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PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje .... $3.00 
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Užrubežyje metams......... 4.25

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

Lietuviai ir Latviai pliekia bolševikus. Žinios iš Lietuvos. Taika užkliuvo.

)

LIETUVIAI SUPLIEKĖ 
BOLŠEVIKUS.

Iš Kauno pranešama, jog 
prieš bolševikus prasidėjo mii- i 
šiai visu lietuvių frontu. Pra
nešama šitai]):

"Subatoj atsinaujino mūšiai 
visu frontu. Bolševikams bu-1 
vo užduotas didis smūgis ties 
Soda, Į šiaurės vakarus nuo j 
Vilniaus. Ties Pagiriais mes' 
privertėme priešininkų bėgti 
naktine ataka. Į pietų vaka
rus nuo Vilniaus mes žygiuo
jame nuo pergalės prie perga
lės. priversdami priešininką 
visu frontu trauktis atgal.”

kurs yra viduryje šiaurinio' 
Kuršo.

Estonų oficialiai skelbiama,' 
jog Pskovo fronte Estonijos jė

gos ima viršų. Pečioros aps
krityje finų ir (“Stonų kariuo

menės paėmė keletą sodžių.

BOLŠEVIKAMS KELIAS 
ATKIRSTAS.

Kopenhagen, kovo 18.—Lat
vių oficiali? pranešimas skel
bia:

“Tukumas, 60 mylių nuo Ry
gos tapo paimtas. Visoje šiau
rinėje Kuršo dalyje bolševi
kams pasitraukimas atkirstas. 
Latvių jėgos pasiekė Blieden,

BOLŠEVIKAI GAUNA 
KAILIN.

Kopenhagen, kovo 17.—Lat
vių kariuomenė žengia Mintau- • 
jos linkui ir paėmė Kandau ir 
Zabeln. Taip skelbiama ofi
cialiai iš latvių štabo buveinės. 
Bolševikams šiaur - vakarinėj 

i Kuršo dalyje gal būt bus at- 
| kirstas kelias Į .Mintaują. Pra- 
į nešama, kad bolševikai persi
gandę netvarkoj bėga.

Telegramoj čia gautoj iš 
Berlino pranešama žinios iš 

i Liepojaus apie tai, kad bolše- 
! vikai smarkiai tapo supliekti 
I tarp Vilniaus ir Kauno ir kad 
svarbus geležinkelis, einas nuo i 

I Košedariu i Šiaulius esąs atim-'
j ias nuo bolševikų. 1 1

I
—

NEIŠPASAKYTAS LIETU
VIŲ NARSUMAS.

S t o c k h o 1 m, kovo 15-
— Lietuvių žvalgų būrį iš 18 kartą buvau skaitę 
vyrų bolševikai skaičiuje 100 “Režisuoja p-lė Babickaitė.” 
apsupo ties Jerge (gal Jeznu). Kas tai do panelė.’ 
Lietuviai atsisakė pasiduoti ir 

! kovojo iki paskutinio. Apie 
tai skelbia šiandie lietuvių pre- 
sos biuras. Lietuviai paklo
jo 50 bolševikų.

Priešininkas, kaip biuras 
skelbia, sumetė lietuvius, kai- 
kurius dar gyvus i vieną dide
lę duobę. Lavonai buvo at
kasti sekančią dieną jų vien
taučių.

KAUNAS.
Miesto teatre- Baluckio “Au

kso Dievaičiai.” Nevieną jau 
afišose:

j

ATĖMĖ KETURIS MIES
TELIUS.

Stcckholm, kovo 16. - Lat- 
vai paė'uė Shagory, Grenzliof, 

Velt-nieki ir Alt Autz.
Latvių karės ministeris ap

leido Liepojoj Anglijos karinę 

misiją ir išvažiavo frontam 
Taip skelbiama čia gautoj te-

Nauji ministeriai Lietuvoj, 
Dovydaitis premjeru.

LIETUVOJ MINISTERIŲ 
PERMAINOS.

Lozana, Šveicarija, ko
vo 18. — Įvykus Lietuvoj mi- 
nisterių kriziui, Dovidaitis ta
po pakviestas sudaryti naują, 
kabinetą. Taip skelbia čia 
Lietuvių Spaudos Biuras. Kri
kščionys demokratai bus dau
gumoj naujame kabinete. No
reika, progresistų vadas pasi
žadėjo remti. Socijalistai pa
sitraukė.

KEISTA LIGA.
Amerike apsireiškė keista li

ga. Yra tai taip vadinama 
miego liga. Užeina miegas ir 
žmogus negali nubusti. New 
Yorke jau mirė 4 nuo tos ligos. 
Bostone ir-gi apsireiškė toji li
ga-

RIAUŠĖS LAWRENCE, 
MASS.

Utarninke per visą dieną 
streikuojantieji audėjai kirto
si su policija. Daug yra su
žeistų. Du policmonu tapo 
sužeisti ir nugabenti ligoninėn. 
Streikininkų sužeista 22, visi 
sv< timtaučiai. Riaušės prasi
dėjo, kuomet streikininkai no
rėjo parodavoti su raudonomis 
vėliavomis. Policmonai liepė 
skirstytis. Tuomet prasidėjo 
riaušės, kurios visą dieną tęsė
si. Įvairiose vietose buvo 
kumščiakovų.

Streikininkams streikas at- 
seina $8.000 savaitėje. Kai- 
kuriems jau visai blogai. Tū
li Laisvės bondsus pardavinė
jo už $46, už kuriuos mokėjo 
$50.

t

Vienok streikininkų resursai 
dar neišsekė. Buvo kalbų, kad 
krautuvninkai neduoda streiki
ninkams valgomųjų daiktų, nes 
jie neturi kuo užsimokėti. Bet 
tos kalbos esančios neteisin
gos.

DAUGIAU MIRIMŲ, NEGU 
GIMIMŲ.

Anglijoj pereitų 1918 metų 
paskutinį bertainį gimimų bu
vo 161.775, o mirimų 241.218. 
Nuo influenzos per tą bertainį 
mirė 98.998. Tai pirmas nuo 
pat įsteigimo registracijos mi
rimų ir gimimų Anglijoj atsi
tikimas, kad gimė mažiau, ne
gu mirė.

PERSKAITĘ 
“DARBININKĄ” 
PERDUOKITE KITIEMS.

Darbininkų suvažiavimas Paryžiuje 
Lietuviai atstovaujami.

SVEIKINA LIETUVIUS.
<Kablegrama “Darbininkui”)
Paryžius, kovo 18. — 

Utarninke Paryžiuje atsidarė 
tarptautinis katalikų demokra
tų darbininkų kongresas. Ats
tovaujami darbininkai Italijos, 
Ispanijos, Anglijos, Francijos, 
Belgijos, Čeko-Slovakijos, Len
kijos, Šveicarijos, Holandijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Lietuvius 
atstovauja Vilimas, Daujotas 
ir Milošas. Kongresas siunčia 
pasveikinimą Amerikos lietu
viams darbininkams. Kongre- 
co tikslas yra veikti išvien su 
taikos konferencija ir rengtis 
prie įsteigimo tarptautines ka
talikų unijos. Toks pat kon
gresas atsidarys kovo 19 d. Lu- 
cernoj. Paryžiuje nuo balan
džio pradžios prasidės prelek- 
cijos apie Lietuvą. Lietuvių 
koncertas Paryžiuje bus kovo 
29 d.

STREIKUOS RANDAU- 
NINKAI.

Havanoj, Kubos sostinėje, 
' namų randauninkai rengiasi 
streikuoti, nes raudos esą per- 
didelės. Per pastaruosius du 

įmetu randos Havanoj pakilo 
ąnt 50 nuo. Randauninkai ren
giasi susitarti ir nemokėti sa
vininkams daugiau, kaip mie
sto valdžios nustatyta.

Vilimas;

KETINA TAISYTI TAU
TŲ LYGOS KONSTI

TUCIJĄ.

Taikos konferencijos dele
gatai pradėjo svarstyti apie 
pertaisymą Tautų Lygos kon
stitucijos taip kad Amerikos 
tūli partijų vadai nustotų jai 
priešintis. Apie tai tarėsi A- 
merikos pulk. House su kitais 
talkininkų taikos konferencijos 
vadais.

KETINA ATSILANKYTI.

Rumunijos karalienė Maria 
ketina atvykti Amerikon pa- 
dėkuoti už teikimą paramos 
Rumunijos žmonėms.

Japonijoj bus išparduoda
ma karališki miškai, 
vertė yra $50.000.000.

kurių

NEPASITIKI SOCIJA- 
LISTAIS. .•

Vokietijoj dviejuose mies
tuose Duesseldorf ir Halle bu
vo municipalini rinkimai. Du- 
esseldorfe į miesto Tarybą ka
talikų pateko 43, ramiųjų soci- 
jalistų 12,’ radikalų socijalis- 
tų 23, buržuazijos 16.

Hallėj į miesto Tarybą iš
rinkta radikalų socijalistų 37, 
buržuazijos 36, ramiųjų soęi- 
jalistų 37.

j ' ' •

Įdomu bū-! 
tų paragauti jos režisavimo 
vaisių! Mačiau ir ragavau.

Bet pirmiau štai apie ką. 
Tam tikro plauko “tėvynės 
mylėtojai” pasakys: “Tėvynė 
sopuliuose, o jie teatran eina 
linksminties!” Taip einame. 
Nejaugi, kad tėvynė serga, ir 
menas turi žlugti.’ Antra, pa-; 
kankamai tarane laiko paliū-■ 
• lėti: reikia kartais bent trum-Į 
pa valandėlę užsimiršti. Liū-Į 
desyj p r o t i n g a i ieško! 
tinkam o s paguodos. Tai 
—dvasios sveikatos žymė. Blo
gas tai ženklas, kad žmogus 
nebnori, nebesistengia ir neb- į 
Įstengia pakilti iš liūdesio; j 
reiškia, gyvenimo apetitas su-1 
iręs. Taigi, brolau, rink kokių 
dvasios piliulių, o negeisk.' 
kad ir kiti tokia pat liga sirg-■ 
tų; ypač toji liga neretai esti , 
kitos, dar bjauresnės rūšies:: 
farizaiznias.

Kauno lietuvių visuomenė, 
matomai, taip vakar ir galvo
jo: teatras hrnft) pilnintelis.

“Aukso Dievaičiai”—daly- 
kas neįdomus. Rolių blizgan
čių čia nėra. Tikras artistas I 
negali čia visų savo pajėgų pa
rodyti. Bet ką padarys vary
damos stipendijos. Prašymai 
šė scenos draugija, kad mes 
tokie bėdini s enos veikalų sri- 
tyj! Bežiūrint “Aukso Die
vaičius,” ūžė.: > drąsi pagunda 
tapti dramaturgu... Tečiau 
juk nekiekvienas “Pilypus iš 
Kanapių” sugebėsi parašyti 
vykusį dramos veikalą... Ar 
nereikėti] mums daugiau vers
ti ? Tiek yra kitose tautose j 
dramaturgų-galiūnų! Užsimerk 
ir bakstelk pirštu kurion-nors 
šalin: be abejo, kliūsi į kokią- 
-nors figūrą... na, kad ir į 
Hauptmaną, mūsų kaimyną. 
Kokiu mielu noru išversčiau jo 
įstabiai skaisčią “ITannele!” 
Tik, meldžiamieji scenos veikė
jai, išgaukit ar iš autoriaus, 
ar ten iš kitko leidimą. Berly
ne dabar bent“ sėdi Purickas: 
per jį būtų tai galima padary
ti.

