir tt. Suorganizuoti tose šakose a- 
matninku< 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 šėrų.

Vienas šėras $25.00. Galima pirkti nemažiau 
kaip 2 Šeru 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. Tad 
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, Davtono Lietuvių 
klebonas, kuris prisidėjo prie pastatymo dviejų ba
žnyčių.

3) Gerb. Advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 
III.,'kuris buvo organizatorium Lietuvių Ųniversal 
Statė Bank’o, Chicago, BĮ. 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.

1707 Bo. Halrted 8t, Telephone Canal 6417, OM«<o, DL

• TIKTAI $7.45.T t t T t t t t T t TT T tX X i x x T t v
I
IX X X X X X X❖

•MOMeeeeeeeeeeeeMeMMMMMMMeeeeMeeMMMMM 
Al, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, ŠIKANČIAI RAŠAU.

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinlmas pilvelio, nuslabnčjlmAs kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas sp*- 
kų nustojlmas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagelto* nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rūbelių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

.Bet kada pareikalavau Balutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona. Inkstų Ir RenmatinacF gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas iSsivalė- Nervai ėmė stipriai .dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
matiųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėtlmaa Iš
nyko po užmušimui visų ligų. Begiu 8 mėnesių ligerdavau kas savai
tė po buteli Salutaraa. Blteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamanau 
tok] skirtumą kaip tarp dtenoa ir nakties. Dabar JauBuoc smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių MkavnJU Salutaraa myliatų faradėjui ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažfstamfesM su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoMrdiinl kreipties prie Salutaraa:

TARAS. CHEMICAL INSTITUTION, J. BattrtnM, TnL

Madingas Puikus Laikrodis-Kalendorius

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

LAIKRODIS-KALENDORIUS yra labai brangus, vis labiau iš 
tos priežasties kad jį 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 šį LAIKRODĮ-KALENDORIŲ, ir 
daugel kitų brangių ir didžios vertės ir taip-gi gražių daiktą 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 mėnesį, ir kuris 
kitur kainuoja apie $15,00, mes jį jums prishjsme 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 deimantu) 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 11x5 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.

A’irš 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 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 pasiūlijamą duodame tiktai ant kelių dienų iš priežas
ties mūsų DIDELIO RUDENINIO IŠPARDAVINĖJIMO, tai-gi ne
atidėliok bet rašyk šiandieną.

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

Pasinaudok šiuomi pasiūtijimu nes gal kitas toks neatsiras, pa
našus į šitą. ; ’ c /

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

PAN-AMERICAIT EZPORTERS,
1152 Mihraukee Ava., Dept. 234.
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MISIJOS IŠKILMINGAI 
PRASIDĖJO.

Šv. Petro parapijos lietuvių 
bažnyčioje misijos iškilmingai 
prasidėjo nedėlioję, kovo 16 
dieną. Sumą laikė leitenan
tas kun. J. F. Jonaitis, pamoks
lą sakė misijonierius Tėvas 
Alphonsas Marija. Žmonių į 
bažnyčią buvo prisirinkę labai 
daug.

Misijos.tęsis visą savaitę iki 
kovo 23 dienos. So'. Bostono 
ir apielinkių lietuviams katali
kams patartina į misijas lanky
tis kuodažniausia ir pasisem
ti savo dvasiai iš misijų kuo- 
daugiausia naudos ir dvasinio 
maisto.

IŠKILMES BAŽNYČIOJE.
Kovo 16 d. Šv. Petro para

pijoj prasidėjo misijos. Ne
žiūrint ant lietaus ir biauraus 
oro, žmonių buvo stačių pilna 
bažnyčia. Sumų laikė gerb- 
karės kapelionas kun. Jurgis 
F. Jonaitis. Turtingų pamok
slų pasakė Tėvas Alphonsas 
Maria.

P-lės A. Narinkevičiutė ir S. 
Motiejūnaitė sugiedojo duetų 
“O Salutaris,” tikrai artistiš
kai. Linksma Bostoniečiams, 
kad turi tokias šaunias gies
mininkes. Bažnytinis choras 
ir-gi stiprus, mat, p. M. Kar
bauskas nesigaili savo triūso. 
Taip-gi Bažnytinio Choro na
riai verti pagyrimo, kad baž
nyčioj pavyzdingai užsilaiko.

Reporteris.

neleido skaityti tokių poperga- 
lių. Tokiu būdu laiškas nu
ėjo gurban-

PULKIM ANT KELIŲ

“MISIJOS” I 
i I
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PAKASYNOS IR KRI
KŠTYNOS.

