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Kvieskime talkon visus.
IŠTEMPKIME PAJĖGAS 

ATLIKTI SVARBŲ 
DARBĄ. n

Prieš Amerikos lietuvii} vi
suomenę stovi svarbus darbas 
— surinkti 1-000.000 parašą. 
Vilimės, jog koloniją veikė
jai jau sujudo. Parašą rin
kimas pirmiausia turės didžią 
politišką svarbą. Parodys- pa
sauliui, jog yra susipratusi 
lietuvią liaudis, jog ji Lietu
vai reikalauja neprigulmybės.

Toliau rinkimas parašą pa- 
Todvs, kiek ištikrąją yra lie
tuvią Amerike. Tai bus pir
mas lietuvią surašąs. Tai ir 
dėlto visi rūpinkimės, kad kiek
vienas lietuvis — vyras, mote
ris, vaikas padėtu savo vardą 
pavardę po peticija. Bus kvie
čiami pasirašyti ir svetimtau
čiai. Bet ją pavardės aiškiai 
skirsis nuo lietuvią.

Rūpindamiesi, kad visus lie
tuvius sušauks prie pasirašy
mo, turime nepamiršti dar 
vieno didžiai svarbaus daly
ko. Turime atminti ir su
prasti parašą prasmę,
bu turėti daug svetimtaučią 
parašą, bet renkant parašus 
nuo svetimtaučią turime at
minti vieną dalyką. O tai tą, 
kad gauti parašus žymiausiąją 
amerikoną. Reikia pasirūpin
ti gauti parašus visokią per- 
dėtinią ir viršninką — kardi
nolą, vyskupą, amerikonišką 
kunigą, protestoną dvasiškiu, 
žydą rabiną, gubernatorių, 
majorą, senatorių, kongres- 
maną ir kitokią Amerikos 'vi-' 

x suomenės veikėją. Reikia gau
ti parašus profesorią. Čia ga-

Ii daug prisidėti moksleiviai. 
Kur tik yra moksleivių — u- 
niversitetuose, seminarijose, 
kolegijose — reikia pasiusti 
blankas ir moksleiviai lai gau
na profesorią ir'perdėtinią pa
rašus.

Visu koloniją komitetai tu
ri pasirūpinti padaryti geras 
komisijas, kurios atsilankytą 
pas intekmingus vietos ameri
konus veikėjus, perdėtinius 
viršininkus.

Virš visoko tai komitetai tu
ri rūpintis, kad apie tą ją vei
kimą patektą spaudon. Atsi
lankykite į laikraščią redakci
jas ir pasirūpinkite, kad Ame
rikoną laikraščiuose būtą apie 
tą lietuvią veikimą aprašyta'. 
Rengkitės visą darbą, atlikti 
demonstratvviškai, atkreipiant 
visuomenės atydą. Jei kur ga
lima, tai surengkite marša vi- 
mus.

Dabar, broliai ir sesers, toks 
momentas, jog nereikia gailė
tis nei darbo, nei grašio. Pa
sišvęskite, pasiaukokite iškėli-

Svar-, mui Lietuvos klausimo. Drįs
kite kreiptis pas amerikonus, 
ypač valdininkus, nurodykite, 
jog lietuviai rėmė Ameriką, 
kuomet ji buvo karėje, suteikė 
tūkstančius jaunikaičią Ameri
kos armijai, milijonus doleriu 
paskolomis. Todėl dabar A- 
merika turi prigelbėti Lietu
vai. Komisijose veikti tarp 
amerikoną daugiausia gali tu
rėti pasisekimo uniformuoti 
lietuviai, grįžę iš kariuome
nės.

Tai-gi darban visi.
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Lietuvos reikalai.
GARSUS AMERIKONAS 
lietuvių Patarėju.
Visi angliški dienraščiai ket

verge paskelbė, jog ameriko
nas Bvoir patapo patarėju 
Lietuvos provieijonalės val
džios. Prieš karę Bvoir buvo 
manadžierium Hearsto laikraš
čiu, a karei kilus dirbę val
džiai, pristojęs prie Committee 
on Public Information.

Apie Bvoir pastojimą lietu- 
vią talkininku paskelbė Ameri
kos Lietuvią Taryba. Prof. 
Valdemaras, atstovaująs Lie
tuvą Paryžiuje taikos konfe
rencijoj, matėsi su Byoir ir A- 
merikos Lietusią Tarybai at
siuntė patarimą imti Byoir pa
tarėju ir veikėju iškėlime Lie
tuvos klausimo Amerikos vi
suomenėje. -

ANGLUOS MINISTERIS 
APIE LIETUVĄ.

Kovo 25 d. Anglijos karės 
ministeris Churchill kalbėjo 
parlamente. Užsiminė apie 
santikius su Rusija. Užsimi
nė ir apie Lietuvą. Ministė- 
ris pasakė, kad estonams ir 
lietuviams Anglija prižadėjo 
apsaugą ir pripažinimą, o esto- 
nai jau iš dalies aprūpinti An
glijos ginklais.

NEUŽDARYS.
Buvome paskelbę,, jog Com

mittee on Public Information 
bus uždarytas nuo bal. 1 d. Bet 
komiteto vedėjas George Creel 
išrado, kad reikia dar pratęsti 
komiteto darbą. Pasiliks ir lie
tuvią skyrius.

GREJT PLAUKS EUROPON
Suv. Valstiją karės ministe

ris Baker baL-6 d. plauks Eu
ropon, kur jis bus keletą savai- v» . cią.

Influenza Anglijoj labai pla
ti • ^i. Nursią ir daktarą 
t rūksta.

-. - * I
Lenkai užėmė Gardiną ir įj 

vedė sav® tvarką.
. . * • * s

Francija pagatava siąsti

NAUJAS PLENAS SUVIE
NYTI RUSIJOS PAR

TIJAS.

Vienas amerikonas sugrįžo 
Rusijos Paryžiun. Jis buvo

t
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Petrograde ir kituose miestuo
se. Pasakoja, būk ten prasidė
jo bandymai sujungti, įvesti 
šiokią tokią vienybę tarp par
tiją. Partijos vienysis arba 
tiesiog larba per kokį nors tar
pininką.

SUSIJUNGĖ.

Siberi jos armijos ^veikiančios 
prieš bolševikus susijungė su 
armijomis Archangelsko fron
to. Tai įvyko kovo 23 d. ties 
Ust Kozva. Prie to buvo susi
rėmimas su raudonaisiais, ku
rią žuvo 100, o bolševiką prie
šininku tik vienas.

ATŠAUKĖ BLOKADĄ.
Italijos delegacija taikos 

konferencijoj apreiškė, jog Ita
lijos valdžia atšaukia blokadą 
Adriatikos jurėj. Dabar prasi
dės liuosa pirklyba su Balka
nais ir Jugo slavais.

SERBIJA PRIEŠINASI.
Kuomet Italija paskelbė 

blokdos panaikinimą, tai kar
tu Serbija paskelbė, jog neįsi
leis jokią tavorą iš Italijos. 
PIRMI LAIVAI SU MAISTU.

Kovo 25 d. atplaukė į Vokie
tijos uostus pirmi penki laivai 
su maistu iš Amerikos.

GAISRAS PLATINASI.

tos didėja, neli- 
a gazo, maistasn

valgyklos užsidarė, 
Tarp tokią

■Si
Bolševikišlsas gaisras, užsi- 

pliekęs /Vengę joj, graso persi* 
metimu į kaimyniškas tautas. 
Čeko-Slovakij< j raudonieji ima 
Įsidrąsinti, rei calauja tuoj vy
kinti žemišką jroją ir agituoja 
už generalį streiką, jei bus 
skelbiama karė Vengrijai.

Austrijoj 
ko anglių, 
baigiasi,
darbai nustoj 
aplinkybią netvarkai dirva pa
togiausia. Talkininkai priža
da Austrijai iąaisto, jei tvar
ka užsilaikytą!

Galicijoj bolševikiškas gai
valas kilai. I^enką kariuome
nė, kuri buvo prieš bolševi
kus pasiųsta, tprisijungė prie 
bol še vi ką. jugo-»la vi ja' ne
buvo liuosa nuo bolševikiškos 
propagandos. Tas pat yra su 
Rumunija ir Serbija. Dien po 
dienos ten gali ištikti bolševi
kiškas gaisras.

VOKIETIJOS FINANSAI.

Vokietijos finansą minįste- 
ris Scliiffer 'skaitė Steigiama
jame Seime memorandumą a- 
pie Vokietijos finansus. Pa
sirodo, kad taksos nuo 1914 m. 
iki 1918 m- davė 17.000.000.000 
markią. Karė iš viso atsiėjo 
186.000.000.000 markią. Blė- 
di'es Vokietijai karė padarė 4.- 
500.000.000 markią. Laivą sa
vininkai atlyginimo reikalau
ja 1.500.000.(j(X). Užmušti} ka
reiviu šeimyną šelpimui išleis
ta penki bilijonai markią. Ka
rinės paskolos išneša 157.700.- 
000.000 markią. Nuošimčiu už 
paskolą išmokama 9.900.000.- 
000. Ministeris apskaitė, jog 
dąbar metinės Vokietijos išlai
dos bus 14.000.000.000 markią. 
Įplauką iš taksą bus 19.000.- 
000.000 markią. Prieš karę iš 
taksą Įplaukdavo 5.000.000.000 
markiu.
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13.000 AMERIKOS KAREI- 

' VIŲ RUSIJOJ.
Francijos užsienio reikalą 

ministeris Pichon skelbia, jog 
Siberijos ir Archangelsko fron
tuose kareivią veikiančią prieš 
bolševikus esą 369.465- Tarpe 
tą amerikoną esą 13.000.

Šiaurinėj Rusijoj labai pri
snigo ir kariniai veikimai prieš 
bolševikus»apsistojo.

i
IŠPARDAVĖ KARĖS 

REIKMENAS.
Suvienytos Valstijos Franci- 

joj pardavė ten esančias kari
nes reikmenas. Pardavė už 
$200 000.000. Francija paėmė 
už $155.000.000, Italija už $41.- 
000.000, Holandija už 685.000. 
Čeko-Slovakija paėmė orlaivią 
už $1.000.000, kareivišką reik- 
mėną už $496.000, kulkosvai
džiu už $294.000, rankinią gra
natą už $171.000. . Dar pirkom 
si dalyką Anglija, Kuba, Libe
rija, Šveicarija.

Nuverstasis Vengrijos pre
mjeras Karolyi būsiąs teisia
mas revoliucijoniško tribuno
lo. Kitas pranešimas skel
bia, būk Karolyi jau esąs nu
žudytas.

Vengrijos Steigiamasis Sei
mas po perversmią išsiskirstė.

Šveicarijos Valdžia formaliai 
pripažino Vokietijos prez. E-

PROKLEMACIJA NAUJOS 
VALDŽIOS.