Tečiau pjėsa publikai, maty
ti, patiko. Tiesa, veikalas 
pravažiavo pro žiūrėtojus gan 
sklandžiai; artistų lošime bu
vo gražių momentų (apie Van
dutę čia nekalbu; paskiau). 
Tegu atleidžia man. lošėjai, kad 
apie juos tik tiek. Juk kad 
norėčiau juos plačiau išgirti, 
mano straipsnis ir laikraštin 
nebetilptų: dabar laikraščiai 
tokie maži!
. Atskirai reikia pakalbėti a- 
pie g. režisorę ir jos rolę: kai
po vadovei, p-lei Babickaitei 
alkanas kritikas galanda savo 
plėšriąsias iltis! Tegul atlei
džia man scenos Vaidilutė, kad 
aš, profanas, drįstu savo šiurk
ščiu balsu savo įspūdį reikšti! 
Įspūdis bjisro šitoks: g. skai
tytojams yra, turbūt, tekę va
saros dieną sėdėti sodne po tan- 
kiais-tankiais medžiais, dan
gaus beveik nematyti.; o dar jis 
užklotas debesiais; tik ūmai de
besiai praplyšo, ir pro tankiau
sias šakas prasiskverbė gyvas, 
linksmas šelmis-spindulaitis... 
Toki o-pat įspūdžio turėdavo 
žiūrėtojas, pasirodžius sceno
je Vąndutei. Ji lošė gyvai ir

i 
natūraliai, o kartu švelniai-ais- 
tetiškai. Norėčiau pamatyti 
p-lę Babiekaitę rimtesnėje ro-. 
Įėję. O šitoje ji neturėjo iš-1 
tikrųjų, kur sparnelius išplės
ti. Artistui įdomesnė tokio 
turtuolio sen-jaunikio Kraičiū- 
no arba jo draugo Sagaičio ro
lė. Tose rolėse p. Babickaitė 
būtų galėjusi parodyti daugiau 
savo gabumĄ. . Bet ką sakau.’ 
Kas būtų buvę, kad būtumėm 
išvydę tą Kibirkštėlę ištižėlio 
ligų puodelio rolėje?!

Kaipo režisorės, p-lės Babic- 
kaitės darbe jauti dailų skoni 
ir rimtas pastangas.

1 .1

Geri), artistė už mane geriau 
jaučia ir supranta grožio laips-į 
niavimą. Todėl, tikiuos, ne-j 
norėtų, kad.apie jos tvarinius 
kalbėčiau superlativais. | Tautų Lygos konstitucijos per-į ba

Lieka dar suktinis. Nebu-'taisymas eis greitai ir taikos I 
vau dar jo girdėjos nei matęs protokolas galėsiąs būti gata-' —. 
scenoj. Dyvai! Skambėjo ne-! 
blogiau už mateli iclie’us ir 
liya\vatlia’s! Reikia pabrauk
ti, kad juozapiečiai visai ne
blogai grojo. Gražios buvo 
dekoracijos. ~ 
visai mielą įspūdi. Publika 
labai plojo. Ypač grakštų vaiz
delį pagamino tame balete p-lė; 
Babickaitė. Būčiau neteisiu 
gas. kad nepagirčiau p-lės Mar- 
einkevieaitės. Na, o jų partne- 
riai-vyrai? Kaip džentelme
nai, jie, žinia, patįs sako: “Kur 
čia mums, bjauriosios lyties 
atstovams, Ivginties su arto-j 
mis eterinėmis esybėmis!” Bet 
ačiū ir vyrams už lietuviško- j 
sios gracijos pavyzdi!

TAIKOS PLENAI BUVO 
GATAVI.

Jiems pasipriešino Wilson. | 
Kuomet prez. AVilson nuvy

ko Paryžiun, tai ten rado suda
rytus taikos pienus. Visi ru- 
bežiai ir kitokie reikalai .jau i 
buvo nustatyti. Bet nebuvo Į-' 
traukta Tautu Lvgos konstitu-;.V j ei ja. O-prez. AVilson stovi už. 
tai, kad taikos sutartyje bū
tų įtraukta Tautų T-yga. Tau
tų Lygos konstitucija dar nė-! 
ra galutinai priimta. Ją dar 
reikia pertaisim'ti. Todėl tai
kos įvykinimas ir užsitęs. Jei 
ne Tautų Lyga, tai po taikos 
sutartimis būt buvę galima pa
sirašyti kovo 21 d. Dabar j 
gal būt taikos protokolas ne-1 
bus gatavas be birželio mėne
sio. Tūli, vienok, spėja, jog

KIEK ATSĖJO KARĖ. •
San Fiancisco, Cal. kovo 18-

- Kalės sekretorius Baker 
ūkė prakalbą ir kito ko

> •

I 
I

pasakė
"Karė vien pinigais atsėjo 

$197.000.000.000 arba ant $11.- 
6U0.09O.000 daugiau, negu ver
ta nuosavybė visos Šiaurinės 
Amerikos.

“Nuo žaizdų karės lauke 
žmonių mirė 7.300.000, o iš vi
so armijose mirimu buvo 9 - 
000.000”

l'žsiniinė apie Tautų Lygos 
■ steigimą ir pasakė:

“.]< i tokia organizacija su 
kokiu nors vardu ir su kokia 
nors konstitucija nebus isteig- 

, ta. tai visą pasauli apims ne- 
■ tvarka, kurią pagimdys lig<Js, 

Ias ir nusiminimas.”

Užsirašykite “Darbininką.”

Extra! Misijų daiktai Extra!
"Darbininko" Knygynas specialiai pampino misijoms vi- 

Baletas padare- šokių religiškų daiktu ir už prieinamą kainą.
Nusipirk gerą stiprų ROŽANČIŲ. “Darbininko" Kny

gyne galima gauti visokių rožančių nuo 25c. ir aukščiau?.
Škaplierių, inedaEkelių, stacijinių kryželių ir tt. 
Pastatomų ir pakabinamų Kryželių, kurie naktyje tam

siame kambaryje matomi ir tai]) visokių, pradedant nuo 25c.

PAVEIKSLAI.
Įsigyk puikų šventojo paveikslą, kuriuo papuoši savo 

namus. Tokius paveikslus gausite “Darbininke.” Ateik — 
pasirinksi.

Sausio m. 24 d. čionai buvo 
Dainos bei Scenos Draugijos j 
visuotinas susirinkimas. Atsi
lankė suvis nedaug žmonių. Bu
vo padarytas tik paprastas su
sirinkimas. Tš apyskaitos ma
tyti padaryta viso 5 vakarė
liai. Kasoj pinigų—1310 m. 15 
pf. Kad sutvarkius tolimesnį 
Draugijos veikimą ir sušaukus, 
greitu laiku kitą susirinkimą , 
prie likusio vieno valdybos na
rio pririnkta 5 žmonės: Babic-į 
kaitė, Jasiūnienė, Bičiūnas ir 
Marei nkevičaitė.

Naktimis gatvėse valkiojasi 
girti vokiečių kareiviai, dai- 
i uoja, rėkauja, stumdosi, už
kabinėja praeivius ir neduoda 
gyventojams ramume.

PRIENAI

(Mar. apskr.).
Mieste susidarė plėšikų gau

ja. Dirba ir viduryj dienos. 
Jų skaičius auga.

POLITIKOS ŽINIOS.

Kėdainiai. I. 25. vokiečių ka
reiviai ir vėl užėmė Kėdainių 
miestelį, iš kurio pasitraukė 
bolševikai.

Vilnius. I. 24. Čia platina
ma žinios, kad rusų bolševi
kų kariuomenė mano apleisti 
Vilnių sukoncentravimui savo 
spėkų kitoje vietoje, nes Įgau- 
nių-suomių armija gręsia jiems 
iš užpakalio.

Nuo rusų fronto. Lietuvių 
armijos generalis štabas prane
šė: Išilgai gelžkęlio liniją Gra
nai—Alytus lietuvių prišakinė 
sargyba 21.1. paėmė nelaisvėn 
vieną būrį bolševikų žvalgų.

(“Tiesos Kardas”) '
A

ŠVĘSTAM VANDENIUI KRAPYLAI./ *-

STOVYLŲ vidutinio didumo ir už labai prieinamą kainą. 
MALDAKNYGĖ S.

Lietuviai jeigu norite melstis grvnai lietuviškoje kalbo
je. tai pirkite MALDAKNYGES iš “DARBININKO” Knygy
no..

MALDAKNYGIŲ ga įima gauti visokio didumo ir gerumo. 
Kviečiame ateiti ir peržiūrėti mūsų tavorą ir sulig jo spręsti 
apie kainas. Su mūsų kainomis niekas negali lygintis.

Krautuvė atdara kasdiena nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vakare, išskyrus nedėldienį.

“DARBININKAS,”
244 West Broadway,

r !i3nEn&!TEnsju2ru2nBru3ru2j

South Boston, Mass.

fuc

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

jo Rožančiaus paslapčių. 5
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

. “DARBININKAS,”

244 W. Broadwav, So. Boston, Mass. į

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
natinį lietuvį artistą-fotografą

JČNĄ J. BALTRUŠAITĮ,

66 Third Street, Derby, Conn.
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DARBININKAS

Pranešimai iš Washingtono
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Maudis.

Nemakštietis.

Ris.

atkalbi-

kuopa kovo 30 d. 7:30 vai. vak. 
'Tema: “Ar gali būt doraspara argi THmRig

sniego nėra, 
gan gerai ir

i i

atrodo kad 
kariuomenė, 
ir amunici- 
negalės de-

BINGHAMTON, N. Y.
Diskusijos.

Rengia Lietuvos Vyčių 31

Eina iš So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų 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.

SVBSCRIPTION RATES:
Yearly..................................... $3.00
Boston and suburbs..............4.00
5 months .................................. 1.50
Fore:gn countries yearly . . . .4.25

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

i

Dirbant Lietuvos laisvės rei
kaluose, kaip Europoje taip ir 
Amerikoje, ypač šiuo laiku 
daug domos kreipiama į sveti
mą spaudą. Lietuvių atstovy
bė Vashingtone išleidžia bule- 
tiną du kartu į savaitę ir iš
siuntinėjama žymiausių Ame
rikos laikraščių atstovams. 
Tad, bent du kart į savaitę, 
svarbiausiuose Amerikos laik
raščiuose telpa ilgesnis ar 
trumpesnis straipsnelis, gero
kai ir teisingai nušviečiantis 
Lietuvos reikalus. Kaip kada 
keli straipsniai iš vieno bule- 
tino padaroma.

Pastaruoju laiku jau ne tik 
Amerikos dienraščiai rašo apie 
Lietuvą ir jos reikalus, bet 
taip-gi laiks nuo laiko ilgesni 
straipsniai žumaluosna paten
ka. Beabejo lietuviai nudžiu
go pamatę straipsnius apie Lie
tuvą tokiuose žurnaluose kaip 
“The Literary Digest” Mareli 
1. “Re\view of Reviews,” 
“Outlook” ir kituose žymes- 

1 nėse publikacijose.
Europoje ir-gi labai daug do

mos kreipiama į svetimtaučių 
spaudą. Oficijalis Lietuvos 
valdžios presos biuras Šveica
rijoje smarkiai darbuojasi ir 
jau spėjo pasirodyti džiuginan
čios pasekmės. Žemiaus pa
duodame kun. Dobužio laišką, 
kuriame matosi, kiek svarbos 
jie presos biurui priduoda-

“Pradėjome prieiti prie Eu
ropos presos. Tai bene vienas 
svarbiausių dalykų šiuo mo
mentu agitacijai Lietuvių tau
tos reikalų visame pasaulyje. 
Žinios visokeriopos rūšies apie 
mūsų tautos reikalus žada būti 
leidžiamos Į visas Europos ša
lis, jei ne toliau. Inkinkoma 
Į tą darbą keli šimtai visokių 
laikraščių ir tam tikros presos 
įstaigos.

To greta jau suplenuota ar 
jau baigiama pienuoti rengi
mas po 
miestus 
kalbomis 
reikalus, 
gi darys 
ša apie lietuvius opiniją, 
silieps spaudoje, kreips do
mu politikierių išgirs apie 
lietuvių tautą Paryžiaus diplo
matų konferencijos aidai atsi
lieps Taikos konferencijoje.