“Gabijiečiai” kiek ankščiau 
iš nezaležninkij kirkužės špitol- 
ninku buvo sumanę suorgani- s. C O
zuoti lietuvišką simfoniją ir o- 
pera, bet pamatę, kad kūdikis 
gali gimti be galvos, o tūli spė
jo kad ir be skilvio, svietui jo 
neparodę, palaidojo.

Dabar “gabijiečiai” suorga
nizavo orkestrą. Naujas “ga- 
bijiečių” vaikas gal ir bus 
kiek vykęs, nes orkestrai ir be- 
nui net pas gabijiečius gal at
sirasti tinkamų pajėgų.

Pagyvensime, pamatysime.
‘ ‘ Gabi j os ’ ’ Barabanšči kas.

SVEČIAI. *

Lewistoniečiai pp. Albertas 
Varoneckas, Boleslavas Jaku
tis ir poni Malvina Vasiliaus
kienė aplankė “Darbininko” 

I Redakciją subatoje, kovo 15 
dieną. Anot svečių pasakoji
mų Leiviston’e, Me. dabar esan
ti bedarbė ir daug lietuvių Į 
kitus miestus išvažinėjo, 
dar ir Lewistone randasi 
500 lietuviu.

Bet 
virš
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LIETUVIŲ KAREIVIŲ
DOMAI.

Karės Departinentas kiek 
ankščiau jau pranešė, kad vi
si aficieriai, kareiviai ir kari
ški valdininkai, kurie garbin
gai buvo ir yra paliuosuojami 
iš kareiviškos tarnystes, gaus 
be prigulinčios jiems algos $60 
dovanomis (bonus).

Daugelis lietuvių kareivių 
nežino, kaip tuos pinigus išgau
ti, tai čia paduodame antra
šą, kur laiškus su reikalavi
mais reikia siųsti, o taip-gi 
paties laiško pavyzdį.

Laiškus reikia adresuoti:

Zone Finajice Officer

Lemon Bldg

Washington, D. C.

Laišką geriausia parašyti 
kančio turinio:
Zone Finance Officer, 

. .Wasliington, D. C.
Dear Si r:—

I enclose herewith my
charge papers and reąuest that 
you send me the $60.00 bonus 
which I am lepally entilled too.

Very truly yours.

Po laišku reikia aiškiai pa
rašyti vardą ir pavardę ir pa
dėti savo tikrą antrašą. Laiš
kus reikia siųsti registruotais 
kad nepražūtų ir indėti paliuo- 
savimo (discharge) dokumen- 
tus>

Kurie iš lietuvių kareivių 
So. Bostoniečių ir apielinkių 
negalėtų patys to atlikti arba 
ko nors nesuprastų, malonės 
“Darbininkan” atsilankyti. 
Jiems bus čia tinkamai patar
nauta.

“VYČIO” REDAKTORIUS 
IŠVAŽIAVO.

P-nas Matas Zujus, “Vyčio” 
Redaktorius, aplankęs Bostoną 
ir aplinkinių kolionijų Vyčių 
kuopas, iš Bostono išvažiavo 
AVorcesterin kovo 15 dienų. Iš 
AVorcesterio važiuos Į New 
Yorko valstijų. Iš gerų pasek
mių p. M. Zujus džiaugiasi. 
“Vyčio” spaustuvės inkūrimui 
surinkta nemažai pinigų 
Bostone ir apielinkėse.

So.

se-

AIRIŲ TAUTIŠKA ŠVENTĖ.
Šv. Patrickas yra airių tau

tos globėju. Su didžiausiomis 
iškilmėmis airiai savo globėjo 
šventę apvaikščioja. Šįmet 
Šv. Patricko diena pripuola 
panedėhyj kovo 17 dieną. Tų 
dieną Bostono airiai apvaik; 
ščios iškilmingai. Visose ai
rių bažnyčiose bus pamaldos, 
vėliaus svetainėse bus pareng
ta ypatingi programai su kon
certais, prakalbomis, kuriose 
Airijos neprigulmybės klausi
mo reikalai užims žymiausią 
vietą. So. Bostono airiai Šv. 
Patricko dienoje rengia įvai
rias iškilmes.

dis-

tz

. Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.............50c.
” tris sykius...........$1.00
“DARBININKAS,”

242 W. Broadwav, 
South Boston, Mass.

arba

Nusipirk naują knygą
MARUOS MENUO

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

l 
“DARBININKĄ.”

(Jakimavičius)f

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 
luoraims 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 kelią’ atsirastų kiekvieno 
Lietuvio namuose, nes tai 
nas iš gražiausių leidinių 
srityje.”