Vengrijos revoliucijoniško
ji valdžia išleido prcklemaci- 
ją, kurioj skelbia, kad visos 
įstaigos, kur dirba virš 200 
darbininką turi pereiti darbi
ninką kontrolėn, toliau įsako, 
kad visi turi dirbti, nes prole
tariato valstybėje gali gyventi 
tie, kurie dirba ranką darbą 
arba protiškai; dar sakoma, 
kad tie, kurie negali dirbti ar
ba negauna darbo, turi gauti 
pragyvenimui iš valdžios.

i

VOKIEČIŲ TRIO.
Vokietijos prez. Ebert pasa

kė, kad Vokietija besirašys 
po taika, reikalaujančia Dan
cigo Lenkijai. Finansą mi
nisteris Scliiffer pasakė, kad 
Vokietija nesutiks užleisti jiei 
colio vokiškos žemės- Sakė 
jis: “Aš iškilmingai prisie
kiu, kūd valdžia neužleis prie
šininkui nei colio vokiškos že
mės nei, rytuose, nei vakaruo
se. Erzberger, vokiečiu ar- 
mistijos komisijos pirminin
kas pasakė, kad “kas yra vo- 
kiečią, tas ir liks vokiečią.”

Kuomet Vengrijoj užviešpa
tavo bolševikai, tai talkinin
kai skliaudo ausis, o vokiečiai 
kelia galvą.
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PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .$3.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams.......... 4.25

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

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

/
Tel. So. Boston 620

VILNIUS.
Lietuvos rev. valdžia krei

piasi prie komunistą partijos 
ir jai prijaučiančią, kad pir
miausia jie kurti} miesto ir ap
skričių k. T', komitetus, susi
dedančius tik iš komunistą ir 
jiems prijaučiančiu.

Tie komitetai ligi darbinin
ką, bežemią ir mažažemią ū- 
kininku Tarybą suvažiavimo 
ir miesto darbininką Tarybą 
išrinkimo, visą valdžią ima į 
savo rankas.

Įkurti greit Tarybą milici
ją vien iš darbininką ir netur
tingiausią ūkininku, sveiką 
fiziškai ir moraliai. Kur mi
licija ne šiais pagrindais įkur
ta, ją panaikinti.

Greit paleisti ir nuginkluoti 
senąją “buržują” miliciją.

Į, naują miliciją gali tie dar
bininkai ir neturtingiausi ūki
ninkai stoti, ] _ _
ti fiziškai ir moraliai.

Kaina 3 centai.
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PERSERGĖJO VENGRIJOS 
RAUDONUOSIUS.

Rusijos bolševiką premjeras 
Lenin bevieliu telegrafu per
sergėjo Vengrijos raudonuo
sius nevykinti roją lygiai to
kiais pat būdais, kaip tas pra
dėta daryti Rusijoj. Persergs- 
ti taip: ‘‘Būtą Vengrijos re
voliucijos klaida pamėgdžioti 
mūsą rusą taktiką smulkmeno
se. Aš turiu persergėti prieš 
tą klaidą”

GELEŽINKELIŲ STREIKAS
Austrijoj sustreikavo gele

žinkelių darbininkai.

NUSKYRĖ VADĄ.
Francijos gen. Mangin nu

skirtas talkininką vadu veiki
muose prieš Vengriją ir ant 
Balkaną abelnai

500.000 kareivią Vengrijon, bertą. Nei jokia kita valsty-i 
kad pasmaugti bolševizmą bė to dar nėra padarius. .Į

PLENUOJA NAUJĄ SU
KILIMĄ.

Vokietijos laikraštis Repub- 
lik skelbia, jog spartakai pie
nuoja naują sukilimą. Berli- 
ne eina gandas, būk sukilimas 
prasidėsiąs Sekminią dieną 
(birželio 8 d.).

GATAVI KARIAUTI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Paryžius. — Boris Lavin- 
kov, buvęs Kerenskio kabine
te karės ministeris, pasakė, jog 

;300.000 rusą pagatavi kariau- 
Į ti prieš bolševikus. Tik jiems 
j trūksta ginklą ir amunicijos. 
Reikia, kad talkininkai tą reik- 
meną suteiktą ir bolševikams 
būtą kaput. "

kia tik vietinė milicija, kuriai 
rusai privežė ginklą. Gyven
tojai terorozuojama — imama 
padvados visokiems reikalams, 
rekvizuojama duona.

Rokiškyj duonai—3 rub. sv.; 
cukraus—10 rub.; mėsai—6 r. 
svar. Žmonės nepatenkinti. Į 
dvarus paskyrė agronomus-ko- 
misarus, bet darbininkai-kume- 
čiai ją nepripažįsta ir reikalau
ja dvarus išdalyti.

Savanoriai, kurie stoja į rau
donąją armiją, paskirstomi po 
rusą pulkus. Rokiškio gimna
zija nacionalizuota, tikyba pa
likta po pamoką neprivalomu 
dalyku. Tėvai užsispyrė ir jei- 

' gu nebus palikta po senovei ti- 
ikyba išguldomuoju dalyku, nu
sistatė vaikų nebeleisti.

Bolševikai politinius prasi
kaltėlius pasodinę Į kalėjimą 

i rykštėmis. Vienam 
ūkininkui, kurs dar vokiečiams 
tebesant prasitaręs prieš bolše
vikus, pasodinę kalėjiman, 12 
vai. naktį įkirtę 60 rykščią.

Žmonės laukia lietuvią ka
riuomenės ateinant ir išliuo- 
suojant nuo žiauraus pries- 
paudžio.

Vilkmergei uždėta 200 tūks
tančiu rub. kontribucijos. ‘

(“Tiesos Kardas/’)

kurie nepagadin- *baudžia

ROKIŠKIS.
L. S. B. 28. T. 1919 Rokiškį 

bolševikai užėmė gruodžio 27 
d. 1918 m., tuojaus išvaikė pa
rapijos komitetą ir sutvėrė 
naują iš mažažemią ir darbi
ninką turinčią nedaugiau 3-ją 
dešimtiniu žemės. Atėjusią bol
ševiką Rokiškyj nėra, o vei-

PANAIKINO BYLĄ.
Richard Kuehlmann, buvęs 

Vokietijos užsienio reikalą mi
nisteris buvo'' patraukęs teis
man laikraštį Deutsche Zei- 
tung. Teismas atsisakė na
grinėti bylą. Minėtasai laik
raštis buvo parašęs, kad mi
ni steris,Imdamas Buchareste ir 
Lietrivią Brastoj, nemoraliai 
pasielgęs.

Vladivostoke bolševikai nak
timis dasileidžia baisią žiauru
mą. Rasta dvieją oficierią la
vonai su nupjaustytomis ausi
mis ir rankomis vinimis prikal
tomis prie nugaros.

James M. Keyes
Advokatas

!

I

; 350 Broadway, So. Boston, Mass.
! TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ.Ew ___

Anglijos darbininką reikalai L 
pradeda gerėti. Pradedama j 
prieiti prie sutarimo. „

Talkininkai siunčia sustipri
nimą į Ukrainą, kur bolševi
kai užvaldė veik visą šalį.
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RACINE, WIS-

Naudingos prakalbos.

Nedėlioję, kovo 16 d. vietos

ką iv. 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- 

. eiation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Teari y................ $3.00
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Foreign countries yearly ... .4.25
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LIETUVIŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRADŽIA.

Amerikos lietuvių spaudoje 
jau prieš kiek laiko buvo pa
keltas Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus klausimas ir sykiu 
buvo nurodoma, kad lietu
viams būtinai reikalinga to
kią įstaigą įsikurti. Pripažin
ta visų, kad Raudonasis-Kry
žius būtų.parama ir paguoda 
mūsų nuvargintai tautai, bet 
prie jo organizavimo nesigrieb- 
ta sparčiai.

Buvo jau net atsiradę nuo
monių, kad visas geras suma
nymas niekais nueis, bet at
sitiko kitaip.

Amerikos lietuvaitės, Rau
donojo Kryžiaus svarbą Lietu
vai giliai supratę x ir norėda
mos gaivinančio vandens šalti
nį atverti Lietuvos vargams 
nuplauti, ūmai susiorganiza
vo ir Raudonajam Kryžiui pra
džią padarė.

Po visas kolionijas lietuvai
tės kaip bitutės subruzdo ir 
gražiai lenktyniuodamos dar
bą varo pirmyn.

Nevarko ir Rochesterio lie
tuvaitės kitoms pavyzdžiu ga- 
5 būti. P-lė B- Vaškevičiutė 
Newarke prie suorganizavimo 
Raudonojo Kryžiaus triūsiasi, 
gi Rochesterietės p-lės K. Du
bickaitė, E. Šulčiutė ir kitos 
Raudonojo Kryžiaus skyriij 
jau sudarė.

Tai šaunios merginos*, darb* 
ščios ir prie to višos karštos 
susipratusios lietuvaitės, prie 
savo tikslo einapčios tvirtu 
žingsniu. ■ .

Takios prakilnios 'širdies 
Iietuvaičii] rasime kiekvienoje 
kolionijoje. Kaip jos visos iš
sijudins, nespėsime apsidairyti, 
kaip Lietuvių Raudonasis Kry
žius į milžinišką įstaigą iš
augs.

Suras mūsų lietuvaitės bū
dus ir kelius kaip Lietuvai A- 
merikoje ir maisto ir drabužių 
/urasti, tik visuomenė lai joms 
kuoplačiausią paramą teikia.

Raudonojo Kryžiaus įstaiga 
Lietuvos apsiniaukusias padan
ges prablaivins, vilties žvaig
ždutę užžiebs nusiminusių Lie
tuvos gyventojų širdyse — ji
nai bus dar vienu darodymu, 
kad Amerikos lietuviai gyvai 
^atjaučia savo tėvynės reika
lus ir neša Lietuvai laimę pil
nomis rieškučiomis. Tad pa
linkėkime Amerikos lietuvai
tėms iš to taip gražaus ir svar
baus darbo kuogeriausių pa
sekmių susilaukti.

Jau pusantrų metų, kaip bol
ševikai viešpatauja Rusijoj. 
Kad Rusijos liaudis .ne jų pu
sę laiko, tai aišku iš to, kad į 
Steigiamąjį Seimą tik.maža da
lis jų tėpakliūvo. Breškovs- 
ka, Rusijos revoliucijos, babuš- 
ka, ii^gi liudija, jog milžiniš
ka rusų didžiuma jiems nepri
taria. Tai 4<odel bolševikai 
tebėra galėję, kad žmonės ^iems 
'nepritaria? O kodėl carizmas 
per šimtmečius laikėsi Rusijoj * 
Bolševizmo ir carizmo laikymo
si priežastys yra tos pačios.

* . * \

Pereitą nedėlią Bostone kal
bėjo Collins apie bolševizmą 
Rusijoj. Po prakalbos buvo 
klausimų. Vienas-vyrukas vie
toj klausimo pasakė: “Dabar
tinis surėdymas yra supuvęs.” 
Collins pasakė, kad jei tas vy
rukas būtų Rusijoj ir pasaky
tų, kad Rusijos dabartinis su
rėdymas supuvęs, tai jis būtų 
nušautas, kai šuo, kaipo prie
šininkas socijalistiškos x*al- 
džioš. *

* *
“Laisvė” indė jo Martenso, 

Rusijos bolševiki] ambasado
riaus Washingtdnąn, paveiks
lą* Ambasadorius besąs su 
baltu kalnierium. Jei taip pa
sirėdęs pasirodytų Petrogra
do, ar Maskvos gatvėse, tai 
jam tuoj sulaužytų šonkaulius. 
Baltkaunierius ten gatvėse ne
pasirodys.