Nieko naudingesnio’ sugalvo
ti nesugebėjome. Labai nau
dingais mums čia pasirodė tie 
du dalyku.”

Sekantis' yra p. Pakšto laiš
kas, kuriame apart kitų daly
kų matom Dr. Šaulio telegra
mą; jisai kalbėdamas Lietu-

APIE TUOS, KURIE NEMO
KA SKAITYTI.

Nesunku įsivaizdinti, koks 
vargas tiems, kurie užgema 
neregiais, arba kurčiais. Ne
regįs daug dalykų visai nesu-'1 
pranta; jis nežino, kas tai y- 
ra šviesa, kas tai yra spalvos, 
kas tai yra šešėlis; daug žo
džių ir išsireiškimų neregiui 
neturi prasmės. Neregis ne
supranta, kas tai yra veidro
dis. kaip tai gali būti, kad 
mes savo atspindį matome van
denyje. O kaip daug neten
ka kurčias. Negirdėjęs jis 
nei motinos, nei prietelių ma
lonių žodžių, negirdėjęs muzi
kos. dainų. Suprantame, jog 
kurčiai ir neregiai be galo 
daug nustoja. Ir tokių var
gužių gyvenimas turi tęstis iki 
grabo. Jiems nėra pagelbos. 
() koks džiaugsmas būtų, jei at- 
si rastų būdas suteikti nere
giams regėjimą ir kurčiams 
girdėjimą.

Bet nemokantieji skaityti, 
beraščiai yra ir-gi savo rūšies 
neregiai ir kurčiai. Jie ir-gi 
panašūs vra kurmiams, kurie 
po žeme knisasi ir neišpažįsta 
saulutėes malonių ir gamtos 
grožybių.

Beraštis tampa kurčias ten, 
kur žmogaus kalba negali pa
siekti. Jis nėra kurčias tol, 
kol girdi kitą žmogų kalbant. 
Beraštis gyvena amžiuose prieš 
alfabeto išradimą, gyvena lau
kinio žmogaus gyvenimą. Jei 
beraštis neturi progos paklau
syti kito skaitant, tai laikra
ščių pilnų visokių žinių ir 
knygų pilnų visokių indomy- 
bių, kaip ir nėra. Knygos ir 
laikraščiai beraščiui tiek reiš
kia, kiek skudurliai arba plyt
galiai. Laiškai gauti nuo gi
minių, nieko jam nepasako, jei 
jis negali gauti žmogaus kurs 
jam paskaitytų. Jam nieko 
nereiškia istorija.

Iš teisybės beraščio gyveni
mas yra tamsus, mizemas, 
skurdus. O tarp Amerikos 
lietuvių tokių skurdžių netrūk
sta.

Visų savo skaitytojų prašo
me prisidėti prie sumažinimo 
beraščių skaičiaus. Prigerė
kite išmokti skaityti rašyti 
tiems, kurie negali to daryti. 
Prakrapštykite tokių akis.

didesnius Šveicarų 
konferencijų vietos 
apie mūsų tautos 
Šitas dalykas ir- 

savo intakų Į vie- 
at-

NEPAMIRŠKITE 
ATSILYGINTI.

Dabar išbandymo laikais 
pasirodė kas ko vertas ir kas 
už ką stovi. Lietuvių cicili- 
kai pasirodė aiškiais Lietuvos 
išdavikais. Cicilikų vadai už
traukė ant Lietuvos gaujas ka- 
capų, totorių, chiniečių. A- 
merikos lietuvių cicilikai gy
vu žodžiu ir per savo šlamš
tus varo agitaciją prieš Lie
tuvos neprigulmvbę, prieš au
kojimą Lietuvos reikalams ir 
stoja už tuos, kurie užtraukė 
ant Lietuvos huliganų gaujas. 
Atsilyginkime su cicilikais už 
jų judošišką darbą 
nėkime padoresnius lietuvius 
nuo skaitymo jų šlamštų. 
Kiekvienas lietuvis turi laiky
ti už pareigą aiškinti nesusi
pratėliams, jog jie skaityda
mi cicilikų šlamštus prisideda 
prie Lietuvos judošių parėmi
mo.

I Kas girdėti lietuvių kolonijose, i
NEW HAVEN, CONN.

Dvejos iškilmės.

Kovo 9-tą- d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje atsibuvo 
Šv. Kazimiero bažnyčios pat
rono .atlaidai, taip-gi buvo ir 
naujo altoriaus pašventinimas, 
kuris ką tik tapo įsteigtas, pa
sidarbavus gerb. klebonui kun., 
Karkauskui ir dėka gerų pa
rapijom} pastangų.

Iškilmingas mišias htlaikė 
vietos klebonas kun. Karkaus
kas; laike mišių pasakė gražų 
pamokslą Waterburv’o klebo
nas gerb. kun. Saurusaitis.

Iškilmingi mišparai atsibu
vo apie 7 vai. vakare. Mišpa
rus laikė Bridgeporto klebonas 
kun. Pankauskas. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Kun; Sau
rusaitis pasakė labai gražų pa
mokslą apie Šv. Kazimiero gv- 
yenimą ir jo dorybes, ragino 
katalikus pasekti šv. Kazimie
ro darbų pavyzdį, o labiausiai 
ragino visus prie blaivybės.

Užsibaigus bažnyčioje cere
monijoms, tuojaus prasidėjo 
pobažnytinėje svetainėje tau
tiškos iškilmės, šv. Kazimiero 
dienos apvaikščiojimas, kaipo 
mūsų Tautos globėjo. Pir
miausia šv? Kaz. parap. choras, 
vedamas p. J. Saurio, sugiedo
jo “Lietuva Tėvynė Mūsų,” po 
tam prasidėjo prakalbos.

vos valdžios vardu prašo Ame
rikos Lietuvių Tarybos, kad 
siunčiant pinigus. Lietuvos rei
kalams, siųsti tiktai valdžios 
įgaliotiems asmenims. Čia rei
kia pažymėti kad kaip tik taip 
ir nutarė Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Lietuvių Tautinė Ta
ryba pastaramjame savo susi
važiavime.

Siunčiu prancūzišką kopiją 
ir vertimą Dr. Šaulio, pasiun 
tinio Berline, telegramos Dau
mantui. pasiuntiniui Šveicari
joje:
Daumantas,

Lietuva Berne.
Prašom Dobužio pranešti A- 

merikos Liet. Tarybai seka
mą: Lietuvos valdžia maloniai 
prašo Am. Liet. Tarybą visus 
pinigus skiriamus valdžiai ar
ba jos organams siųsti oficija- 
liams valdžios atstovams, o ne 
privatiems ypatoms. Abejoti
nuose atsitikimuose Am. Liet. 
Taryba yra maloniai prašoma 
pasiteirauti (pasiinformuoti) 
pas savo atstovus Šveicaruose.

Valdžios vardu Šaulys.” 
šios dienos telegramos iš 

Kauno praneša, kad prie Jez- 
no (Viln. gub.) lietuvių kariuo
menė sumušė bolševikus. Tarp 
lietuvių kariuomenės ir rusų 
bolševikų prasidėjo smarkūs 
mūšiai visa Panemune nuo 
Prienų iki Alytaus. Kieno bus 
pergalė — dar neaišku. Lie
tuviai vis-gi tikisi Kauną at
laikyti.

Sekant telegramas ir laikra- 
V V • • vsems is
Lietuvos 
menkai

ciziivai
ti. 
linga jei Amerikos lietuviai 
sudarytų bent 5.000 liuosnorių 
ir gautų iš Amerikos Valdžios 
ginklų, amunicijos ir laivų 
Lietuvon persikelti. Tada būt 
galima gana greit su bolševi
kais bylą užbaigti ir visus juos 
atgal Rusijon išvyti.

Prof. Valdemaras jau Pary
žiuje ir valdžios paskirtas 
pirm, lietuvių komisijos Taikos 
konferencijom 
nariais paskirti 
Klimas ir E.

Kauno,
jauna

ginklų 
teturėdama. 
. „i bolševikus pergalė- 
Nepaprastai būt reika-

Tos komisijos 
M. Yčas, P.

Galvanauskis. 
Daugiau narių bus vėliau pa
skirta.”

Sekanti yra tik ką gauta 
kablegrama iš Paryžiaus:

“Vytautas Gylys paskirtas 
Lietuvos atstovu Finlandijon. 
Anglijos kariuomenė išsėdo 
Liepojuje su tikslu eiti prieš 
bolševikus.

Liet. Informacijos Biuras.

Kalbėjo p. .Tonas E. Karosas. 
Kalbėtojas puikiai nupiešė Lie
tuvos praeitį ir visas sunkeny
bes, kurias Lietuva pakėlė ver
gijos laikuose, pagaliaus ir 
laike šios karės.

Taip-gi kalbėtojas nurodė, 
kad tie patys Lietuvos priešai 
ir dabar daro didžiausias pas
tangas, kad uždėti Lietuvai 
naujus vergijos pančius.

Iš vienos pusės lenkai impe- 
rijalistiškų priemonių griebia
si. kad Lietuvą pavergti, gi iš 
antros pusės rusų bolševikai 
stengiasi užgniaužti Lietuvos 
laisvę.

Priešų pastangas sutruškinti 
ragino visus prie darbo, kad 
mūsų tautą iš vergijos paliuo- 
suoti ir jai atgauti laisvę.

Kalbėtojo išsireiškimus pub
lika patvirtino garsiais delnų 
plojimais; žmonių buvo pilna 
svetainė ir visi ramiai užsilai
kė, tik štai prieš skaitant re
zoliucijas, atsirado keletas su- 
bolševikėjusiu ‘ ‘ Šakių, ” “ Ke
leivio” pasekėjų, kurie pradė
jo tvarką drumsti. Mat, gir
dėjo kas Lietuvos priešai yra 
todėl numanė, kad rezoliucija 
ir draugučiams uždrož per rau
donas kelinaites, tai ir pradėjo 
trukšmą kelti: Tokioj tamsū- 
nų rolėje bandė pasižymėti tū
las Grubliauskas, bet vietos 
gerb. klebonas, tuojaus paste-

bėjo, kad trukšmadariams vie
tos nėra svetainėje. Sugėdi
nus nenuoramas, vėl svetainė
je įvyko tvarka.

Vakaro vedėjas p. J. J. Ma
čiulaitis perskaitė rezoliuciją. 
P. J. Karosas dar trumpai pa
aiškino rezoliucijos reikšmę ir 
užklausus publikos, vienbal
siai rezoliucija buvo priimta, 
kuri tilpo vietos anglų spaudo
je. Pagaliaus pasiųsta į Wą- 
sliingtoną Tarybų Pild. Komi
tetui.

Taip-gi buvo ir aukų rinki
mas. Nors šios koli unijos lie
tuviai katalikai dar nesenai 
laisvės savaitėje suaukavo ar
ti 10 dūkstančių dolerių T. Fon- 
dan, bet geri tėvynainiai žino
dami kad Lietuvos reikalai ne
pasibaigė dar aukavo:

A. Laurančius $7; Iz. Damb
rauskas, J. Žebris ir J. Skaru
lis po $5; J. Vikšraitis $2.

Po $100: B. Paulauskas, J. 
Barštis, J. .Tazukevičius, P. 
Mačiulaitis, J. J. Mačiulaitis, 
K. Šidlauskas, J. Usaris, A. 

! Diržius, O. Dzikienė, J. Lau- 
rinaitis, K. Grigas, S. Gedri
mas, F. Rumskas, K. Pauliu- 

! kailis, A. Kudurauskas, V. 
j Grabauskienė, V- Dobrovols- 
kas; K. Cepavičiutė 50c.

Su smulkiais viso suaukau- 
ta $43.50.