Tėvas Alfonsas Marija,
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 JJroadvray, So. Boston, Mass.

I

I

vie
toj

ku-

Misijoms
va-

Pasipurkite iš “Darbinin

ko” Knygyno šventųjų paveik

slų ir kitokių religiškų daiktų 

misijoms. X * ■»
c. i

UŽDIRBK NUO $10.00 
IKI $25.00 EKTRA.

Jūs labai lengvai galite uždirbti 
nuo $10 iki $25, pilną laiką par
duodamas aukštos rūšies įdėjimui 
kapitalo. Gera proga geram vy
ru^ kiekviename mieste. Adresas: 
D. G. P. 0. Box 1893 Boston, Mass.

Reikalingas tuo jaus geras 
vargonininkas. Išlygos geros.

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

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

Jonas Vinickas, 
O^Tremont St., Latvrence, Mass.

Atsakantis VARGONININKAS 
paieškau vietos. Kuriam iš gerb. 
klebonų reikalingas, meldžiu 
kreiptis:—

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

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

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

Montreal, Canada.

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

Norintieji pirkti kreipkitės į 
“Darbininko” Administracijų, 

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

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖN. DIENAI.

apie
Marijos Gyvenimą, Dorybes ir Jos Garbę.

Surinko Kun. M. J. D—as.

KAINA 50 CENTŲ.

Užsakymus su pinigais adresuok:

“DARBININKAS,”

244 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 ROADVAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

Dr. Paul J. Jakmauh

LIETUVIŲ MILITARIO 
KLIUBO MUŠTRAI.

Lietuvių Militario Kliubo na
riai ir kiti iš jaunimo, kurie 
nori prasilavinti kareiviškame 
muštre ir gimnastikoje malo
nės susirinkti į Knights of Co- 
lumbus svetainę 529a Broad- 
way, ketverge, kovo 20 dieną 
7 vai. vakare-

Kurie pažymėtos svetainės 
' nežino, gali prieš 7 vai. atsi
lankyti į “Darbininką,” iš kur 
jiems į svetainę bus nurodyta 
kelias.

Iš muštro ir gimnastikos jau
nimai labai patenkintas. Pa 

/u geidaujama, kad daugiau narių 
į Liet. Militarį Kliubą prisira-

Praeitą ketvergą kareiviško 
muštro instruktorium buvo ka
reivis Damas Antanavičius. Šį

KUNTGO JONAIČIO 
PRAKALBOS.

Kovo 16 dieną 6-tą vai. 
kare Bažnytinėje Svetainėje
laikė prakalbą gerb. leitenan
tas kapelionas kun. Jurgis F. 
Jonaitis. Kalbėjo apie karės 
lankų. Labai teisingai-ir aiš
kiai nupiešė karės nuotikius. 
Nurodė tranšėjų formas ir ko
kis iten yra kareivių padėjimas. 
Kaip atrodo atakuojantis fron
tas ir kokia jo išvaizda, Gerb. 
kalbėtojas pasakė: “Kad tik 
vienas Dievas tegali išgelbėti 
kareivį nuo kulipkų ir kad ne
rasi nei vieno kareivio, kuris 
netikėtų į Dievą, koks jis nebū
tų, katalikas, žydas ar protesto- 
nas. Visi yra tikintieji. Aiš
kino apie visokias kulipkas, 
kaip eksplioduoja Ir kiek blė- 
dies padaro. Taip-pat apie 
bombas ir gazus. Mat, jis iš
buvo ant karės lauko keturius 
mėnesius, tai viską pats matė ir 
pergyveno. Kalbėtojas pridū
rė: “ Kad nors ir ilgai ant karės 
lauko buvau ir didžiausius mū
šius mačiau, bet Vokietijos fri- 
cas dėl manęs nebuvo padaręs 
kulipkos, tai ne man garbė, bet 
Dievui.”

Žmonių buvo pilna svetainė 
kietai prisigrūdusi, visi atidžiai 
klausėsi.

Po prakalbų visi nuėjo į bar 
žnyčią. Buvo ir aukos renka
mos į Tautos Fondą. Viso su
rinkta $118.62. Sekančiame 
“Darbininko” imm. bus pa
skelbta aukotojų vardai.

Lietuvos Kareivis.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
P AŠ ALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus žioba,
4 Levant St., Dorehester, Mass.
Telephone: Dorehester 6973-W. 

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

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

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

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

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

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

trečių 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.