* *
Dabar, kas priešinasi seiipui, 

tai liberalų žvilgsniu, yra Lie
tuvos neprietelius, išgama.

* *

Visi katalikiški laikraščiai, 
katalikų visuomenės vadai su 
A. L. T. priešakyje nepritaria 
seimo šaukimui. Prieš mėne
sį ar daugiau ‘‘‘Darbininkas” 
sužinojo Bostone ir apielinkėse 
plačiosios visuomenės nuomo
nę tame reikale- Milžiniška di
džiuma nepritarė seimui. To
dėl sapienti sat (išmintingam 
aišku), kad milžiniška Ameri
kos lietuvių didžiuma dabar 
nenori seimuotis. Vienok, li
beralai ir po šiai dienai nein- 
gijo išminties, kad atsižadėti 
seimo šjuo kartu. Dėl savo 
srovinio labo ir kad erzinus ir 
krikdžius katalikų visuomenę

ROCHESTER, N. Y.

Pradžia padaryta!

Kovo 24 d. vietos’L. Vyčių 
perginu atletikos skyrius su
tvėrė Raudonojo Kryžiaus 
Kliubą, į kurį-ineina sekantis 
komitetas:

Pirmin. K Dubickaitė, rašt. 
E. Šulčiutė, kasierius J. Gude- 
liukė,' kasos globėja /O. Neve- 
donskitrtė. ,

Tas komitetas darbuosis dra
panų ir kitokių produktų Įmiti
mui, kuriuos bus galima pa
siųsti Lietuvon.

Taip-gi rengs visokias pra
mogas surinkimui pinigu, už 
kuriuos bus perkama vilnų 
mezginiams, kurie bus siunčia
mi Lietuvos kareiviams.

Bravo, Rochesterio lietuvai
tės! ' -

MONTREAL, CANADA.

L. Vyčių 33 kp. kovo 20 d. 
laikė ekstra susirinkimą. Kal
bėjo moksleivis M. Bačis. Kal
bėjo ir kitas moksleivis B. T. 
Paaiškino, kas tai yra organi
zacija. Kalbėjo Ona Norke- 
liūnienė. Apgailestavo, kad 
nėra čionai atsakančio pirmi
ninko dėl gero sutvarkymo 
kuopos reikalų. Kalbėjo jau
nutis F. Statkevičius, džiau
gės, kad šita kuopa ketina su
tverti vaikų skyrių. Galop 
kalbėjo ir vietinis mokytojas 
P. O- Patarė kuopai veikti 
muzikališkoj ir teatrališkoj 
dirvoj.

Naujų narių prisirašė 8. Į 
muzikališką skyrių prisirašė 8, 
į lavinimosi fotografuoti įsi
rašė 13 narių. Viršminėtu 
abudu kursu mūsų mokytojas 
P. O. ketino pamokinti.

Vienas iš Vyčių.

liberaali nesidrovi1 rodytis ne-.JLDS. 63 kuopa surengė pra- 
išmintingais.

* ♦

Taikos vykinimas Paryžiuje 
taip sekasi, kaip anuomet Ba
bilonijos bokšto statyrfias. Skir
tumas, vienok, tame, kad anuo
met bokštą statė po tvano, o 
dabar tvanui (anarchijai) pra
sidedant.

NEREZIGNAVO.
Kartu su paskelbimu per- 

versmių Vengrijoj buvo pra
nešta, jog Čeko-Slovakijos pre
mjeras rezignavo. Iš pradžioms 
paabejotu, apie tos žinios tei
singumą. ’ Bet atėjo "užginei ji- 
mąs tos. paskalos. >

kalbas. Kalbėtojom buvo pla
čiai mūsii visuomenei žinomas 
medicinos studentas p. Al. Rač- 
kus.

Gerb. veikėjas savo ilgoje 
kalboje labai vaizdžiai nupiešė 
darbininkų reikalus, nurodė 
darbininkų užtarėju%*ir prie
šus, kurie skelbiasi darbinin
kų užtarėjais, o tuom tarpu 
teikia tik skurdą, kaip pana
šiai bolševikiškoj Rusijoj.

i Kas girdėti lietuvių kolonijose.!

HARTFORD, CT. \
Nuo pereitų metų vyčių 6 kp. 

turi, teatrališką skyrių. Tasai 
skyrius jau gerokai pasidar
bavo. x’Yra atvaidnęs veikalą 
“Kryžius.” Tą pat veikalą vai
dino Poųuonocke ir Tarriffvil- 
lėj. Dabar mokinasi veikalą 
‘ ‘ Gyvenimo verpete.? ’ Vaidins 
gegužio 4 d. Kovo 23-d. teat
rališko skyriaus susirinkime 
prisirašė gabesnieji nariai Mo
terų Są-gos ir giedorių. Veiks 
išvien.

Po Velykų pirmą ketvergą 
Cathedral Lyceum salėj bus 
didelis kepurinis balius.

Kp. Korespondentas.

HARTFORD, CONN.
Galima pasididžiuoti.

Kartas nuo karto -matyti 
spaudoje žinelių iš mūsų kolo
nijos apie dr-jų bei kuopų* pa
girtinus darbus. Bet nieka
dos neteko matyti apie pačią 
?irdį, kurioje tos visos draugi
jos bei kuopos gvvtioja, tai y- 
ra apie parapiją Šv. Trejybės; 
lietuvių bažnyčią. Ji randa
si vienoje iš puikiausių ir tin
kamiausių lietuviams vietų. 
•Šešti metai čia klebonauja kun. 
J. J. Ambotas. Pirmiaus kai 
nebuvo kunigo, tai nebuvo jo
kio lietuviij veikimo, nebuvo 
nei dr-jų, išskyrus- Šv. Jono 
Evangelisto.

Dabar jau kas kita yra. Pra
dėjus darbuoties gertų klebo
nui kun. Ambotai, ne tik para
pijos reikalai sparčiai ėjo pir
myn, bet .augo draugijos ir 
kuopos viena po kitai ir abel- 
nai kilo lietuvių susipratimas. 
Be bažnyčios dar yra daili kle
bonija ir dar du gyvenami na
mai. Visa parapijos nuosa
vybė yra vertės virš $5(1.000. 
Pradžioje šių metų klebono ats
kaitoje pasirodė, kad viso pa
rapijos skolos yra tik $6.000. 
Taųkola šįmet lengvai.bus iš
mokėta. Nors pačiame Hart
forde randasi apie 2000 lietu
vių, bet kad apielinkės mies
tukų lietuviai daug prisideda, 
tai tą pats klebonas pripažino, 
nors tas klebonui nelengva bu
vo, bet kurie tik kreipėsi dva
siškais reikalais visiems prie
lankiai patarnavo. Hartfordie- 
čiai visados džiaugėsi savo dar
bščiu klebonu ir iš teisybes, 
kad ir dirba.

’Hartfordiečiai gali pasidi
džiuoti ir džiaugties turėdami 
didžiai gerbiamą kleboną kun. 
Ambotą, taip-gi ir kun. Antaną

surinkta $3.15. Tad-gi visos 
tos dienos inplaukų pasidarė 
$126.44.

• Pinigai pasiųsta į Tautos 
Fondą.

Aukavusių vardai:
Stasys Klimąvičia......... $20-00
Augustas Selyla

Po $5.00: Kun. A. Daugis, 
M. Abračinskas, K. Vaičiū
nas, Aug. Kašėta, «Antanas 
Mockūnas, Veronika Kodičiu- 
tė, Juozas Šarkus.

Petras Tųbelis $4.00.
Po $2.00: Ona Ramanauskie

nę, Jonas Rastokas, Kaz. 
Poškus, Juozas Germanavičius.

Po $1.00: J. Ykasala, J. Za- 
kauskas, S.-^ Kašėta, M. Ta- 
muleyičienė, A. Janutaitė, Pr. 
Skara, V. Pranaitė, J. Treina- 
vičius, V. Žebraitė, V. Baka- 
nauskas, V. Augštikalnienė, 
A. Kalinauskaitė, Grasilda Ba
ronienė, J. Čiunys, S. Mon- 
stavičienė, P. Danyla, I. An
tanavičiuj K. Germanavičius, 
V. Genavičius, J. Ramanaus
kas, D. Ramalda, J. Rutkaus
kas, M .Saulevičijis, K. Va- 
Idngevičius, ’ P. Gotautas, J. 
Žilinskas, J. Baronas, J. Ja- 
škelevičiųs, M. Jaškelevičienė, 
J. Cesnulis, V. Adomaitis)’V. 
Pi gaga, J. Grimavičius, J. Sa- 
laduonis, J. Ramanauskas, A. 
Račiūnas, L. Pulikauskas, J. 
Mickevičius, L. Bajerūnas.

Smulkių $8.29.
Viso $123.29.

Mėlinakis.

Linauskaitė. Surinko $16.00. 
Buvo sagiojami ženkleliai. A- 
čiū tiem, kurie aukavo, ale 
daug ir tokių buvo, kurie ir 
juokėsi, Niekino tą mūsų dar
bą. Ar tai nebaisu, kad po 
tokių Lietuvos kančių atsiran
da tokių, kurie niekina veikė
jus. ,

PASTABĖLĖS.

“Lietuvą” stato klausimą 
Ar surinks milijoną parašų?” 

Kodėl ji nepasakė “Ar su
rinksime! ”, Tai jau antgalvis 
rodo reikalo smukdinimą. Pas
kui redaktorius užsįžergė ant 
liberalų numylėto arkliuko, ku
rio vardas “Seimas,” ir varo 
pentinus šonan. O kaip žino
me tas arkliukas toks greitas, 
kaip Don Kichoto Rocinante. 
Pagalios redaktorius užreiškia: 
“Idant prideramai ką atlikti, 
reik turėti entuziastišką, šir
dingą visuomenės paramą.” 
Žinoma, kad taip. Seimas ne
turi jokios entuziastiškos ir šir
dingos plačiosios visuomenės 
paramos.

Nabagas Don Kichotas ne
pasijuto, kaip mirtiną smūgį 
drožė galvon savo bėdnam Ro- 
einante.