Viską Matęs.
Redakcijos prierašas. New 

Haven'o lietuvių gražiu ir su
tartinu Tautos ir Bažnyčios 
labui darbu reikia tik pasige
rėti ir palinkėti kitoms lietu
vių kolionijoms New Haveno 
lietuvių gražias ypatybes įsi
gyti. Korespondencijoje pa
žymėtose iškilmėse Šv. Kazi
miero Šventės paminėjimui te
ko dalyvauti ir “Darbininko” 
Redakcijos nariui. Iškilmėse 
viskas atlikta taip šauniai, pa
vyzdingai ir prie to su lietu
višku skoniu, kad žmogus į to
kias iškilmes patekęs jautiesi 
tikrų lietuvių, gerų tėvynainių 
tarpan pakliuvęs.

Bažnyčia su naujai įrengtu 
altorium, švariai užlaikoma, 
matomi įspūdį daro, p. J. Sau- 
rio vedamas bažnytinis choras 
giedojime išlavintas atsakan
čiai ir balsų suderinimu, taip
gi teknika nepadaryti} gėdos 
Lietuvos sostinei Vilniui, jei 
jam tenai priseitų kada pasi
rodyti. New Haven’o klebo
nas kun. V. Karbauskas, tai vi
sos parapijos dvasia. Gyvas, 
darbštus, malonus parapijonų 
ūpą kelia ir visus prie darbo 
Tėvynės ir Bažnyčios naudai 
žadina.

$10.000 surinktų Tautos rei
kalams, Bažnyčios pagražini
mai, tai sutartino klebono ir 
parapijonų darbo vaisiai.

New Haveno lietuviai rimta 
ir grynai lietuviška dvasia pa
sižymi. Labiau susipratusių 
lietuvių paieškoti reikia. Jų 
tarpe svarbią lošia p. J. Mačiu- 
laitis, veiklus ir gabus Tautos 
dirvoje darbininkas. Šaunių 
veikėjų New Havene randasi ir 
daugiau.

Lietuvių čia yra apie 500. 
Gerai įsigyvenę, turi savo sa
lę vertės $10.000. Visi gero
je santaikoje gyvena, nes yra 
geri katalikai ir nėra jokių ci
cilikų ar bedievių, kurie ermv-

BROOKLYN, N. Y.

Nuo p. J. Banio atsilankymo 
į Brooklyną ir paėmus vado
vauti Pan. švč. par. chorą, tai 
galima daug kuo pasigirti. Da
bar jis, yra vienas iš žymiausių 
Brooklyno chorų ne tik narių 
skaičium, bet ir geru išlavini
mu. Gal nėr kito tokio cho, 
ro Amerike, kuris tiek daug 
rūpintųsi tautos reikalais, kaip 
šis. J Tautos Fondą suaukojo 
apie $300, o dabar Velykoms 
ehoras rengia dar didesnę au
ką Lietuvai.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Vyčių 41 kuopa sa

vo veikimu pralenkia visas ki
tas dr-jas, kas pasirodo iš jų 
nutarimų padarytų susirinki
me kovo mėnesyje 13 d. Pir
miausia buvo nutarta surengti 
katalikikos spaudos platinimui 
pi-akalbos ant 28 d. kovo mėn. 
su įvai

Programą surengti išrinkta 
šios ypatos: F. Ručis ir J. Krū
snis. Taip-gi nutarta po Ve
lykų tuoj pastatyti juokingą 
komediją “Vyrų vergija-” Vi
su tuo darbu rūpintis pavesta
K. Pusnikui, kuris daug laiko 
yra pašventęs dėl prirengimo 
įvairių vakarų ir taip-gi buvo 
atsilankęs susirinkime^ gerb. 
klebonas kun. N. Petkus ir ra
gino merginas kodaugiausiai 
lankyti Raudonojo Kryžiaus 
kursus, kurie neužilgo atsida
rys ir pažadėjo, kad katra pir
ma Įstos-i tuos kursus, tai už
mokės už visas lekcijas. To
dėl čia gera proga merginoms 
pasinaudoti.

SO. OMAHA, NEBR.

Lietuvių didis susirinkimas. 
Majoras skaito lietuviams 

rezoliuciją.

Tautos Fondo skyrius buvo 
užmanęs protesto mitingą. Pa
siuntė laiškus į vietos draugi
jas, užprašant visas be skirtu
mo pažvalgų dalyvautu išneši
me protesto prieš išsiveržėlius 
lenkus ir bolševikus Lietuvon.

Kovo 9 tas viskas įvyko. 
Žmonių prisipildė pilna svetai
nė. Ant estrados buvo gana 
įspūdingas reginys: ameriko
niška ir lietuvių naujoji vals
tybinė vėliavos plevėsavo sve
tainėje. Ant estrados dvi jau
nos mergaitės buvo parengtos 
Amerikos ir Lietuvių vėliava; 
per visą laiką stovėjo iš šalių, 
kas darė gerą įspūdį.

Pradžioj mažų vaikų choras 
p-niai Oleknavičienei vadovau
jant, sugiedojo Amerikonišką 
himną, po to sekė Lietuvių 
himnas.

Pirmininkas to vaakro visų- 
pirma perstatė vietos miesto 
gaspadorių-majorą Ed. P. 
Smith, kurį publika pasitiko 
trukšmingais aplodismentais.

Majoras ilgoką laiką kalbė
jo, primindamas apie pasauli
nę didžiąją karė ir kaip ji pa
sibaigė. Pasakė dar, kad vi- 
oss tautos bus pripažintos sa- 
vistovėmis. Beto ir mažosios 
tautelės kurios kentėjo1 per il
gus amžius, ypač Lietuvių 
tautelė, sakė majoras turi tie
są gyvuoti kaip ir kitos tau
tos.

Po majoro, Šv. Antano para
pijos klebonas kun. J. Olekna- 
vičia kalbėjo apie Lietuvos da
bartinius vargus. Ragino bū
ti tikrais lietuviais.

Kun. Oleknavičius pabaigęs 
kalbą pranešė, kad majoras 
skaitys patiektą rezoliuciją 
nuo So. Omahos lietuvių. Pub
lika pasveikino aplodismentais 
majorą, kurs perskaitė rezo
liuciją.

Kunigas pranešė, kad eis su 
majoru pinigų parinkti. Taip 
kun. Oleknavičius su patim 
majoru perėjo per svetainę. 
Veik kiekvienas davė, kas $10, 
kas po $5.00. Surinkus pini
gus, kunigas apreiškė publikai, 
kad viso surinkta $160 ir pa
siųs Į Tautos Fondą-

Užbaigiant vakarą vaikų 
choras vėl sugiedojo abu him
nu.

Taip ir pasibaigė įspūdingas 
vakaras.

TORRINGTON, CT. 
Kunigo atsilankymas.

Kovo 16 d. šitos kolonijos 
lietuvius aplankė New Haveno 
lietuvių klebonas kun. Kar
kauskas. Aprūpino dvasiškus 
reikalus, išklausė išpažinčių. 
Po bažnytinių reikalų salėj bu
vo prakalbos. Gerb. kunigas 
kalbėjo apie Lietuvos reikalus 
ir apie tai, kaip Amerikos lie
tuviai gelbsti Lietuvai nepri- 
gulmybę ir laisvę ingyti. Ra
gino skaityti katalikiškus laik
raščius, o ypač .“Darbininką.” 
Tuoj atsirado norinčių užsira
šyti “Darbihinką.” Užsirašė 
ant metų 14 asmfenų. Buvo 
gerb. kalbėtojaus gerai paaiš
kinta apie Tautos Fondą, iš 
kurio aukos eina Lietuvą gel
bėti, Tai vietos lietuviai Tau
tos Fondui tuoj sudėjo $152 su 
centais. Nuo seniau čia lie
tuviai Lietuvos reikalams yra 
sudėję apie $150. Tie ir-gi 
eis į Tautos Fondą. _____ __ o___  _______ __ _

Reikia tikėtis, kad New Ha- žmogus kuris tikėjimą pamo-
9 * v < - -

ven’o lietuviai ir toliau pasek
mingai veiks ir bus gražiu pa
vyzdžiu visiems Amerikos lie
tuviams.
deiius daro kitose kolionijose- 

Geistina būtų, kad gerb. 
kun. Karkauskas ir kitu kartu 
atsilankytų ir papasakotų apie 
Lietuvos reikalus ir kitokius 
dalykus.

Lietuvis-Katalikas.

Redakcijos prierašas. Labai 
malonu išgirsti apie Torring- 
tono lietuvių gražų gyvenimą. 
Patartina įsteigti Tautos Fon
do skyrių. Su visokiais rei
kalais reikia kreiptis į Tautos 
Fondo raštininką šiuo adresu:
L. Šimutis, 456 Grand St., Bro
oklyn, N. Y. Iš ten gausite 
visokiu paaiškinimų. Būtų 
gerai kad aukos būtų skelbia
mos “Darbininke.” Todėl au
kų rinkėjai lai prisiunčia au
kotojų surašą. Jei Torrinętono 
lietuviai norės kalbėtojo, tai 
gali kreiptis į “Darbininką.”

PITTSBURGH, PA.

Pranešimas.
Dykai patarnavimas visiems! 

lietuviams visokiuose reikaluo-1 
se, ypač kurie mažai arba vi- 
sai nesukalba angliškai. Pa
gelbėja išsiimti Amerikoniškas 
popieras, duoda patarimus teis- 
miškuose reikaluose, pagelbė
ja našlėms gauti darbą, nuro
do kur galima gauti pašalpą 
kuriems reikalinga ir tt.
Taip-gi pagelbės sužinoti apie 

jūsų gimines Lietuvoje ir tt.
Kreipkitės į International 

Institute, Old City Hali, Smith- 
field St.

Jums pagelbės lietuvė
Jieva Jankienė.

AKRON, OHIO.

Jau susilaukėm labai laukia
mo gerb. kun. A. Janušo. Jo 
Malonybė Clevelando vyskupas 
kun. Janusą mums paskyrė už 
keboną. Kovo 14 d. Šv. Sta 
nislovo Dr-jos Svetainėn 8 vai. 
pribuvo gerb. kun. Vilkutaitis, 
Clevelando klebonas kartu su 
kun Janusu, kuris perskaitė 
diecezijos įstatus ir pamokino 
kaip elgtis Akrono parapijo- 
nams. Labai puikią prakal- 
bėlę pasakė kun. Vilkutaitis, 
linkėdamas geriausios kloties 
Akroniečiams. Toliau kalbė
jo patsai klebonas kun. Janu- 
šas, prižadėdamas dirbti kiek 
Dievas pagelbės Akrono lietu
viams. Ant galo S. Rodavičia 
užbaigė prakalbote, ači įloda
mas visiems, o visiems už ža
dėjimą darbuoties lietuviams. 
Tai dabar Akrono lietuviai ka
talikai turės lietuvį kunigą.

Šią savaitę vieno ciciliko mo
teris pabėgo nuo savo vyro ve
dina kito ciciliko su dviem vai
kais, o vieną vaiką paliko vy
rui.

Orą nešaltas. 
Dirba dirbtuvės 
bedarbių nėra.

BALTIMORE, MD.

Kumštis ne argumentas.
“Darbininko” No. 27 (507) 

š. m. K. K. Žvinklis, aprašė “A. 
L. Atletų Kliubo” koncertą. 
Žinoma jis ten nupiešė pilnoj 
šviesoj ir teisingai. Bet virš- 
minėtas “kliubas” tą visą iš
vydęs baisiai užsirūstino ant 
to korespondento ir garsino po 
visą miestą, kad jau kada gir
di tą niekšą pasigaus, tai 
duosią kailin, gird, kaip jis 
galėjo mūsų “koncertą” šmeiž
ti.

Iš savo pusės patarčia vi
siems “atletams,” tokių paska
lų neskleisti, nes galite papul
ti į bėdą už tokią kalbą, “kad 
jau mušime.” Kumštis tai nė
ra jokis argumentas.

Jei jūs kiubininkai manote, 
kad minėta korespondencija 
neteisinga, tai trumpai nuro
dykite, kame K. Žvinklis apsi- 
melavo.

Buvęs tam vakare.