Laiškas gurban. Pereitų, ne- 
dėlią Šv. Jono Ev. dr-ja laikė 
susirinkimų. Buvo pranešta, * ,—►

eeeeeeeeeMMi

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 BROADWAY, 

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

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

315 Broadway,

Draugijos Temykit!

d

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais

naujų
Visą darbą

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

be skausmo, su 
prietaisais, su 
išra imu.

gvarantuojame.

2000 KALENDORIŲ

IR

3000 KATALĮOGŲ
DYKAI

Dideli, su šventėmis, gražūs kalendoriai ir PI
GIŲ NAMŲ ir FARMŲ 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.

So. Boston, Mass.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
fimiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMO > KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER ST.Z

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

Nedaliomis' 
nuo 10 Tai. ryta 
Iki 4 vai. vakaro.

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

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

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: 
Bos 140, "VVestfield, Mass.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

122 Bowen 8t.. So. Boston, Man. 
VICE-PIRM. — Vincas Zaliecka*.

SL Mercer St-, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūną*.

104 Market St., Brlgbton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauska*.

128 Hesth 8t., Roibury, Mmi. 
KA8IERIUS — Andriejus Zaliecka*.

244 D Street. So. Boston, Man. 
MARŠALKA — Justina* Tulelki*,

180 Bowen 8L, So. Boston, Mass 
D. L K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų po No.

A, Boston, Masa. 
ateiti ir dauciaus

Paieškau savo brolio Jono 25a- 
baliavyčiaus Suvalkų gub., Vir
baliu parapijos, Nadalių kaimo. 
Jisai 15 d. vasario 1919 prasiša
lino su vedusia moteria Antanina 
Markauskiene paeinančia iš Kau
no gub. Ji paliko 4 vaikus ir vy
rą. Jonas Zabalavyčius vedęs 
Lietuvoje ir turi 2 vaikus. Jis 
apie 36 metų amžiaus, sušneka 
vien tik lietuviškai, turi tamsų ir 
pailgą veidą ir kalba biskį ga
dinta, augšto ūgio, apie 5 pėdų 
11 colių. Markauskienė turi apie 
38 metus, apie 5 pėdų 5 colių, 
tamsaus būdo, ant kaktos turi 
juodą mažą karpą ir ant kairės 
rankos apgamą, sušneka lietuviš
kai ir pusėtinai angliškai.
• Kur tokia pora randasi malo
nėkit tuojaus pranešt už ką aš la
bai būsiu dėkinga.

Magdąlena Uždavinienė 
(Zabalavyčiutė)

• 36 Washington St.,

Paieškau savo moteries Jievos, 
Kauno gtfb., Raseinių pav., Jur
barko miesto. Aš palikau Lietu
voje, ale všliau girdėjau, kad ji 
buvo Prūsuose. Mano adresas:

Juon
1547 Deiwis tJfcrthSU

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, gmzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viskų, 
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 šarpų, o mes darbų atliksime 
pagal reikalavimų.

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pat# ypatiškai’ išeiaminavoju jus kiekvienų sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymų 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- 

i nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

<..

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi*oadyno« Gydo vf*oH** Hbm
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskirta Akinta*.

419 Boylston St ., Boston, Mass.
—

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
G-11 RYTE2-A PO PIKTU
6-8 VAKARE

Jefferson st,
NEWARK. N J.

TeIe^nk* 926

padarys veidą. 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražia
Vartok tą mostj. Ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

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

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-į 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškiną, skilvis ne- J 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- I 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietč- | 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje g 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko i 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- I 
terims varto jan į'laiką'vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė I 
kiek daugiau kiek Tamsta gąli ir norėsi man mokėti už nau- | 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- | 
rijimas yra dykai. .]

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

DR. GIBB8 
užimantis vietą 
DR. KENEALY

Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 
•į \ Teatro. BOSTON, MASS.

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

Heli Pbone Dlckinaon 3S95 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brud Si., PHdelpfa, h.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^

Nuo • rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge naot iki »PJH.

NeMomia iki 4 mpita. •
♦

Dermafuo anlaika plauku tllnki- 
n*. prašalto* pteiakana*. nlrfėjima 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
tna Jena reikalinga maiste.

Dermataga * adarys kad plau
kai bua tankus lesinus ir skaistu*.

Oda Ju*fl galvoje bua tyra, pleis
kanos Hnyka ant vtaadoa ir plaukai 
neslinka daugiau*!

Raikalaujant prisiusime Jum p*S- 
ta suris dykai iibandymul aampala.

Pritrukite Ne. įtampomi* peniau 
tino Mia. gnu*1 ilbsndymsi dežlutg 
Dermafuroa ir broUura.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

ARGU- SPECIALTIKS CO.
BOX ST. nnMOCLPNIA. PA.