1

DETROIT, MICH.9 K.
Vietos lietuvių katalikiškai 

visuomenei aušrinė užtekėjo, 
nes po ilgo nuliūdimo ir nesu
tikimų sulaukėme šviesaus dva
siško vadovo gerb. kun. F. 
Kemėšio. Dabar dalykai ki
taip virto. Žmonės visi su
grįžo atgal ir su dideliu pasi
šventimu pradėjo darbuotis ir 
dideles aukas dėti bažnyčios 
reikalams. Šią nedėlią laike 
mėnesinės kolektos suaukauta 
virš $1000.00. Iš to galima su
prasti, kad žmonės turi labai 
didelį priširišimą prie tiky
bos ir prie gerb. klebono kun. 
F. Kemėšio ir mums garbė yra 
tokį kleboną kaip kąd yra kun. 
F. Kemėšis turėti. Tegu jam 
Dievas suteikia daug sveikatos 
veikti tautai ir Bažnyčiai, 

j 23 d. kovo Liet Vyčių.79 kp. 
Į surengė prakalbas, kur kalbėjo 
p. M. Zuju&iš Chicagos irgerb. 

j kun. kleb. F. Kemėšis. Žmo
nių prisirinko apipihaė svetai- 

I nė ir visi ramiai klausėsi gerų. JSho redaktorius tą sekretą iš- 
kalbėtojų ir visų susirinkusių 
veidai' buvo nušvitę ir matėsi 

I džiaugsmo spindėjimas. Reikia 
tikėtis, kad Detroito katalikiš
ka visuomenė lankys bažnyčią 
ir prakalbas ir mūsų kolonija 
pasivys kitas kolonijas. Tad vi
si darban.

vyskupo paskirtu nuo Naujų 
Metų prie kun. Amboto' už vi
karą-

Kun. A. Vaškelis taip-gi yra 
prakilnios dvasios vadovas, 
labai prielankus ir pritarian
ti? lietuvių veikimui, ypač jau
nimui.

Dabar ne tik gerb, klebonui 
bus. lengviaus aprūpinti dvasiš
kus reikalus, bet ir žmonėms 
kurie iš toliaus daugiausia at
važiuoja nedėliomiš,

Parapijonas.-

CHICAGO, ILL.
Perstatymas “Keistutis”

Senai norėta šito miesto vi- 
durmiestvje perstatyti didelį 
veikalą, kuriuomi galėtų sve
timtaučiams pasirodyti ir patys 
lietuviai pasigerėti. Bet vis 
manyta, kad kliūtys perdide- 
lės. Ir troškimai pasilikdavo 
tiktai troškimais ir gana. Ale 
štai L. Vyčių Chicagos Apskri
tys kaip ir nustebino žmones. 
Paskelbė, kad mokiniais V. Ku
dirkos veikalą ‘.‘Keistutį” ir 
perstatys vidurmiestvje. Nie
kas neabejojo apie L. Vyčių su
gebėjimą perstatyti, nes pir
miaus yra atsižymėję, ale ma
nė, kad nepelnys.

Vaidinimas buvo kovo 23 d. 
Svetainėj “Aryan Grotto Tem
ple Theatre ant 8-tos ir Wa- 
bash Avė. Svetainė didelė su 
balkonija, gražiai išpuošta. 
Iki ateisiant laikui perstaty
mui jau visos sėdynės buvo 
užimtos.

Perstatymas “Keistutis” y- 
ra penkių aktų. Parodo, kaip 
Jogaila savo silpnumams pasi
duoda ir apvildamas Keistutį, 
įmetą jį kalėjimam Ten Ja- 
gailos ištvirkusi sesuo Marė 
pasmaugia Keistutį. Apie lo
šėjų atlikimą rolių, reikia dra
mos kritiko. Lošė jai’ buvo: Kei
stutis, L. D. Kun.
sis;- B i pu ta, jo žmona — O- 
Janušauskaitė; Vytautas, jo 
sūnus — J. Sorokas; Aldona
— M. Balsienė; Butrimas, 
Keistučio draugas — A. Ger- 
džiūnas; Jogaila, D. Kun. — 
J. Pivoriūnas; Marė; jo sesuo
— E. Gedgaudaitė; Vaidvla,
jos vyras — S. Augštuolis; Bil- 
genas,. vadas Jogailos pilies 
vartų — A*. Mureika; Kryžei
viai: Kuonas—P. Sriubai, Kon
radas —1 J. Vilimas, Abonas — 
P. Jenčius; -Vaidvla — S. Ma
tas. /

Baskui buvo tarnų, kareivių 
ir ttt. Režisierium buvo J. F. 
Balsis Abolnai imant, lošimas 
gerai pavyko.

Svarba yra tame, kad šis 
veikalas žadino žmonėse tėvy
nės meilę.

Valio Vyčiai! '

WATERBURY, CT.
Pėtnyčioje kovo 21 d. užsida

rė vakarinė mokykla, visos 
iųokinės apgailestaudamos tu
rėjome skirtis, kur per 5 mė
nesius buvome drauge'su mū
sų taip mylima mokytoja ger
biama p-le O. Stalionaite.

Ant užbaigimo mokyklos, vi
sos mokinės suteikė p-lei Sta- 
lionaitei dovaną (muslino jaku- 
tę su karieliais išsiuvinėtą). 
Taip-gi ir nuo pavienių moki
nių gavo nemaža dovanų. Tu
riu pasakyti, kad nemaža pa
sišventimo buvo iš p-lės Štai i o- 
naitės pusės, mokino mus kaip 
geriau nebuvo galima ir dabar 
matome, kad mes per tuos 5 
mėnesius didelį žingsnį pada
rėme pirmyu. Buvo tokiif iš 
mūsų, kurios litarų nežinojom, 
dabar jau skaitom ir rašom.

Viena iš' tų aš esu, bet dabar 
•saliu pasigirti, kad pramokau 
ne tik angliškai, bet ir lietu
viškai.
4. vakarus į nedėlią mokino

mės angliškai, o nedėlioj 2 va
landas man davė privatiškas 
lekcijas lietuviškai savo na
muose.

Užbaigdama vakarą p-lė O. 
Stalionaite prakalbėjo į mus, 
ragino mus visas laike vaka- 
cijų nepamiršti, ką išmokom, 
ir kaip atsidarys mokykla vėl 
lankytis.

Nekurios mes norėjome, kad 
p-lė Stalionaite duotų mums 
privatiškas lekcijas ir toliau, 
bet ji pasiskundė, kad esanti 
labai nuvargus ir norinti kokį 
porą mėnesių pailsio; mes vi
sos linkim p-lei 0. Stalionaitei 
geros sveikatos ir kad nepa
mirštų mus kaip mokykla vėl 
atsidarys.

Viena iš Mokinių.
y

*

ų j-. -.

LAWRĘNCE, MASS.
Iškilminga lietuviams pra-

i moga. '
Gražų ir malonų. įspūdį Law- 

renco lietuviams paliko kovo
25 diena. jTokių įspūdingų ir s 
naudingų prakalbų kokios įvy
ko Miesto Salėje (City Hali) 
retai pasithiko užgirsti. 1200 
Lawrenciečių suėjo pasiklau
syti kariško kapeliono, kun. 
Jurgio Jonaičio prakalbų ir vi
si pilnai pasitenkino.

Iškilmės gražia prakalbėle 
angliškoje jr lietuviškoje kal
bomis atidarė kun. F. Virmaus- 
kis. Paaiškino tikslą ir per
statė pirmiausia pakalbėti p. 
J. E. Karosą, kurs trumpai 
Lietuvos reikalus nušvietė ir 
sykiu paaiškino kaip svarbu 
yra surinkti kuodaugiausia pa
rašą po lietuvių peticija balan
džio 12 ir 13 dd.

Patrijotišką ir labai prielan
kią lietuviams prakalbėlę pas
kui pasakė vietos anglas, o 
saržantas Velička iš Bridge- 
port’o, Conn., apie metus laiko 
prabuvęs Prancūzijos karės 
lauke, papasakojo kiek vargo 
ir nelaimių kareiviai turėjo pa
kelti, kol pasauliui iškovojo 
demokratizmą. Saržanto Ve
ličkos prakalbos su dideliu in- 
domumu klausėsi skaitlingą 
publika, o dauguma lietuvai
čių net ašaras nuo skruostų 
braukė, dagirdę kaip sunkiai 
jauniems vyrams karės laukuo
se Prancūzijoje teko kariauti.

Kapelionas Jonaitis plačiai 
apie karės nuotikius aiškino. 
Papasakojo apie savo įspūdžius 
iš karės laukų. Jo piešiamo 
karės vaizdo į siauros kores- 
pondencijos rėmus negali su
talpinti. Reikėtų storą kny
gą rašyti, kad gerbiamo ku- 
nigo-oficieriaus patyrimus tin
kamai apipiešti.

Ką jautė lietuviai klausyda
mi kun. Jonaičio prakalbos 
nesunku atspėti. Įvairiausm 
įspriclžių sklydini, mintimis ke- 
liaVd anapus okeano ir tarsi 
gaudyte gaudė kanuolių trenk
smus, karės dievaičio Marso 
baisenybių garsus.

Publika visą laiką buvo ra
mi. Nesitikėjau Ląvrence iš
vysti taip skaitlingos minios 
gražij užsilaikymą. Tik pabai
goje kun. Jonaičio prakalbos 
kiek svetainėje susiūbavo. Ke
letas lietuvių klausimus užda
vė kalbėtojui. Indomiauisu 
gal buvo tas: “Jūs ten karia
vote, vargote, bet paaskykit 
kokiu tikslu jūs tą darėte?” 
Kalbėtojas trumpai atsakė: 
“Paklauskit Rusijos caro ir 
Vokietijos kaizerio ir sužinosi
te karės tikslą.”

Visas prakalbas vedė kun. F. 
Virmauskis.

Tai tiek iš Lawrenco lietuvių 
prakalbų.- Kareivis.

CAMBREDGE, MASS.

Tautos Fondo 35 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj 30 d. kovo Lietuvių 
Pobažnytinėjz Svetainėj, Wind- 
sor St. Visi nariai malonėki
te susirinkti ir tie, kurie auka
vote didesnes sumas į T. F. ir 
dar nesat gavę paliudijimų, tai 
malonėkit ateiti ir atsiimti.

DUQUESNE, PA.
Kovo 16 d. š. m- buvo pra

kalbos 102 kuopos SLRKA. 
Lietuvių Salėje. Kalbėjo gerb- 
p.' Miliauskas iš Pittsburgh. 
Nupiešė lietuvių padėjimą. 
Miliauskas .gerai supranta po
litiką ir jnoka apie ją ir Lie
tuvos padėjimą kalbėti.

Antru atveju kalbėjo apie S. 
L. R. K. A ir apie organizaci
jas- Ragino prigulėt prie vie
tinės kuopos SLRKA., apsi
draudžiant ant $1000.00. Sakė, 
kad ant tiek apsidraudžiusius 
vaikinus mylės merginos. Tas 
sujuokipo visą publiką.

Pirm. Bražinskas kalbėjo a- 
pie kuopos stovį ir išdėstė po
mirtinės skyrius ir pašalpos. 
P. Bražinskas davė tris pavyz
džius, kuriais nurodė} kad 
mirus niekur nepriguTintiems, 
lavonai gulėjo ištisą savaitę 
namie ir reikėjo kolektuoti pa
laidojimui. Be prakalbų buvo 
ir

LONDONAS, ANGLIJA.
Kovo 2 d. lietuviai surengė 

pasilinksminimo balių, kuris 
buvo paprastoje vietoje savam 
kliube. Publikos prisirinko 
vidutiniškai. Įžangos buvo 
vyrams pO 1 šilingą ir 6 penus, 
moterims ir merginoms po 1 ši
lingą, vaikams po 6 penus. Ba
lius, kaip čia pas mus papras
tai vadina, prasidėjo apie 5'ar 
6 v. vakare ir traukėsi neper- 
vėliausia. Ir aš ten dalyvavau- 
Buvo ir keliatas svetimtaučių, 
kurie gana mandagiai apsėjo 
dar ir kaip kuriems lietuviams 
užfundino. Buvo Įvairių' gėri
mų, tarpe jų ir "svaigalų. Buvo 
ir užkandžių, žinoma nępigūs. 
Šio baliaus pelnas skiriama dėl 
Lietuvos laisvės. Iki aš fe
nais dalyvavau, tai viskas bu
vo l^bai gražiai ir ramiai.