Pranešame, kad šiose 
diskusijose turės kiekvienas 
balsą. Tai-gi kviečiame visus 
Binghamtono lietuvius, nes tu
rėsime savo priešakyje gerbia
mą svečią p. J. Stanislovaitį, 
kuris mokinasi Gomeli Uni
versitete. Kviečiame visus 
Binghamtono lietuvius ir lietu
vaites.

Taipos-gi kviečiame ir vietos 
cicilikus skaitlingai susirinkti. 

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.

Port Richmond.
Kovo 9 d. buvo L. Vyčių 23 

kp. ekstra susirinkimas. Su-' 
si rinkimas buvo šaukiamas dėl 
Vyčių spaustuvės įkūrijno. Au
kų surinkta tame vakare $39, o 
seniau buvo suaukuota ir iš
siųsta $15.00.

J. Ramonas prisiminė, kad 
reikia sutverti Richmondo ko
lonijoj LDS. kuopą. Gerb. kle
bonas pasižadėjo su mielu no
ru pasidarbuoti Įkūrime LDS. 
kuopos.

Aukavo dol spaustuvės da
bar šios ypatos:
Gerb. kleb. kun. Zimblis $15.00 
Adelė Zenčauskienė............5.00

i Mikas Sipavičius ..................5.10
' Agnieška Fabinaičiutė. . . .2.00
Valerija Kalėdaitė.............. 2-00

Po $1.00: Valerija Salanavi- 
čiutė. Vladas Rybikauskas, A. 
Banys. P. Jaškelevičiutė, P. 
Jaškeliavičiutė, M. Obelevičiu- 
tė, N. MockeliuĮiintė. P. Kode- 
lis, J. Ramonas.

Jaunas Vytis.

BROOKLYN, N. Y.
Gegužio 3 d. š. m. Lietuvos 

Vyčių 44 kuopa rengia Milži
nišką vakarą McCaddin salėje. 
Stato scenoje “Pabaigtuvės” 
ir “Nieko be priežasties.” 
Tai-gi patartina kitoms drau
gystėms nieko nerengti ant to 
vakaro.

JERSEY CITY, N. J.
Kovo 9 d. š. m. buvo sureng

tos prakalbos Tautos Fondo 
145 skyriaus salėj po No. 353-7 
Nevvark Avė. Kalbėjo kun. J. 
Petraitis iš Patersono. Lietuvių 
buvo susirinkę nemažai. Kal
bėtojas nurodė visus reikalus, 
apie T. Fondą ir prašė paau
kuoti. Aukojo:
Matas Liubinas ..................50.00
Ferdinandas Minkevičius 20.00 
Mečislovas Juška..............20.00
Pranas Kurmis......................20.00
Konstantas Keblis.............15.00
Jonas Zutkis .......................10.00
Jonas Žvirblis......................10.00
Juozas Stanionis.................10.00
Juozas Šūkis.......................... 10.00
Mikas Skardis......................10 00
Kazys Adamunas..............10.00
Juozas Bagočius.................10.00
Stasys Mečioms .................10.00“®

Po $5.00:, Juozas Kalibertas, 
Adolfas Stutas, Jonas Porterai- 
tis, Jurgis Žvirblis, Jonas Ši- 
nmlionis. Kaz. Marcinka, Ane
lė Šaučiulienė, Alekas Levana- 
vičius, Stasys Zutkis, Kazys 
Šaučulis, Bernardas Andriuš
kevičius. Antanas Juknevičius, 
Juozas Kalibertas, Petras Ma- 
kvasas, Juozas Preidis, Mikas 
Kaziukaitis, Alesė Zutkiutė, 
Juozas Talutis. Juozas Matule
vičius, Juozas Skardis, Jonas 
Rėza, Anupras Dilis, Stasys 
Vaškevičius.

Po $3.00: Emilija Navickiu- 
tė. Petras Šurkus.

Po $2.00: Juozas Tyla, Jo
nas Dzenutis, A. Gumauskas, 
J. Alesiunas, Teklė Aparia vi- 
čienė, Juozas Klikunas, Stasys 
Čepaitis, Pranas Matulis, Tek
lė Apanavičienė, Ant. Gumaus
kas.

Po $1.00: Juoz. Markevičius, 
F. Strolaitė, V. Strolis, Kaz. 
Kazakevičius, Ant. Markevi
čius, Kaz. Šūkis, Kar. Varnas, 
Pov. Binkis, Sim. Šimkus, J, 
Cyža, St. Remeika, Jon. Ūselis, 
Mat. Kalibertas, Juoz. Girckus, 
Liud. Zmitra, Juoz. Zacis, Ona 
Navickiehė, Kar. Repeckiukas,
M. Repecka, Mat. Melolaikis, 
P. Rapkauskas, K. Kepalas. V. 
Raguckas, V. Bruzgis, A. Tara
sevičius, A. Bendravičienė, P. 
Kazlauskiutė, V. Strumskiutė, 
J. Kepalas.

Surinkta smulkių $1.25- Iš
viso $372.25.

J. Skardis, Sekr.
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kad vi.s-gi. dykai-nega- 
G ai ima dovanoti vieną,

vynei darbą, o net kaskart nau
dingesnius gero darbo sumany
mus iškelia- Tie visi dergi- 
mai katalikams nelimpa, jie 
greičiau eina patiems dergė- 
jams ant nenaudos: katalikai 
nuo jų šalinasi, pirštais bado 
o velnias tik džiaugiasi, kad 
porą dūšelių daugiau į savo 
bučių gaus.

Atsitikimas tikras, bet jį ap
rašydamas negali išsilaikyti 
nuo juoko, tad prisieina juo
kais ir pamarginti. Vienok 
kartu ir liūdnas yra dalykas, 
kad tarp lietuvių katalikų y- 
ra tokių tamsublių, kurie tikė
jimo nepažįsta, jo neapvertina, 
greitai ant laisvamanybės iš
maino ir ardo taip pagedau
jamą lietuviams vienybę. Mai
šo viską krūvon kunigą, tikė
jimą ir laisvamanybę, o iš tos 
marmalienės jiems galva apsi
suka. Protingesnieji lietuviai 
kfetalikai privalėtų tokiems pa
gelbėti iš marmalienės išbristi 
ir šviesos bei išganymo kelią 
pa rodyti.

talikas ir dar Vytis. Tai jį 
cicilikai “Naujienose” pava
dino: “Tamsus klerikalas ne
moka mokyti...”

Vytis A. Rakauskas pamoki
nęs .pusę metų rezignavo. Da
bar paskirtas išguldinėti lie
tuviu kalbą V. Rukštalis, Liet. 
Vyčiij Centro Rašt. Na, kuo
mi dabar V. Rukštalį cicilikai 
vadins? Juk jis jiems kartu
sis pipiras.

. Valparaisietis.

Ne Nikalojus.

.-A. , ■ ----- ■ ------

WESTFIELD, MASS.

Pastaraisiais laikais iš šios 
lietuvių kolionijos prasidėjo 
atsirasti įvairių šmeižtų, mela
gysčių korespondencijos lais
vamanių sklypuose. Tokie lai
kraščiai žinoma yra pripratę 
prie visokių šmeižtų, nes tai jų 
amatas, jiems tokios korespon
dencijos malonios, bet tik ste
bėtina, kad iš išimtinai kata
likiškos kolionijos panašūs ka
talikų veikimo šmeižtai kįla. 
Nutariau jų pradžią ir šaltinį 
surasti. Ieškojau pas žmones 
ir pas vietinį lfleboną ir galu
tinai atradau. Mat tai West- 
fielde kilo sumanymas rusų ca
ro familiją atgaivinti. Proga 
pasitaikė puiki. Atsirado žmo
gus vardu Nikalojus, juk tai 
tas pats rusų caro vardas Ni- 
kolai, visa tik bėda su pavar
de; bet ir čia galima šiaip taip 
išlįsti, rusų caro pavardė Ro- 
nmnof, o šiame atsitikime ga
lima padirbti Žvalionof. Su- 
manvmas geras, tik tas žmo-

* . >
gus katalikas. Velnias ne
snaudžia. Vieną kartą tasai 
žmogus nusipirko gramofoną, 
bet nežino iš kur rekordų gau
ti. Eina pas kleboną. Klebo
nas-gi turėjo tik ką parsivežęs 
naujų rekordų. Žmogelį pri
zmė gražiai, užgrajino: rekor
dai patiko. Kad išgelbėti Ni- 
kalojij iš didelės bėdos, klebo
nas užleidžia jam kelis rekor
dus tąją minčia, kad pirmuti
nėje progoje sau kitus parsi
veš., o žmogeliui sunkiai mo
kančiam rašyti vis-gi parsi
traukti ne taip lengva. Su 
džiaugsmu Nikalojus rekordus 
po pažasčių ir per duris. Kle
bonas matydamas, kad čia pra
stai išeina, noroms-nenoroms 
turėjo žmogelį sulaikyti ir pri
minti, 
Įima.
bet ne visus: nors už porą rei
kėtų atsilyginti tiek kiek jie le
kuoja. Užsimokėjo. Nikalo- 
jus-gi jau buvo girdėjęs apie 
bolševizmą, kad viskas turi 
būti dovanai. Imk ir neškis. 
Už tai-gi labai užisrūstino ant 
klebono kad jam ne visi rekor
dai dykai pateko. Pasiryžo 
kaip nors atkeršyti. Vieną 
kartą, užsilipęs ant aukšto mal
kų vežimo, bevažiuodamas už
snūdo. Sapnuoja, kad sėdįs 
rusų cariškame soste, žmonės 
aplinkui apstoję, tarp jų ir jo 
klebonas; vienas-gi ministerių 
jam šnabžda ausin: “Nikalo- 
jau! esi galingas. Tavo ga
lybė bus dar stipresnė tik pri- 
sišliek prie laisvamanių, o tuo
met atkeršysi savo klebonui ir 
visiems katalikams.” Veži
mo ratas užkliuvo už stulpo, 
Nikalojus pabudo. Bet sap
nas įspūdį padarė. Žmogelis 
sau mano: pas katalikus ga
lybės neturėsiu, nes reiktų dar 
katekizmo mokinties, kad vai
kams prilygti, o ką-gi kalbėti 
apie mokytus žmones! Pas 
laisvamanius-gi mokslo nerei
kia. šmeižti, meluoti bile kas 
gali, o tas tave padarys dide
liu žmogumi laisvamanių tar
pe; kas labiausiai tai galės at
keršyti savo klebonui, kuris re
kordų reikale bolševizmo prin-i 
cipų nepripažino. Sumanyta, 
padaryta. Vakare Nikalojus 
pradėjo jau mokintis rašyti, 
kad laisvamanių redaktoriams 
sąvo šmeižtus galėtų pranešti. 
Caras Nikalojus antrasis juk 
be čebatlaižių neapsiėjo, tad 
Westfieldo Nikalojui trečiam- 
jam panašių žmonių ir-gi rei
kia. Kaip tai caras gali būti 
be tarnų? Atrado porą, ku
rių galvoje vėjai švilpia, įstei
gė.šmeižtų dirbtuvę, na ir da
bar šmeižtus kala dieną ir nak
tį: kuris nemoka rašyti, dik
tuoja: kitas šiaip taip užrašo, 
o Nikalojus ištaiso ir “pečėtį” 
prispaudęs siunčia į laisvama
nių laikraščius, tie-gi tik del
nus trina, kad šmeižtų pluoštą 
gauna iš katalikiškos kolonijos. 
Nuo to laiko tai ir pastebime 
laisvamanių laikraščiuose vie
tinių katalikų išniekinimus, jų 
katalikiškai tautiško veikimo 
dergimus ir vietinio klebono 
apšmeižimus. Tik Nikalojui 
ir kompanijai čia tuomi sunku, 
kad jų šmeižtų niekas nepaiso, 
o net juokiasi iš to viso. Ka-

WATERBURY, CONN. 
Nauji parapijonai.