Jau ilgokas laikas kaip at
važiavo į Londoną Dr. Šliupas 
iš Amerikos. Jis čia uoliai dar
buojasi. Mūsų gerb. klebonas 

Vaikinai neapsi- K Matulaitis J. Šliupą remia, 
kaipb karštą Lietuvos mylėto
ją. Jannaa Studentą*.

Kadangi ant prakalbų buvo' Vaškelį, nesenai^ įšventytą ir 
nemažai lietuviškų bolševikų, 
tai kalbėtojas baigdamas savo 
kalbą, paprašė duoti jam, kam 
dar neaišku, klausimus, raš
tu arba žodžiu. Iš viso tuom 
tarpu buvusio cicilikų štabo iš
drįso tik vienas, pusėtinai į- 
sitraukęs efeilikutis duoti klau
simą, bet jo apsvaigęs protelis 
tame dalyke visai jam nepatar
navo, tik savo nesąmonėmis 
prijuokino publiką ir savo 
draugams padarė sarmatą, nors 
jie -mažai jos turi.

Liberalams phr galvą.

Ant galo brfvo išaiškintas 
klausimas: “Ar reikalingas da
bar liberalų proponuojamas vi
suotinas seimas.'” Gerbs kal
bėtojas plačiai išaiškino, ko
kiam tikslui liberalai per savo 
spaudą garsina reikalingumą 
to seimo, nors patįs liberalai 
to seimo reikalingumo nepri
pažįsta, "bet žinodami, kad ka
talikai tam sumanymui nepri
tars. tai-gi liberalai turės pro
gą katalikus įtarti prolenkiš- 
kume, o save išaugštins dide
liais patrijotais Lietuvos ir pri
rašė vieną neužginčijamą 
tą, kad vienas liberalų laikra- 

davo “Naujiem)” bendradar
biams, kurie per savo dienraš
tį “Naujienas” viešai, tą libe
ralų triksą paskelbė.

Minėta LDS. 63 kuopa po 
Velykų rengiasi statyti sceno
je veikalą “Valkatą ” Gero

MONTELLO, MASS.
9 d. kovo apvaikščiojom Šv. 

Kaz. dieną. Prakalbos ir ki
ti pamarginimai buvo šv. Ro
ko svetainėje. Delei lietaus 
žmonių neperdaugiausia pribu
vo. Kalbėtojai buvo viet 
kleb. kun. A. Daugis ir oficie- 
ųas J. J. Roman. Abu kalbėto
jai gražiai nupiešė apie Lietu
vos reikalus ir apie reikalin
gumą aukų. ' x

Št. Roko parap. choras pa
dainavo Lietuvos Himną ir 
“Jau slavai sukilo.”

Gražiai padeklemavo maža 
mergaitė Ona ĮJamyliutė.

P-lė P. Abraičiutė gražiai sa
vo solo išpildė kaipo Amerika, 
o taip-gi puikiai Lietuvoj rolę 
atliko p-ni M. MazgaUenė. Pa
baigę savo kalbas Amerika su 
Lietuva perėjo per svetainę 
rinkt aukų T. Fondui. Surin
ko viso labo $123.29,

P-ni M. padirbo
už kurias nė.(

■

PHILADELPHIA, PA
Ištikrųjų negalima užmiršti 

tokių ypatų, kurios tokius dar
bus atlieka, nežiūrią 'jokias 
sunkenybes, kurias priseina 
pakelti. Šitai turėjo Lietuvos 
Dukterų dr-ja balių Užgavėnių 
vakare, tai yra 3 d. kovo. La
bai dideli? buvo balius. Žmonių 
buvo pilna svetainė.1 Draugi
jos pirminipkė sumanė paka- 
lektuoti ir dėl Lietuvos. At
sirado .ypatų, kurios apsiėmė 
po žmones parinkti dėl Lietu
vos. Kol ektavojo B. Petrui 
iė .(daktaro žmona) ir p-lė Ona

ROCHESTER, N, Y. ,

Šaunios Lietuvaitės.

Rochesterio lietuvaitės, susi
spietę prie Vyčių kuopos, suor
ganizavo merginų atletikos 
skyrių, į kurį susirašė apie 20 
narių.

Atletikos Rochesterio lietu
vaitės mokinasi Šv. Jurgio pab 
rapijos pobažnytinėje svetai
nėje kiekvieno panedėlio vaka
rais. " v

• Pirmininkauja plė Juzė Gu- 
deliukė. Iš savo atletikos sky
riaus merginos labai patenkin
tos. Jos sako, jei Amerikos 
lietuviai jaunikaičiai neįstengs 
suorganizuoti lietuviškos ka
riuomenės Tėvynės rubežiams 
apginti, tai jos lietuvaitės su
darys “Mirties Batalijoną” ir 
visiems Lietuvos priešams pa
rodys kur pipirai auga.

Ar ne šaunios Rochesterio] 
lietuvaitės! — -
leiskite^tnerginoms!

Lietuvis Kareivis-

%



DARBININKAS

L. D. S. Reikalai
Darbininkas.

%

Prakalbų
darni. Maršrutast

I

Aug, Dymta,
LDS. Apskr. JRašt.

Susipratę -lietuviai darbinin
kai vienykimės ir auginkime 
savo pajėgas.

Reikalinga 15.000 naujų skai
tytojų “Darbininko” dienra
ščiu įsteigimui.

POQUONOCK, CONN.

Geriau vėliau, kaip niekados.

Vasario 9 dieną š. m., per p. 
. Jono E. Karoso prakalbas su

rinkta $225.95, o' su Tautos 
Fondo 61 skyriaus mėnesinė 
mis už 1-mą bertainį pasiųsta 
Tautos Fondui $233.00. Iš 
Poųuonocko Lietuvos - laisvės 
reikalams Kalėdiniam Fondui 
pasiųsta’$381.05.
Laisves Savaitėje surin

kta .................. $142.50
Mėnesinių iš praeitų me

tų ...?.. ..."..................... 5.55
J. E. Karoso prakalbose 225.95 
Mėnesinių už 1-mą ber-

• tąinį š. m.............................7.05

Išviso...............$381.05
Laike p. J. E. Karoso pra

kalbų aukojo: /
M. Leisiutė........... .... . ..... $50.00
J- Juškaitis........... ............ 50.00

Po $10.00: M. Padegimas, A. 
Naiva ir J. Kranauskas.

Po $5.00: R. Kranauskienė, 
O. Kiakienė, A. Kraučunas, I. 
Vitkauskas, P- Kranauskas, A. 
Juškaitis, C. Jakavonis, A. Si
manavičius, J. Strazdas, J. 
Kraučunas.

Po $2.00: J. Dumblauckas, 
A. Tučis, F. Geilis, A. Pan- 
kiavičia, A. Katkauskas, J. Ja- 
sioniay M. Juškaitis, J. Alek
sandra viče, Ad. Butėnas.

Po $1.00; A. Muleronka, K. 
Villimaitienė, *R. . Butėnienė, 
F. Pakalniškienė, kareivis A. 
Butėnas, tik ką parvažiavęs iš 
Francijos, B. Bradauckas, J. 
Cilinna, A. Spūdis, J. Griš- 
kevičė, F. Biarkelis, J. Kra- 
mauskas, M. Jasioniutė, A. 
Pikauskiutė, M. Villimaitis, 
S. Markauckas, A. Kapcunas, 
R. Juzėnas, P. Kilmanas, p. 
Viršulis, A. Vitkauskas, M. 
Strazdas, P. Baranauckas, J. 
Tamulionis, J. Strazdas, T. 
Rudokas, R. Jokšas, D. Gra- 
kauckas.

Nors vėlai aukotojų vardus 
prisiunčiame, bet geriau vėlai, 
kaip niekados.

J. S. Juškaitis.

rbųnas 
ir Nusilpimas 

yra tikrais ženklais sugedusio 
virškinimo. Kuomet pilvas 
netvarkoj, tai visas organiz
mas pakrikęs ir todėl jūs jau
čiatės visišką nusilpnėjimą.

Tikriausiu vaistu prieš, tai 
yra mėtų kendės Partola, ku
rios išvalo kraują ir skilvį ir 
atgaivina organizmo spėkas

PARTOLA

Išlaidas
Pasinaudodama^ naujausiais išradimais suma

žinsi išlaidas. Kiekvienas iš mūsų rašo laiškus ar
ba taip ką nors tokio ir labai daug laiko sugaišta ra
šydamas su paprasta plunksna ir raštas nors ir ge- 

. riausio rašytojo, atrodo nekaip. Rašydamas su 
fontajdne plunksna sumažini išlaidas, laiką ir raš
tas kur kas puikiau^ atrodo, kad ir prasto rašyto- 
jaus. Su fontanine plunksna nereikia kiekvieną 
sykį pąimti juodylo (atramento), bet gali kelius 
puslapius parašyti vienu pripylimu. Rašydami su 
paprasta plunksna labai tankiai sulieji juodylu, 
kartais visiškai baigiamą darbą ir norėdamas Įduo
ti ar pasiųsti švarų ir nesuteptą, priverstas esi išnau- 
jo perrašyti. v

7 Kelionėje juk nesiveši buteliuką juodyto. Tu
rėdamas fontaninę plunksną, prisipili išvažiuodamas 
iš namų arba jeigu prireiktų kelionėje, užeisi į kra- 
są arba taip kur nors ir prisipilsi. Kas jau sykį 
išmėgino rašyti su fontanine plunksna, tai papras
tos nei į rankas nenori paimti.

Mes parduodame geriausių išdirbysčių plunks
nas.

Jų kainos po .$2.50, $3.00, $3 50, $4.00, $4.50, 
$5.00, $5.50, $6.00 ir aukščiaus.

Užsisakydamas pažymėk kokios nori, ar kuri pa
ti pritraukia juodylą ar pripilamą.

Jeigu nepatiks po 10 dienų nesugadvtą grąžink 
mums, o mes sugrąžinsime Tamistai pinigus, pasi
liekant persiuntimo lėšas.

Siųsdamas pinigus ir užsakymą adresuok: 

“DARBININKAS,”

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

vybę teikia, pasistengkime 
kiekvienas mūsų organizacijos 
senas narys surasti po vieną 
naują. Iki pirmojo kuopos su
sirinkimo tą atlikime. Gi se
nieji nariai kuopų susirinki
mų neapleiskite. /

Kiekviena kuopa ar didelė ar 
maža' privalo savo atstovus į 
N. Y. ir N: J. LDS. Apskri
čio 10-tą šuvažiavimą prisiųs
ti. Taip-gi kuopos apšarvo- 
kite sąvo atstovus kuogeriau- 
siais organizacijos labui įneši
mais. Kiekvienas LDS- narys 
lai savo smegenis darban palei
džia ir paskui kuopos susirin
kime gerus sumanymus paduo
kite.

Iš savo nuveiktų darbų kuo
pos raportus suvažiavimui pa
gaminkite?

Malonu čia bus taip-gi pri
minti, kad Newarkiečiai de
legatų pagerbimui rengia gar
džią vakarienę su labai įvairiu 
programų, kurį jie vėliau pa
tys paskelbs.
- Visi, kurie norite dalyvau
ti vakarienėje, tikietus iškalno 
įsigykit, nes prie durių, kaip 
girdėjau,-* tikietų nepardavi
nės. Tikietai bus išsiuntinėta 
į viso apskričio kuopų valdy
bas. Vakarienė įvyks 7 vai. 
vakare. Galės dalyvauti ir 
ne nariai. Po vakarienės bus 
šokiai iki vėlumai. Taip-gi 
bus trumpų, bet'labai įvairių 
prakalbėlių. '

Suaugusiems tikietas doleris, 
vaikams nuo 6 iki 12 metų pu
sė dolerio.

Savo organizacijos naudai 
padirbėkime, visi kiek išgalė-

“DARBININKO” MORGI- 
ČlUS PLIEKIA

Rochester, N. Y. Kovo 22 
dieną LDS. kuopos surengtose 
prakalbose, kuriose kalbėjo p. 
J. E. Karosas ir kun- J. Kasa- 
kaitis “Darbininko” morgi- 
čiams sumušti aukojo: 
Kun. J. Kasakaįtis ... »$3.00 
Al. Šimkūnas ......................... 2.00

Po $1.00: Izid._ Vilimas, Fel. 
Gikis, Mat. Nevedonskis, Ig. 
Malcevičius, Morta Mikalaus- 
kiutė, Al. Devonis, Teod. Pa- 
luikis, Jom Kovilainis, Ad. 
Bernatavičius, Jut. Kreivaitis, 
Fel. Šlapelis, Petr. Pikūnas, 
Morta Irelukaitė, J. P. Levai- 
tis, Zig. Griškevičius, Pet. Ra
jeckas, St. Jonaitis.

Viso aukų surinkta $30.65.
Aukotojų vardus prisiuntė 

LDS. kp. rast. E. Šulčiutė, ku
ri uoliai LDS. naudai dirba.

Už gražias aukas Rocheste- 
rio lietuviams darbininkams 
tariame nuoširdų ačiū.

ROCHESTER, N. Y. 
Prakalbos.

Kovo 22 d. LDS. kp. buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo Jo
nas E. Karosas iš Bostono. Jis 
savo kalboje nupiešė minėtos 
Sąjungos tikslus ir jos siekius, 
gana smulkiai išdėstydamas jos 
reikalus. Beveik kiekvienas 
iš klausytojų, išskyrus bolševi
kus, suprato tos organizacijos 
gerumą ir tą vakarą prisira
šė prie jos net 20 naujų na
rių. ,

Linksma buvo Rochesterie- 
čiams išgirsti tokį smarkų kal
bėtoją kaip J. E. Karosas, ku
ris, matyt, deda visas savo 
pajėgas, kad tik didesnį žmo- 
nių skaičių privedus prie pa
žangos. z

Vietos LDS. kp. stovis vis 
kas sykis gerėja, pasidėkojant 
jos pirmininko Alizo Šimkūno 
darbštumui, kuris yra pasi
šventusiu LDS. labui veikėju 
ir gerų norų žmogumi.

Buvo renkamos aukos “Dar
bininko” morgičiams panai
kinti.

Viso aukų surinkta $30.65.
Lai būna Rochesteris pavyz

džiu kitoms lietuviškoms kolo
nijoms, kaipo iš antro atvejo 
pradėjusis bombarduoti prie
šus Rytu fronte. Sukruskite 
ir kitos Kolionijos, baigkitę su
mušti tą “Darbininko” priešą, 
kad jis nebevargintų jo. Juk 
mes šiandien visi reikalaujame 
sau laisvės, tai-gi lai apturi 
tą laisvę ir mūsų “Darbinin
kas.”

Ant rytojaus svečias kalbėjo 
Tautos Fondo skyriui. Laike 
kolektos kalbėjo mūsų senas 
numylėtas veikėjas ką tik par
grįžęs iš kariuomenės kareivis 
St. Klimaitis.

Pasirodė labai šauniai tuomi, 
kad sumušė bolševikų klausi
mus taip, ka*d daugiau nei vie
nas iš jų nemėgino duoti jokio 
užklausimo. Klausimus buvo 
toks: — “A eitumei mušti sa
vo brolį bolševiką?” O Klimai
tis ant to atsakė: “Jeigu tu bū
tumei mano broliu ir pradėtu- 
mei smaugti motiną, tai tu 
manai, kad aš į tave, kaipo į 
brolį žiūrėčiau, ne. Tašyk tu 
nebūtumei vertas vadinti es jos 
šūnum, bet ' priešu. O nuo 
priešo kiekvienas gina save, 
ypač savo motiną tėvynę.” 
Bolševikai nebeturėjo jokio at
sakymo ir nuleido galvą.

Surinkta aukų į $150.00.'
E. Šilarožė-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Tūli kreipiasi į mus su klau

simais dėl taksų. Pranešame, 
jog tame reikale tikriausias ži
nias galima gauti kreipiantis 
adresu: Lithuanian Bureau 6 
W. 48 st. New York City. Tai 
yra valdiškas lietuvių vedamas 
biuras, kuris tikrai painfor
muos apie taksas.

Ten buvusiam ir Bemokslei, 
Newark, N. J. — Apie tuos da
lykus jau buvo rašyta, tai Tam
stų raštelius atidedame. Gal 
bįskį vėliau judėsime. Jei-gi ne- 
indėsime, tai meldžiame nepa
laikyti blogh. Mes dalykų sto
vį žinome ir laikome žmonių 
pusę.

J. W. Liutkaųskni, New 
York City. — Tamsta kabinė
damas! prie mūsų nori pasi
rodyti daug išmanančiu, o pa
sirodai visai mažai išmanan- 
čiu. Be reikalo Tamsta pri- 
metinėji, kad mūsų nuospren
dis nepamatuotas. ' Tamsta 
griebdamasi formališkumų dar 
mažesniu žmogučiu pasirodai. 
Tik žiūrėk sveikas, kaip kul
tūringoje šalyje teisiama. Teis
mas išklauso skundiko, apskųs
tojo ir abiejų pusių liudinin
kų. Snlyg to išduoda dekre
tą. ' Tamstai tulus dalykėlius 
primetė Lindeniečiai per clu 
sykiu. Pirmu sykiu Tamsta 
kreipeisi laišku į mus ir mes. 
indėjome su mūsų korespon
dento prierašu, kuriame pa
tvirtina tą, ką rašė. Po to 
Tamsta tylėjai. Iš to darėsi 
įspūdis, kad mūsų korespon
dentas teisingoje pusėje. Ant
ru kartu mes turėjome po ran
ka Tamstos laišką ir su kele- 
tos asmenų parašais patvirtini
mą to, ką mūsų korespon
dentas rašė. Tamsta-gi liu
dininkų neturėjai. Tokiu bū
du mes imdamiesi teisėjo rolę 
pilnai turėjome pamatą stoti 
savo korespondento, pusėn. 
Tai-gi Tamstos apeliacija be 
liudininkų ne ką tereiškia, Dar 
primename, jog be reikalo pri
kaišioji, būk mes su* Tamista 
taip elgiamės, kad esi kitokios į 
•rovės, negu mes. Su tokia 
pat racija tą pat mes Tamstai 
galėtume prikišti. '

I '

RUOŠKIMĖS Į DARBĄ.
New Yorko ir New Jersey Val
stijų Apskričiui besiartinant.

New Yorko ir New Jersey 
Valstijų LDS. Apskričio 10-tas 
suvažiavimas tikrai įvyks ba
landžio 27 d., nedėlioję, 2 vai. 
po pietų Lietuvių Svetainėje 
180 New York Avė., Newark, 
N. J.

Šis momentas, kaip žinote, 
yra begalo svarbus. Pasaulis 
žmonijai budavoja laimingesnę 
ateitį. Tai ir mūsų darbinin
kų klausimai ant svarstyklių 
sveriasi ir nežinia dar ko su
lauksime.

Visur darbininkai bruzda, 
rūpinasi vargšai, kad savo bū
vį pagerinti, kad savę ir savo 
šeiminėles aprūpinus.

Todėl i j mes Krikščionys 
Demokratai dar labiau pasi7 
skubinkime vienas antrą bu
dinti iš apsileidimo. Štai jau 
švint ir Lietuvos laisvės durys 
girgžda. Jas varsto Krikščio
nys Demokratai iš ko mums 
tik reikia pasidžiaugti ir pasi
gerėti ir sykiu energingiau or- 
ganizuoties.

. ..Tkišiol mes Amerikos lietu
viai nesnaudėme, -daug milži
niškų darbų atlikome, bet dar 
daugiau turėsime nuveikti. z

Mūsų broliai Lietuvoje, tiek 
vargo iškentėję, energijos ne
pristigo, nuo jų pasimokinki
me ir išsijuosę stokime dar
ban.

x x NASHUA, N. H.

LDS. 65 kuopos susirinki
mas įvyks 30 d. kovo tuoj po 
sumos. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes yra daug 
svarbių nutarimų. Geistina 
kad visi atsilankytumėte ir 
naujų narių nepamirškite atsi- 
vesti

LDS. 65 Kp. Raštininkė
Ona Z. Bugailaitė.

Partola yra geriausiu drau
gu vyrų, moterų ir vąikų. 
Kiekvienoj lietuvių šeimynoj 
privalo rastis Fartola.

Partola rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse bonkose, 
kurios kainuoja tik .po^l-OO- 
Vienos užtenka visos šeimynos 
sveikatos pąlaikymui ant 3 mė
nesių. Užsisakykite šiandie.

DYKAI
graži ir naudinga * dova kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus kartu su šiuo pa
garsinimu.

Pinigus ir laiškus siųskite 
adresu:

APTEKA PARTOSA '
160 Second avė* Dept. L. 3. 

New York City.
(31)

KAIP/ SUSIDARĖ L. D. S. 
KUOPA.

Jersey City, N. J. Kovo 9 
dieną, 2 vai. po pietų LDS. 
76 kuopa laikė pirmą susirim 
kimą, į kurį skaitlingai narių 
atsilankė. Buvo ir svečių pa
siklausyti ir arčiau susipažinti 
su LDS. reikalais.

Šitos kolionijos lietuviams 
dar nebavo nieko žinoma apie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą, 
kuri jau ketvirtas metas kaip 
kovoja už darbininkų krikščio
nių demokratų reik?lūs; sklei
džia tarpe brolių lietuvių ge
ras knygas ir išleidžia 3-syk 
savaitėje organą “Darbinin
ką.” LDS. veda visus lietu
vius darbininkus į skaistesnę 
ateitį.