Sukatoje, S kovo, nueinu pas 
barzdaskutį, žiūriu ant sta
liuko keletas lapelių, paimu 
vieną ir Skaitau. O keletas be
dievio; matydami, kad aš pa
ėmiau tą apgarsinimą pradė
jo kvatotis: “Na tai dabar
daug katalikų atsiras.” Ne
paisydamas jų to pasityčioji
mo skaitau: “Svarbus susirin
kamas, atsibus 9 Kovo. 48 
Green St- svetainėje

Gerbiamieji parapijonai ir 
parapijonkos, malonėkite atsi
lankyt ant to svarbaus susirin
kimo. Kviečia parapijonai.”

Manaoo sau: na iš kur-gi tie 
nauji parapijonai. jog senieji 
parapijonai turi savo svetainę, 
o čia jie laikys susirinkimą 
karčiamoje- Ak dovanokite, 
klystu, ne karčiama, bet Klu- 

Paskui išgirdau, kad vi- 
Našlai- 
atimti, 
atpro- 
valdvt

* J

bas.
sos draugijos nutarę: 
čių prieglaudos namus 
bažnyčią nuo vyskupo 
vot, kleboną išvyti ir
viską patiems. O aš prie ke
turių draugijoj priguliu ir nei 
vienoje negirdėjaoi toj nutari
mų.

Jeigoo stengsis taip įvykdinti 
ir iš savo dr-jų neišbrauks toj 
slaptukų. tai stengsiuosi per
sikelti į kitą koloniją, nors 
sunku yra su visa spaustuve 
persikelti: nes gėda bus čia 
gvventi.

L. Misiūnas.

GREENFIELD, MASS.
Kovo 1 d. vietos jaunimas 

buvo surengęs puikų vakarėlį. 
Buvo atvykęs iš Atholio para
pijinis choras išpildyti progra
mą. Tasai choras sudainavo 
daug gražių tautiškų dainelių. 
Buvo atvaidinta “Žydas Stati
nėje.” Abelnai imant progra
mas gerai pavyko ir žmonėms 
labai patiko. Po programo 
buvo šokiai. Tai buvo pirmu
tinis čia toks puikus vakaras. 
Gryno pelno liko $36-18. Tas 
pelnas eis Atholio parapijos 
naudai. Užsipelno pagyrimo 
jaunimas už surengimą tokios 
pramogos ir ačiū Atholio jau
nimui už dainas.

Greenfieldietis.
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RUMŠIŠKĖS PAR.

Pas mus dažnai lankosi nuo 
Žižmarių Soviepo du žmogų: 
Survila ir Jurevičius. Survi
la užmušė Leoną, buvusį vo
kiečių kareivį. Kitą kartą 
pareikalavo ūkininko Bijankos 
atiduoti pinigus. Tas atida
vė, ką turėjo. Bet kadangi 
tai buvo popierio pinigai, • jų 
neėmė, o reikalavo auksą ir 
sidabrą. Bijanko neturėjo. Už 
tai norėjo sušaudyti, bet galų 
gale paleido gerokai pakanki
nę. Jie ir kiti be to ieško pas 
žmones ginklų. Kur neranda 

‘areštuoja. Taip buvo areštuo
ta ir Uogintų mokyklos moky
toja Jnzė Sabaliauskaitė. Tie 
bolševikai pasakoja, kad jų y- 
ra toj apylinkėj 13 žmonių. Jie 
esą “razviedčikai,” o paskui 
juos einanti “bolševikų” armi
ja. Ir ateisianti ant rytojaus. 
Tai buvo sausio 15 d. .

Tokiu būdu vienas du žmogų 
terorizuoja ir lcmkina visą a- 
py linkę.

Žmonės nųri priešintis, bet 
neturi, kas jiems padėtų. Mū
sų apsąugos ministerijai reiktų 
į tai atkreipti domės.

1

VALPARAISO, IND.

Universiteto pavasarinis ber- 
tainis prasideda. Lietuvių 
moksleivių skaičius yra dide
lis. Pragyvenimas čia sulyg 
dabartinių laikų yra prieina
mas. Todėl lietuviams patar
tina‘čia į šią mokyklą važiuoti. 
Be anglų kalbos čia yra puiki 
proga išmokti savo prigimtos 
lietuviškos kalbos, rašybos ir 
istorijos. Turime didelį lie
tuvių knygyną, kur randasi į- 
vairių.knygų.

Mokyklos permainos.
Dabartiniais laikais ir šią 

mokyklą prižiūri Indianos val
stija. Iligh Shool skyriui va
dovėlius valstija paskiria, to
kius, kokius vartoja kitos In
dianos valstijos viešos, tai vra 
valdžios mokyklos.

Lietuviij kalbos mokytoją 
pirma rinkdavo patys lietuviai 
moksleiviai, dabar jau beveik 
metai laiko, kaip pradėjo rū
pintis Universitatės Adminis
tracija. Ji suranda tinkamą 
asmenį ir jam paveda išguldi
nėti lietuvių įcalbų. Tas su 
bolševike jusi ems moksleiviams 
nepatinka, nes iš jų tarpo ne
siranda tinkamo išguldinėti lie
tuvių kalbos.

Kuomet buvo paskirtas p. 
Bakšaitis mokyti lietuvių kal
bą, o jis buvo ne bolševikų 
plauko, tai lietuviški bolševi
kai per savo “Naujienas” jį 
vadino aklu. Būk jis nepa
žįsta lietuvių kalbos. Bakšai
tis neilgai išguldinėjo lietuvių 
kalbų, nes baigė *savo profesi
ją ir apleido. mokyklą. Į jo 

talikai kaip dirbo.taip ir dir-1 kaa" į1" dcilikam8 bnv0 dar 

bn naudingą Bažnyčiai ir Tė- nemalonesnis, nes aiškus ka-

I

BRIGHTON, MASS.
Puikiai nusisekė prakalbos, 

kurias buvo surengusi A L. R. 
K. Mot- Są-gos 41 kp. 4 <1. ko
vo. Kuopos pirmininkė V. 
saulaitė atidarydama prakal
bas paaiškino prakalbų tikslą. 
To'iau p-lė K. Švagždžiutė ir 
O. Dobusiutė sudainavo Lietu
višką ir amerikonišką himną. 
Ant pijano paskambino p-lė E. 
Kiburiutė iš So. Bostono. To
liau kalbėjo p. B. Ajauskas. .Ji
sai ragino rašvties Į Lietuviš
kus Legijonus, šelpti Lietuvos 
reikalus ir tt. Toliau sekė kal
ba gerb. mūsų klebono kun. K- 
Urbanavyčiaus. Jisai savo gra
žioje ir įspūdingoje kalboje pla
čiai nupiešė Lietuvos dabarti
nį padėjimą. Taip-pat ragino 
moteris ir merginas organizuo
tis. Gerb. kalbėtojo kalba pub
likai patiko. Toliau trečia kal
bėtoja buvo poni V. Liutkevi- 
čienė iš Worcester. Ji visoje 
kalboje aiškino moterų reika
lus ir ragino visas moteris ir 
mergaites katalikes rašytis prie 
Moterų Sąjungos, skaityti 
“Moterų Drhvą” ir kitus kata
likiškus gerus laikraščius. Ra
gino moteris ir merginas steig
ti vakarinius kursus, mokintis, 
šviestis ir tt. Poni V. Liutke- 
vičienė pirmu savo Brightone 
atsilankymu paliko didelį įspū
dį. Prie kuopos prisirašė 7 
naujos narės.

VOKIEČIAI VAGIA.
Rumšiškių par. Kauno 

Proveniškių kaime nesenai 
vyko vokiečių kareivių būrys, 
kuris čionai apsigyvenęs vieti
nius žmones skriaudžia. Taip 
iš 21 į 22 š. m. naktį atėjo pas 
šio kaimo gyventoją Megelins- 
ką du vokiečių kareiviai, su
laužė nuo kamaros spyną ir iš
nešė IĮ pūdo mėsos, šeiminin
kui užprotestavus, vokiečiai 
grasino nušausią. Prie Vir- 
bickienės irgi kamaros spyną 
sudaužę išnešė 8 sūrius ir duo
nos 2 kepalu. Nuo kitų gy
ventojų sauvališkai atiminėja 
šiaudus. Žodžiu šeimininkau
ja kaip tinkami.

Megelinskas buvo nuvykęs 
pas jų viršininką apskųsti ka
rei vius-plėšikus, bet tasai jį iš
vijo. Tuomet žmonės atėjo į 
vietinį komitetą pasiskųsti. 
Komitetas visa tsii pranešė 
Kauno apskričio komitetui.

ap. 
at-

I

MUMS PATINKA 
SVEIKI ŽMOMES.
Kiekvienam patinka tie, ku

rie yra sveiki ir stiprūs, ku
rie niekuomet neserga ir kurie 
niekuomet niekuo nesiguodžia.

Jūs galite mėgti juos, galite 
dyvytis iš jų ir net pavydėti 
jiems, jei norite, bet neužmirš
kite savęs. Jūs taip-gi gali
te būti stipriais ir sveikais su
teikiant reikalingą maistą savo 
raumenims, savo kraujui, ner
vams ir kaulams, trumpai sa
kant maisto visam kūnui gerai 
žinomu Elixiru ir mėsos buda- 
votoju — Partoglora.

Partoglora yra gabiai pada
ryta iš tokių elementų, kurie 
reikalingi maitinimui nusilpu
sių žmonių. Tai geriausias 
vaistas suaugusiems vyrams ir 
moterims ir geriausias seniems 
žmonėms.

Jei esate nusilpnėjo ir išsi
šokę, jei energija mažta ir jei 
jūsų spėkos silpnėja, jei jūs e- 
sate nervuoti ir susirūpinę, tai 
vartokite tą stebėtiną gerai ži
nomą Partogloros Elixirą, kurs 
atbudavos jus naturališkiausiu 
būdu. Tūkstančiai ją išban
dė ir pilnai patenkinti ir jūs 
ir-gi būsite patenkinti. Išban
dyk ją. Viena bonka kainuo
ja $1.00, šešios bonkos tik $5.

Mes esame gavę daug laiškų 
nuo daug žmonių, kurie yra ją 
vartoję ir dabar dėkuoja mums 
už tą išradimą, giria Partoglo- 
rą.
laiškus, 
mes turime 
juos.

Ar jūsų 
tvarkoj ?

Jei nėra
turi pilvo trukdėsius, sukietė
jimą, nevirškinimą, galvos 
skaudėjimą, apetito steką, bal
tą liežuvį, blogą kvapą iš bur
nos, tai tuomet jums reikia 
garsiųjų Partolo* kendžių, ku
rių jūs turite suvalgyti po tris 
prieš einant gulti.

Partola yra grynas ir gva- 
rantuotas valytojas, kurs va
lo kraują, virškinimą ir aksti
ną prideramai veikti skilvį ir 
pilnoje tvarkoje. Partola pra
šalina visokias negales netvar- 
kaus pilvo. Tą padaro greitai 
(viena nakčia) ir palengvina ir 
atgaivina jus. Už jos puikias 
ypatybes Partola buvo' apdova
nota aukso medaliais Europoj. 
Didelė dėžutė kainuoja tik $1.

Laiškus ir pinigus reikia ad
resuoti tiesiog i:

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

New York City.
(G 85)

Bile kas norįs matyti tuos 
tą gali padaryti, nes 

leidimą parodyti

virškinimas pilnoj

pilnoj tvarkoj, jei

Lakštingale.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Primename, jog korespon
dencijų atsiųstų be parašų ir 
be adresų nesunaudojame. 
Taip-gi primename, jog kores
pondentų slapyvardžių neiš
duodamo. Tegu niekas su to
kiais prašymais nesikreipia. 
■Tokis laikraštis slapyvardžių 
neišduoda.

Frank Tamolinui. Maskvoj 
nebuvo penkių milijonų gy
ventojų. Jei Tamsta kur ma
tei tokią skaitlinę, tai ten bu
vo klaida.