Kaip kitose kclionijose, taip 
ir čia priešų geram darbui ne
trūksta. Susidarant LDS. 76 
kuopai sausio 19 d., š. m- at
sirado vienas lietuvis vadovas, 
kuris pusę valandos laiko pa
šventė LDS. išniekinimui. Sa
kė, būk LDS. organizatorius A. 
Kazlas nori čia sutverti tokią 
draugiją, kaip Lietuvoje bol
ševikų. Bandė įvairiais bū
dais pakenkti LDS. kuopos su
sidarymui.

Dar jaunutė būdama, LDS. 
76-ta kuopa turėjo daug nuken
tėti nuo savo priešų, taip- 
pat nemažai nukentėjo 'A. Kaz
las, jos organizatorius, kurį 
perstatyta žmonėms apgavi
ku- Jau rodėsi, kad darbas pa
kriks.

Bet atsiminus,'kad užpaka
lyj stovi 3 tūkstančiai organi
zuotų darbininkų kareivių mi
nia, New Yorko ir New Jersey 
Valstijų organizatorius, nežiū
rint visų kliūtųlį, savo darbą 
varė toliau ir pasekmėje L. D. 
S. 76 kuopa turi jau 22 nariu, 
iš kurių išrinkta valdyba:

♦ Pirm. P. Zutkus, gerai vi
siems žinomas vietos katalikų 
visuomenėm veikėjas. Jis pasi
žadėjo uoliai LDS. labui pasi
darbuoti. i

-Prot. Rašt: Ant Kontrinas. 
Fin. Rašt: J. Stakionis. 
Ižd.: J. Žvirblis.
Garbė LDS. 76-tai kuopai, 

kad šie nariai pateko į kuopos 
valdybą. Visi darbštūs, Ener
gingi. Išauksto galima per
matyti, kad LDS. 76-ta kuopa 
ūmai pasieks 100 narių.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEkč.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str.,x 

Mattapan, Mass.
J. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.
------------------2L—

D. L. K KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

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

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

12» Heath St, Rozbury. Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

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

130 Bovren St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistuč*> Draugija Boston, 

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

Y JONĄ J. BALTRUŠAITĮ,
♦> 66 Third Street, Derby, Conn.
V

Bendrovė

*

a

New Yorko ir New Jersey 
Valstijų Lietuvių Darbininki; 
Sąjungos Apskritys rengia 
prakalbas sekančiose kolionijo-

• o •

Kovo 29 dieną, 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje 180-2 
New York Avė., Newark, N. J. 
Rengia LDS. 14 kp.

Koyo 30 d., 2 vad. po pietų, 
White Eagle Hali, 335 Newark 
Avė., Jersey City, N. J. Ren
gia LDS. 76 kp.

Kovo 3Ą-iĄ, ' 7 vaL vakare, 
Lietuvių Svetainėje prie Bro
me Str., New-York, N. Y. Ren
gia LDS. 9 kp.

Kovo 31 d., 7:30 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos sve
tainėje prie York Avė., Centrai 
Broklyn, N. Y. Rengia L D. 
S. 10 kp.

Balandžio 4 d., 7:30 vai va
kare Tautos Fondui, Lenkų 
Tautiškam name, Mirtiey Avė., 
Bloomfield, N. J.

Balandžio 3 d., 7 vai. vakare, 
Bayonne, N. J.

Balandžio 1 dieną 7 vai. va
kare, Brooklyn, N. Y. Rengia 
LDS. 12 kp.

Balandžio 5 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 147 
Montgomery Str., Faterson, N.
J. Rengia LDS. kp.

Balandžio 6 d., 1 vai. po pie
tų, Progress Club Hali, MitcheT 
Avė., netoli Town Hali, Lin- 
den, N. J. Rengia L. D. S. 73 
kp. nepaprastas prakabas su 
programų.

Balandžio 6 d., 7 vai. vaka
re, svetainėje L. Hautman, 756 
Harrison avė., Harrison, N. J. 
Rengia LDS. 15 kp. nepapras
tas prakalbas su programų.

Balandžio 7 d., 7:30 vai. va
kare, svetainėje A Liutvino, 
69 So., Park Str., Elizabeth, 
N. J. Rengia LDS.

Balandžio 8 d., 7:30 vai', va
kare, Lietuvių Svetainėje, 
180-2 New York avė., Newark, 
N. J. Rengia Newarko L. R.
K. Centras. z

Kalbės JONAS E. KARO
SAS iš Boston’o, Mass.

Visos kuopos ir k'dlionijos 
malonėkit gerai prie prakalbų 
prisirengti ir išgarsinti jas. 
Jeigu prakalbų maršrute įvyk
tų kokia klaida — praneškite 
tuojaus šiuo antrašu: 
/. A. Kasia t, 
85 Prospect St, N. Y.

MOTERŲ IŠMINTIS.
Ekonomiškos moterįs skaito 

laikraščius kaip sutaupyti pi
nigus.

Jos skaito pagarsinimus, jos 
studijuoją, kurie yra geresni 
dalykai ir kurie joms reikalin
giausi dėl, ateities, o paskui 
perka.

Dauguma iš mūsų kostumie- 
rių yra mums dėkingi už pa
garsinimus, kurie telpa laik
raščiuose duodant -jiems pro
gą susipažinti su nepaprastais 
išdirbiniais Triner American 
Elixir of Bitter Wine.

Šitas vaistas neturi sau Iv- 
gaus išidrbinio dėl uŽkietėjb- 
sių vidurių, blogo epetito, gal
vos skaudėjimo, nemiegojimo, 
ir nerviškumo ir kitos vidurių 
ligos. .

Jūs galite gąuti visose vais- 
tinvčiose.

Kaina tayo kiškutį pakelta, 
nes kitaip nebūtų buvę galima 
užlaikyti jo rūšies, o taksai yra 
labai aukšti.

I^abai geras vaistas, tai Tri- 
ners Linimentas įįuo reumatiz
mo, neuralgijos, išsisukimų ir 
tt '

Jo kaina ta pati. Imkite tik
tai Triners vaistus! Joseph 

į Triner Company, 1333-1343 So. 
’ Ashland Avė., Chicago, UI.

(Apg^arsininia^
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(THE LITHUANIAN BUILDING CO.)

SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00.

Koks Tikslas šios Bendrovės?
Tėmykite!

1) Stato naujus namu: medinius ir mūrinius.
2) Išdirba pienus namų statymui.
3) Apdraudžia namus, forničius ir kitokius 

kandus.
4 4) Parduoda ir perka namus.
5) Skolina pinigus norintiems statyti namus ant 

lengvų išlygų su mažu nuošimčiu.
' 6) Užims visus darbus statymui ne tik Ohio val
stijoje, bet ir kitose valstijose. Turintieji tokius 
darbus, praneškite Bendrovei.

7) Kaip tik bus galima, turėsime Laivakorčių 
Agentūrą ant visų linijų ir siuntinėsime pinigus į 
visas dalis svieto. Aprūpinsime saugiai. Bendrovė 
jau pradėjo darbą ir varo pirmyn.

8) Lietuvių Statymo Bendrovė remiasi ant to, 
kad aprūpintų Lietuvą tėvynę, statant namus ant 
tų vietų, kur vya sunaikinta baisios karės.

Lietuviams gera proga prisidėti prie šios taip 
naudingos Bendrovės, kuri nemažai galės prisidėti 
prie atstatymo namų Lietuvoje.

Pasiskubinkite nusipirkti šėrus, nes jau nedaug 
liko ir eina kaip cukrus. Mat lietuviai supranta 
jau kokią naudą gali turėti iš tokių Bendrovių kaip 
Lietuvių Statymo Bendrovė.

Šios Bendrovės serai po $25.00. Neparsiduoda 
mažiaus kaip 2 šėrai už $50.00.

Jau inkorporuota sulig Ohifo valstijos teisių ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėti 
negali žūti. ,

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendų 
4 nuoš. Šėrus galima pirkti ir už Liberty Bondsus. 
Reikalaudami platesnių paaiškinimų kreipkitės laiš
kais žemiaus nurodytu adresu., ClevelandieČiai at
silankykite į ofisą. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakare. Adresuokite taip:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,

6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio-
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Vietinės žinios.
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NEUŽMIRŠKITE.
Ateinančios subatos vakare 

eidami gulti, neužmirškite pa
varyti laikrodį rieną valandą 
pirmyn. Sulyg įstatymo nuo 
kovo paskutinio ' nedėldienio 
prasideda taupymas dienos 
šviesos, tai yra viena valanda 
iš ryto darbai ankščiau prasi
dės ir viena valanda ankščiau 
pasibaigs, kad pasinaudoti die
nos šviesa.

Ateinančios subatos vakare 
prieš eisiant gulti pavaryk sa
vo laikrodžius viena valanda 
pirmyn ir kelkis iš ryto 
prastoje valandoje.

pa-

NAUJAS DARBAS.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
KONFERENCIJA.

Lietuvių svetainėje seredo- 
je, kovo 26 dienų buvo So. Bos
tono ir apielinkės lietuvių kon
ferencija, kurioje tartasi kaip 
pasekmingiau suorganizuoti 
parašų rinkimų po lietuvių pe
ticija balandžio 12 ir 13 d.

Dalyvavo konferencijoje vi
sų trijų srovių atstovai. Buvo 
ir p. Geniotis su savo neprigul- 
mingais “parapijonais.” Mar- 
gesnio susirinkimo, kaip ši kon
ferencija, dar So. Bostone nė
ra buvę.

A. Ivaškevičius konferenci
jai pirmininkavo, A. F. Knei- 
žis užrašus darė-

Socijalistų vardu p. Michel- 
sonas, “Keleivio” Redakto
rius gan pesimistiškai užreiš- 
kė, kad lietuviai socijalistai 
nemato naudos iš parašų rinki
mo ir prie to darbo neprisidė
siu, bet ir nekenksiu.

Dar p. Michelsonas sakė a- 
pie lietuvių balso ir reikalavi
mų menkę vertę ir Amerikos 
lietuviams anot p. Michelsono 
visai neapsimoka laužti di
džiąją pasaulio viešpatijų poli
tikos kietę sieną, kuri prieš 
menkutį, lietuvių spaudimą ne
pasiduos.

P. Michelsono kalbai patai
symus darydamas, p. J. E. Ka
rosas pažymėjo, kad Lietuvių 
politika nėra taip menka, kaip 
kiti nori ję matyti ir Amerikos 
lietuvių balsas generališkame 
lietuvių mūšyje už laisvę ir ne- 
priguimybę, bus didele persva
ra laimėjimo pusėn. Kvietė vi
sus lietuvi be skirtumo pa
žiūrų ir įsitikinimų rašytis po 
peticija, nes ir katalikę krik
ščionių demokratę ir tautinin- 
kę ir socijalistę augščiausiu o- 
balsiu turėtę būti Laisva Lie
tuva. Dirbti, reikalauti, ko
voti reikia -sakė p. J. E. Karo
sas ir laimėjimas bus musę.

St. Norkūnas, P. Petrauskas, 
A. F. Kneižis, Kazlauskas iš 
Brocktono, Pranaitis, M. Ve- 
nis ir daugelis kitę karštai rė
mė parašų rinkimą ir už Lietu
vos laisvę, sakė, gatavi gal
vas padėti.