Ten buvęs, Waterburv, Ct. 
Apie tą pat dalyką jau buvo, 
tai Tamstos raštelio nesunau
dosime.

Garliava (Kauno ap.). Sau
sio 2 d. buvo Lietuvos ūkinin
kų draugijos Garliavos sky
riaus visuotinas narių susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 
draugijos vice-pirmininkas Mo
kytojas J. Jočionis. Susirin
kimo svarbiausi nutarimai: 1) 
ir pranešimai prašalinti ne
veiklieji valdybos nariai, ir į 
jų vietą išrinkti kitus. 2) Gar
liavos parapijos Valdomojo 
komiteto pirmininkas J. Gir
nius, pranešė apie negalėjimą 
nupirkti dvaruose parduoda
mųjų gyvulių iš Vokiečių val
džios. 3) buvo parkeltas klau-

j

Jau Susitvėrė Lietuvių 
Statymo Bendrove,

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

Lietuviij Statymo Bendrovės buveinė (ofisas) 
bus mieste Cleveland, Ohio.

Lietuvių Statymo Bendrovės tikslas statyti na
mus 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 namų 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 Šerų.

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

Lietuvių Statymo Bendrovės nėra pasigyrimu 
ir savęs išgarsinimu, kad tas ir tas bus kada bet 
yra parodoma kad tuojau veikiama, dirbama, kož- 
nam šėrininkui, kožnain lietuviui matoma. Dar ne
spėjo susiorganizuoti Lietuvių Statymo Bendrovė, 
o užsakymų (orderių) jau turi už 50.000 dol 
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, 
Ilk, kuris buvo organizatorium Lietuvių Universal 
Statė Bank’o, Chicago, Ilk ir savininkas keletos 

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

TTarbininkų 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- 
jįj klausiant arba ftmatninkai rašydami laiškus uždė
kite tokį adresą:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,

6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

., O 
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Dovana Visiems Dykai!

Misijoms
Pasipirkite iš “Darbinin

ko” Knygyno šventųjų paveik
slų ir kitokių religiškų daiktų 
misijoms.

simas kaip atstatyti karo metu] 
sunaikintas trobas, kur gauti 
reikalinga medžiaga joms at
statyti ir kokiom s sąlygomis; 
nutarta susižinoti šiūo klausi
mu su artymiausiu miškų savi
ninku. 4} aprūpinti valsčiaus 
įstaigas kuru valsčiaus ūkinin
kų lėšomis. Darbininkams par
davinėti duoną, papiginta kai
na už centnerį rugių nuo 7 ligi 
12 rublių. 5\ nusistatyti ūki
ninkams, politiniai ekonoflii- 
niam klausyme. <») į Valdybą 
išrinkti senieji nariai pirminin
ku: P. Strekolaitis iš Ražiškių, 
raštininku Sim. Jakubauskas iš 
Teliaičių, kasininku vargoni- 
nihkas Br. Petkevičius iš Gar
liavos. 7) kalbėtasi dėl busi
mosios Lietuvos konferencijos, 
jos svarbos ir uždavinių, ir ko
ki siųsti delegatai. Nutarta 
rinkti į konferenciją susipratu
sį ir dorą Lietuvį kataliką. Ir 
išrinkta buvęs Dūmos atstovas 
J. Girnius.

(“Tiesos Kardas”)

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

“DARBININKAS” 
DIENRAŠČIU.

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

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

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

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

Al, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA1AU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, < 

i nevlrlnimas pilvelio, nuslabn^jįmas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas apS- 
. ku nustojltnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. V|- .
[ sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rubeKų.
! bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salų taras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto- 
j jo. Nervatona, Inkstų ir Renmatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 1 
i minėtos gyduolės pradėjo mino pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.

Kraujas ISslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo, Ren- 
i meilumas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas lfr- 
1 nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iftgerdavau kas savai- i 
i tė po butelj Saluraraa. Blteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pamaflau J 
i tok) skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
' esu linksmas Ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras mylistų geradėjul Ir lln- 
i kiu visiems savo draugams Ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- 
' tarin nnnSirdžial kreipties prie Salutaraa: 
8ALUTARAS, CHEMICAL TNSTITUTION, J.BaltrtaM, Prof.

* 1707 8o. Bairted St., Telephone Canal 6417, Chicago, HL

Tai kas nors nepaprasto. 
Nustebinantis 1 a i k r o- 
d i s, naujo išradimo, apie 
kurį da nesi girdėjęs. Laik
rodis yra naujausiu išradi
mu laikrodžių srytyje. A- 
pie jo praktingumš kalbą že
miau paduotas aprašymas: 
1) Rodo vaalndas ir minu- 
tas kaip ir paprastas laikro
dis; padarytas yra iš geriau
sio metalo taip, kad gali bū
ti ugnyj ir nesudega, ir gali 
išlaikyti per visą tavo gyve

nimą ; užsukti reikia tik vieną sykį į 8 
dienas; 4) Laiką laiko geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei mi
nutės; 5) Gvarantuotas 25 metams; 6) 
Sveria 10 svarą; 7) Turi skambutį, ku
ris taip smarkiai skambina, kad ir kie
čiausiai miegantį prikelia iš miego ir iš
velka iš lovos, kad jį nutildytu; 8) Nak
ties tamsoj nereikia kelties, žiebt degtu
ką, kad pamačius koks laikas, vien tik 

. paspaust knvpkutį ir visas laikrodis ap
šviečiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu 
šviesti ir skambinti. Gali būti kaipo kam
barinis bei ofisinis‘varpelis dėl pašauki
mo geistinos ypatos; 11) Turi egzami
nuojamą lemputę dėl ištyrimo akies, bur

nos, ausies, gerklės, nosies ir dantų; 12) Turi elektrikosbateriją la
bai pasekmingą gydymui nerviški) ligų; 13) Turi savyje nesudega
mąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, ant
ras hrangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis dure
lėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kombi

nacijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pil
nas informacijas. Dabar pamislvk. Kiek naudos ir parankumo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk- 
tum, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj stuloj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagrąžinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o paskui labai 
lengva Įdėf naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės, per trumpą laiką pardavinėsime tik po $10.55. Lai
krodis- yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime •kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais Aukštais ir tvirtais viduriais, laiką teisin
gai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, * pas mus jį gausi 
DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus stebuklingą 
naujo išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime 
laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėda
mas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.

PRACTIOAL SAUS COMPANY,
1219 N. Irving Avė. Dept 302 Chicago, UI.
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Vietines žinios
TĖVAS ALPHONSAS 

MARIA.
Šv. Petro parapijos lietuvių 

bažnyčioje So. Bostone misijas 
laiko Tėvas Alphonsas Maria 
Pasionistas, geras pamoksli
ninkas ir uolus Bažnyčios dir
voje darbininkas. Į žmonių 
širdis Tėvas Alphonsas moka 
pataikinti savo gražiais nuro
dymais, patarimais, kaip tvar
kyli dvasios reikalus ir pasek
ti Didžiojo Mokytojo Kristaus 
pėdomis.

So. Bostono ir apielinkių 
lietuviai i misijas lankosi di
deliais būriais, klausosi gra
žių pamokslų .ir nuoširdžiai 
pasimeldžia. Tų pamokslų pa
klausyti reikėtų visiems lietu
viams. nes jie atgaivina žino- 
gaus sielą ir sustiprina tikėji- 
miškus jausmus.

I’anedėly.i. kovo 17 dieną 
Tėvas Alphonsas Marija ap
lankė “Darbininko” 1 Redakci
ja. Iš pasikalbėjimo su Tė
vu Alphonsu pasirodė, kad 
laikraštis “‘Darbininkas” jam 
geriausia patinka ir jis džiau
giasi, kad Amerikos lietuviai 
turi progą “Darbininką” pa
žinti. Pasižadėjo taip-gi “Dar
bininkui” parašyti vieną kitą 
straipsneli, kaip greit turės 
liueso laiko.

Tėvas Alphonsas Maria stip
rios valios ir dar stipresnės e- 
iiergi.jos žmogus. .Jisai lie
tuviu tarpe besidarbuodamas 
ir sėdamas į Lietuvių širdis 
tikrąjį Kristaus mokslą, pa
kels lietuvių dorą ir sustiprins 
jų jausmus.

ŠAUNUS SVEČIAS.
Kunigas Vincas P. Karkaus- 
s, Nevv llaven’o lietuvių 

klebonas “Darbininko” Re
dakciją aplanke panedėlyj, ko
vo 17 dieną. Gerbiamas sve
čias atvežė “Darbininkui” 14 
naujų skaitytojų ir dar dau
giau žadėjo prisiųsti specijaliu 
traukiniu, jei pats neįstengs 
visų antsyk atgabenti. Nega
na to, kun. V. P. Karkaus- 
kas dovanojo “Darbininkui” 
paskolą $20.00.

“Darbininko” štabui kun. 
V. P. Karkausko atsilankymas 
buvo netikėtu bet maloniu 
siurprizu. Tokių šaunių sve
čių ir prieteliii “Darbininkas” 
pageidautų kasdieną susilauk
ti.

New llaven’o gerbiamam 
klebonui už šaunų “Darbinin
ko” reikalų rėmimą linkime 
gausių Dievo malonių ir taria
me nuoširdų ačiū. Jei visi prie- 
teliai taip “Darbininką” rems, 
kaip kun. V. P- Karkauskas, 
tai netrukus “Darbininkas” 
10 000 skaitytojų susilauks.

DAR PORA ŽODŽIŲ PRIE 
KUNIGO JONAIČIO 

PRAKALBŲ.
Praeita nedėldienį, kaip jau 

buvo “Darbininke” pirmiaus 
rašyta, Šv. Petro parapijos 
svetainėje kalbėjo leitenantas 
kapelionas kun. Jurgis F. Jo
naitis. Prie pirmesnio apra
šymo reikia dar pridėti, kad 
kunigo Jonaičio prakalba pa
darė į Bostoniečius gili) įspū
di. * Visi girdėję prakalbų ne
gali iš jos atsigerėti ir labai ne
patenkinti, kad gerbiamas kal
bėtojas negajėjo ilgiau pasako
ti savo pati rimų iš Prancūzijos 
karės laukų. Svetainėje laike 
kunigo Jonaiičo prakalbos bu
vo taip tyku, kad musės birz- 
gėjimą būtum galėjęs išgirsti. 
Piešiami karės vaizdai, karei
viu gyvenimas, vargai visiems 
.klausytojams buvo begalo in- 
domūs ir kiekvieno atidų prie 
savęs traukė.

O kad kalbėtojas labai gyvai 
ir įspūdingai tuos vaizdus 
piešė, tai čia nėra ko stebėties, 
kad žmonės ausis ištempę pa
sakojimų klausėsi.

Prakalbas gabiai pavedė p. 
M. Venis, gražiai publikai kun. 
Jonaitį perstatydamas, gi gerb. 
So. Bostono lietuvhj klebonas 
kun. K. TTrbonavvčius savo 
trumpa prakalbėt e-introdukci- 
ja dar indomesniu visų prog
ramų padarė.

Lietuvis Karininkas.

KAREIVIŲ APDRAUDA.

Subatos vakare Northeastern 
Departmentas paskelbė, kad 
neužilgo tie, kurie tarnavo ka
riuomenėje ar laivyne galės 
permainyti savo apdraudę (In
surance). Ta apdrauda bus to
lia pat, kaip išduodama pri- 
vatiškos kompanijos, bet bus 
daug pigesnė. Bus galima 
gauti taip vadinamą “Wliole- 
-Life,” “20-year Endowment,” 
“‘30-year Endowment” arba 
•“20-year Pavnient” apdraudę. 
Mokestys, žinoma, truputį bus 
augštesnės, negu laike karės 
kareiviai mokėjo.

> Kur privatiškos kompanijos 
turi išmokėti ofisu, agentu ir 
visokių kitų dalykų užlaiky
mui, valdiška apdrauda tuos 
visus iškaščius sučėdys, nes 
valdžia visus iškaščius apmo- 

Po kiek laiko 
mokami ir di
rviniai suma
lu apdraudę, 

kurie dabar

kės iš savęs, 
bus kareiviams 
videndai, kurie 
žins mokestis 

i Vien tiktai tie
turi pas valdžią apdraudę te- 

! galės šiuos patarnavimus gau
ti. Tie kurie norės sumažin
ti savo Insurance, tai galės tą 
padaryti, bet nebus galima su-j 
iną padidinti.

Visi kareiviai, kurie nustojo i 
! mokėti ant savo Insurance, ga-Į 
! Ii gaut i šią apdraudę, .jeigu .jie Į 
pirm šešių mėnesių išpildys 
tam tikras aplikacijas. Tie 

i kurie pirm dviejų mėnesių iš
dildys aplikaciją, tuojaus gaus 
i apdraudę, bet tie kurie vėliau 
išsiims, turės eiti pas gydyto-; 

: ją ant egzamino.
Visi pinigai už apdraudę tu

ri būti siunčiami po šiuo ad
resu : Disbursing Clerk, Bure- 
au of War Risk Insurance, 
Washington, D. C. o čekiai ar 
Money Orderiai turi būti išra
šyti ant: Treasurer of the Uni- 
ted Statės. Platesnias infor
macijas ir tam tikras blankas, 
galijna gauti parašius laišką į 
sekančiu adresu: Bureau of 
War Risk Insurance, Conver- 
sion Section, ' 301 Southern 
Bldg., Washington, D. C.

Lietuviai kareiviai taip-gi 
. gaus patarnavimą šiame daly
ke jeigu kreipsis ypatišškai ar 
laišku Į “Darbininką.”

i

LAIŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS.
Augustinui Sundukui, gyve

nančiam 71 Baxter Str., So. 
Bostone, jo sūnus kareivis An
tanas Sundukas iš Prancūzijos 
rašo, kad yra sveikas ir links
mas. Oras Prancūzijoje labai 
esąs lietingas, bet kelios die
nos buvo labai šaltos ir snie
go prikrito keliij colių storu
mo. Kareivis A. Sundukas 
tarnauja 36 divizijoje 
Valstijų armijos.

Suv.

MISIJOS.

Šv. Petro par., So. Bostone 
nuo 16 d. kovo (sekm.) iki 23 
kovo (sekm.). Misijas dnoda 
Tėvas Alphonsas Maria iš Pa- 
sijonistų Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbanavyčius, 
Klebonas.

CAMBRIDGE, MASS.

Prakalbos.

Kovo 16 vakare šv. Vardo 
Draugija buvo parengusi pra
kalbas. Kalbėjo vietinis kun. 
F. Juškaitis net dviejuose at
vejuose. Pirmiausiai kalbėjo 
apie šv. Vardo Draugijos is
toriją. Nurodė jog ji turi pra
džią tryliktame šimtmetyje. 
Tėvai Domininkonai yra jos į- 
steigėjai ir šiandien yra jos 
platintojai. Šv. Vardo Drau
gija pirmiausiai afisrado Ispa
nijoje ir Franciioie. Iš ten 
visur išsiplėtė. _ Nūnai ir-gi 
tokia draugija labai yra reika
linga, nes kiek daug yra blo
gų kalbų, keiksmų ir tt. Tos 
dr-jos nariai prisižada kovoti 
prieš burnojimus.

Antru atveju kalbėjo apie 
katalikišką veikimą. Žmonės 
abiejomis kalbomis buvo paten
kinti.

įsteigimui vėliavos buvo pa
daryta kolekta. Surinkta apie 
$20. Naujų narių prisirašė a- 
pie keliolika.

t
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SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kp. bertaininis 

susirinkimas įvyks kovo 23 d. 
1-mę vai. po pietų, Šv. Petro 
par. bažnytinėje svetainėje. 
Visi nariai malonėkite būtinai 
ateiti Į susirinkimų ir nepa
mirškite atsivesti naujų narių 
su savim. Kurie esat prisirašę 
prie LDS. 1-mos kuopos ir pil
nai dar neįstoję, malonėkit a- 
teiti i susirinkimų likti pilnais 
kuopos nariais. Nuširdžiai vi
sus kviečia

Z. Klapatauskas, 
Kp. Raštininkas.

PULKIM ANT KELIŲ

“MISIJOS”

)

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.

Reikalingas 
vargonininkas.

KUN. J. W.
258 Slocum st.,

tuojaus geras 
Išlygos geros. 
INČIURA, 
Kingstou, Pa.

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

M. Diament,
35 YVitre St. Ėst. Room.18,
. Montreal, Canada.

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno gub., 
Šiaulių pav.t 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.

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

I 
“DARBININKĄ.”

•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, AVestfield, Mass.

I
Lietuvis Dantistas

i

Ant pardavimo BUČERNĖ irA
GROSERNĖ. Geroje lietuvių ap
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 Broadvvay, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

Lietuvių šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, Komestead, Pa.

Kandidatas turi pristatyti: 1, 
Paliudijimą, jog baigė nors pra
dinį Bažnytinės muzikos kursą. 2, 
Paliudijimą klebono tos vietos, ku
rioje ikišiolei vargonininkavo ir 3, 
Kandidatas turi būti praktikuo
jantis katalikas, t. y. gyventi su-i 
lyg Katalikų Tikėjimo taisyklių. 
Norintiems užimti vį^tą, siūlomai 
trejopa propozicija: ■

PIRMA : apsiimti vien VARGO-! 
NININKAUTI be jokiu kitokių i 
priedermiu. Visados atmenant, 
kad vargonininkas gelbsti kunigui i 
visose šv. Bažnyčios apeigose, 
Viešpačiui Dievui garbę duodant, j 
jo priedermės yra šios: 1, Dalyvau-! 
ti visose viešose pamaldose (jeigu 
aplinkybės le džia su choru). 2, 
Dalyvauti privaiinėse pamaldose i 
(giedotos šy. 31 išlos,. egzekvijos, I 
šermenys, šliūbai). 3, Mokyti baž
nytinį chorą ir jame užlaikyti 
tvarką. 4, Mokyti giedojimo mo- į 
kykloje. Turi būti mažiausia ke
turios lekcijos savaitėje. Palaiky
ti esanti vaiką chorą ir jį sulyg 
aplinkybių tobulinti ir jame tvar
ką užlaikyti.

ANTRA PROPOZICIJA: Užim
ti vietą kaipo VARGONININ- 
KAS-MOKYTOJAS. Vargoninin
ko priedermės tos pačios kaip ir 
pirmoje propozicijoje. MOKYTO
JO PRIEDERMĖS YRA ŠIOS: 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 va
landai po piet (pietūs nuo 12 vai. 
iki 1-mai) išskiriant sekmadienius, 

i šeštadienius ir švenčių dienas, mo- 
j kyti vaikus lietuviškai skaityti ir 
! rašyti ir katekizmo sulyg esančios 
i tvarkos mokykloje.

TREČIA PROi’OZICIJA: Užim
ti vietą kaipo VARGONININ- 
KAS-ZAKRISTI.JONAS. Čion ir
gi vargonininko priedermės tos 

i pačios kaip pirmoje propozicijoje. 
ZAKRISTIJONO PRIEDERMĖS 
YRA ŠIOS: 1, Užlaikyti tvarko- 

i je ir švariai visus rūbus ir indus 
(kuriuos svietiškiai gali palytėti), 
vartojamus Bažnyčios pamaldose. 
2, Užlaikyti švariai visą bažnyčios 
vidų (taip-pat zakristijas, alto
rius, ir apie altorius ir vargonų 
galeriją). 3, Užlaikyti švariai ir 
tvarkoje pobažilytinę svetainę. 4, 
Užlaikyti švariai bažnyčios ir mo
kyklos kiemus. 5, -Švariai užlai-! 
kyti mokyklos vidų (visus kamba
rius). 6, Patarnauti kunigui Šv. 
Mišių ir kittj apeigų ir pamaldų 
laiku (Šv. Sakramentų dalinimas). 
7, Mokyti vaikus tarnauji prie šv. 
Mišių.

PASTABA: Aplinkybėms spi- 
riant, reikalingos permainos da
romos vientik klebono parėdymu.

GERBIAMI E JI, VARGONIN- 
KAf, norintieji užimti vietą pagal 
vienos iš viršpa žymėtų trijų pro
pozicijų, teikistės atsiųsti reika
laujamus paliudijimus ir pranešti, 
kiek Skalauja algos. Jeigu išly
gose nesutiktume, paliudijimus 
apsaugotu laišku atsiųsiu atgal. ’

Kreipkitės šiuo antrašu: 
Kun. S. J. čepananis, 

206 E. Fourteenth Avė., 
Homestead, Pa.

Į

■ So. Bostone nedėlioję prasi- 
Idės 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, 
Kum Urbanavyčius apie ją:

“Senai jau man teko matyti 
tokią puikią maldaknygę. Apie 
turinį daug kalbėti nebereikia, 
kadangi ji buvo spauzdinta šv. 

j Kazimiero Draugijos Kaune, po 
priežiūra tokių kalbos žinovų, 
kaip Kun. Dambrauskas. Jos 
dvasinis turtas gali pilnai užga
nėdinti žmogaus karščiausius ti
kybinius troškiinus. Visiems 
luominis 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 pagamintą, 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
nešima ir pasipirks maldakny
gę “Pulkim ant Kelių,” gaus 
DOVANAI gražią ir naudinga 
knygelę. Knygos gaunamos

“Darbininko” Knygyne,

244 Broadway, So. Boston, Mass.
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ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINfiS 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,
16 "VVinfield St., S. Boston 

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

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

128 Heath St., Rosbury, Mass. 
KASIERTUS — Andriejus. Zalieckas.

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

130 Bowen St., So. Boston, Mase. 
D. I» K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kar pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnęsio 2 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., BSston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiaus 
naujų narių su savim atsivesti.

■

Reikalinga 15.000 naujų skai
tytojų ‘ ‘ Darbininko ’ ’ dienra
ščiu įsteigimui.

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

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

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

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

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

Juozas Pranckaitis,
1547 Deivvis Avė., Cor. North St.. I

/ - i
Grand Rapids, Mieli. j
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Nusipirk naują knygą
MARIJOS MENUO

arba

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.

•>

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

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

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

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

*RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
S84 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.

fe

PIRMO > KLESOS

DANTISTAS
Dantis išbraukiami irpripil- į 
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisaiB, 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Draugijos Temykit!

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

Nedėilomii 
nuo 10 vai. ryta

3

PRIE DORCHESTER ST I
t

BU’”

1;
-- ----------------------------------------------------

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

LT11

Tel So. Boston 2 70

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-11 RYTE

2-4 PO PIETŲ

6-8 VAKARE

Jefferson st,
NEWARK. N J.

Telefon.. 9268
Market

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe • G?do visokias Ilgas
1-3 P. M. 7-S P M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St . Boston, Mass.
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Įi sf “d
pi 
Jį T; 1 b -

■ "iri'T* iH. , , 1

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; i- 
vairūs ženklai: kukardos, žarpos, 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 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str Laivrence, Mass.

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

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

S
iru

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį. ji 

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

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

•

BeD Phone Dickinian 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Phiiadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
Nedeliomis iki 4 no pieta. ®

I 

elektrikos ir 
būdai nieko

~J lį

r

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 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai. • .

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

k DR. GIBBSI •
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS. ,
| Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis

9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafatra sulaiką plauku slinki

mą. nrašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, «auirina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maišia.

Dermafuca p įdarys kad Jnsū Plan
kai bus tankus ivetnus ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyri, pleis
kanos iSnyki ant visados ir plaukai 
neslinks d augiausi

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai Hbsndymui s am pala.

Prisiuskite 10 c. stampomis persiun 
tftno lėiu, gausi išbandymai dežiute 
Darmafuros ir broiiura.

ARGI L SPECIALTIES CO.
BOX 87. PHtLAOELPHtA. PA.