“Sandaros” Redaktorius p. 
Norkus ir-gi už parašę rinki
mų užsireiškė, pabrieždamas, 
kad lenkę prasimanymams būk 
Lietuvoje lietuvię nesą, geriau
siu atrėmimu bus lietuvię pa
rašai.

Konferencijos vedėjas p. I- 
vaškevičius p. Karoso mintį pa
gavęs, kad visi lietuviai be 
skirtumo Lietuvai laisvės nori, 
persitikrinimui balsais paleido 
klausimą: “Kas nori Lietuvai 
neprigulmybės, pakelkit ran
kas!” Visi pakėlė.

Į komisiją visą reikalą tvar
kyti po ilgu pasikalbėjimų ir 
rinkimą ingaliota šios ypatos: 
A. Ivaškevičius, Z. Gurkliutė, 
J. Kavaliauskas, A. F. Kneižis, 
p-ni Čižnvienė, M. Gendrolis, 
D. Šapalis, J. Acius, A. Nau
džiūnas, V. Varžihskaitė, M. 
Venis ir S. Jakubauskas.

Pienus visam darbo vedi
mui išdirbs išrinktoji komisija 
ir jinai pasistengs taip suorga
nizuoti Bostono ir apielinkė4 
lietuvius, kad neliktų nei vie
no lietuvio, kuris po peticija 
nepasirašytų.

Bus renkama ir kitataučių 
prijaučiančių Lietuvos laisvei 
parašai.

Iš visų konferencijoje daly-
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vavusię atstovę ūpo buvo ga
lima patėmyti, kad darbas bus 
varomas šauniai ir Bostono lie
tuviai šiuo svarbiu reikalu dar
buosis uoliai. So. Bostonie
čiai ir apielinkės lietuviai nesi
gaili nei darbo, nei laiko, kuo
met pasirodo reikalas remti 
Lietuvos laisvės klausimą. Tai 
tikri tėvynainiai.

Konferencijai ir juoką netrū
ko. P-ui Michelsonui prilyginus 
lietuvię pastangas prie žvir
blio spamij plesnojimo', į nelai
mingą žvirblelį inkibo daugu
ma delegatę ir taip jį apipešė, 
kad nabagėlis visai be plunks
nų paliko.

Vienas delegatas iš Stough- 
tono pasigailėdamas žvirblio, 
jam kondolenciją išreiškė, bet 
daugiau žvirbliui užjaučiančią 
nesuradus, palikta jis švento
je ramybėje.

Prie konferencijos keisteny
bių galima priskirti dar ir p- 
Geniočio neprigulmingos.“ pa
rapi jos” užlaikytojo nesmagi? 
padėjimą. Vienas, kitas dele
gatas jį “kunigu” titulavo, bet 
dauguma “ponu” jį vadino. 
Titulą “pono” gaudamas Ge
niotis nurausdavo kaip mergai
tė ir visą laiką už plačių pečių 
vyro pasislėpęs sėdėjo. Titu
las “kunigo” jam_taip ir nepri
lipo. Vienas delegatas užpa
kalyj šiuos žodžius rašančio.

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. IVASZKEVICZ Agen
tūrą, papirko:

Vilimas Talangevičius, 3 šei
mynų stubą ant Silver gatvės, 
So. Boston’e;

Augustas Gudikas, 3 šeimy- 
ni) stubą ant Silver gatvės, So. 
Boston;

Jonas Pūstis, dvi stubas su
sidedančias iš 4 šeimyną su į- 
taisais ant E. Second gatvės, 
So. Boston’e;

Ignas ir Antanina Tutkai. 
puikią 3 šeimyną stubą .su į- 
taisais ant Dexter Court, Dor
eli ester’e;

W. ir M. Zuipsniai, 5 šeimy
ną stubą su krautuve ant C 
gatvės, So. Boston’e;

Kazimieras Šidlauskas, 8 
šeimyną ir 5 kratuvėmis didelį 
mūrinį nąmą, Kampas Broad- 
way ir E St. “Glynns Buil- 
ding” vienas iš geriausią na
mų ant Broadvay, So. Bosto
ne.

z

(Apgarsinimas)

Lietuvos Atstaty-

AClIAJ ollAVO ZjVzVIZjI. Llo lUOcHlLlVj 
sėdintis, juokdamasis pasakė: 
“Ni Bogu sviečka, ni čortu ko- 
čerga. ’ ’

Komisiją renkant pasirodė 
kiek lietuviško jomarko ypaty
bių, trukšmelio ir netvarkos 
pavydale, bet aplamai imant, 
konferencija buvo gyva, nuo
širdi, o kas svarbiausia lietu
viška dvasia atsižymėjo.

Dabar pasilieka konferenci
jos tarimus ir atstovų pageida
vimus kuotinkamiausia išpildy
ti.

Lietuvis.

LIETUVIU KAREIVIŲ 
KLIUBAS.

Kovo 26 d. 529A Broadvay 
nights of Columbus salėje atsi
buvo kareivių muštrai. Šį sy
kį susilaukėm naujų instrukto
rių p. Jurgį Kairį. P-as J. 
Kairis išbuvo Suv. Valst. ka
riuomenėje 17 mėnesių ir buvo 
Franci jo j sužeistas. Ant karės 
lauko išbuvo penkis mėnesius. 
Kelios savaitės atgal sugrįžo 
sveikas ir linksmas. Prie ka
reiviško kliubo sako prigulė
siąs mielu noru ir jei reiks ap- 
siimsiųs už instruuktorię. P-as 
J. Kairis yra jaunas ir gabus 
kareivis, kariškų muštrų ir 
gimnastikų moka atsakančiai. 
Visi kareiviai maloniai sutiko 
ir yra linksmi iš jo mokinimo.

Ateinantį panedėlį, kovo 31 
d. Bažnytinėje Svetainėje į- 
vvks susirinkimas. Malonėkit 
visi nariai ateiti ir naujų atsi
vesti.

Lietuviškų komandų turim 
gana ilgų. Pageidaujama, kad 
jaunimas prigelbėtų kodau- 
giausia, nes nuo dabartės pra
dėsim mokytis tikrai lietuviš
kų komandų.

Sekanti repeticija bus atei
nantį ketvergę, balandžio 3 d., 
toje pačioje vietoje. Meldžiu 
susirinkti.

mo Bendroves 
kampelis.

DELEGATAMS IŠVAŽIA
VUS.

Lietuvos Atstatymo Bend
rovės delegatai jau Francijo- 
je. Jau tuojau turėsime nuo 
jų žinių. Kokis Lietuvos pa
dėjimas šiandien — bus L. A. 
Bendrovės pasiuntinių uždavi
niu aprašyti. O laikraščiai 
(anglų) suteikia kas-kart vis 
daugiau žinią apie Lietuvą. Iš 
ji) matyt, kad Lietuvos klau
simas rimtai bus svarstomas 
jgreitoje ateityje ir kad Lie
tuva bus neprigulminga. Vie
nok Lietuva labai apgadinta 
karės. Broliai ir seserįs, ar 
jums nerūpi Lietuvos atsta
tymas?!

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė rūpinasi Lietuvos reikalais 
ir jau pradeda tenai darbą- 
Bet tiems reikalams reikia mi
lijono dolarių! Skubinkimės 
visi, kaip vienas tuojaus sudė
ti pinigą, nes Lietuvoje at
statymo darbas jau dirbamas. 
Dėkime, kiek kas išgalime!

nės, kad Lietuva gali dėties 
prie 'Lenkijos tik autonomiš
kai. Komercijos, apsigyni
mo ir kiti reikalai bus bend
rai aprūpinami, o kultūriniai 
ir tautiniai reikalai būsiu pa
likti kiekvienos tautos pilnam 
savistoviam aprūpinimui. Tas 
Jaikraštis lyg bando taikyti. 
Tai reiškia, kad lenkę dalykai 
nepergerai stovi ir kad lietu
vių rimtas veikimas nugalėjo 
jų intrigas. Tai didelis lietu
vių -laimėjimas.
Londono didelis žydę laikraš
tis stoja už Lietuvą, žydai 

nori neprigulmingos 
Lietuvos.

Londono žydų laikraštis, ap
rašydamas Lietuvos klausimų, 
pasakė:

Lietuva ir Baitgudija suda
ro tvirtų respublika. Valdžia 
jau esanti visuomenės užgirta. 
Valdžioje yra ir žydų atstovai, 
kaip ir baltgudžių, ir mes, žy
dai, nenorime antisemitą len
kų, todėl kovosime prieš jų 

• pastangas užgrobti Lietuvą. 
Taip-gi nenorime nei susirgu
sių rusų, nei Vokietijos glo
bos, bet norime neprigulmin
gos Lietuvos. Šitas žydų bal
sas buvo pakartotas New York 
Evening Post, kovo 10 d.
Tegul gyvuoja neprigulminga 

Lietuva!
Dėkimės prie Lietuvos At

statymo Bendrovės, nes tuomi 
prigelbėsite Lietuvų atstatyti, 
jos yargus pamažinti, jos žmo
nėms po didžių vargi} atsigau
ti padėsite, 
^kovojančius 
lies gerovę!

Iškeliavę
mo Bendrovės delegatai jau 
gavo palengvinimus siuntimui 
telegramų per Commercial 
Cable ir mokės tik dešimtų da
lį mokesties, kokia paprastai 
imama. Nepraleiskite Lietu
vos Atstatymo Bendrovės ži
nių. Skaitykite “Lietuvos 
Atstatymų ” Metams tik vie
nas ’ dolaris.

Svarbiausia — būkite Lietu
vos atstatytojais ir dėkitės 
prie Lietuvos Atstatymo Bend
rovės.-

Informacijų klauskite šio
kiu adresu:

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

Remkite brolius, 
Lietuvoje už ša-

Lietuvos Atstaty-

Kareivis.

NEPRIPAŽĮSTA UNIJOS.
Passaic, N. J. Penkios audi- 

minės paskelbė, jog atstato vi
sus darbininkus. Darbininkę 
skaičius siekia 12000. Jie 
streikavo septynias savaites ir 
buvo sugrįžę darban. Kom
panijos paskelbė, jog dirbtu
ves atidarys ateinantį utarnin- 
ką. Išlygos bus tokios: alga 
bus ta pati, bet vietoj 55 vai. 
bus 48 vai. savaitėje; unija 
nebus pripažinta; nepripažįs 
taip-gi jokių darbininkę komi- 
tetę.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
JĖZAUS DRAUGUOS 

PRAKALBOS.
Nedėlioję, kovo 30 dienų Šv. 

Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje rengia prakalbas 
Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Draugiją. Kalbės žymūs lietu
vių veikėjai. Prakalbos prasi
dės 7:30 vai. vakare. Patarti
na į prakalbas visiems atsilan
kyti. ~

Lietuviai patįs gerai rūpinasi 
šalies reikalais.

Lietuviai jau sudėjo 115,000,- 
000 markią vidurinės paskolos. 
Tai bus netoli 25,000,000 dola- 
rią. Tik pagalvokite, kad, tie 
karės suvarginti žmonės tiek 
sudėjo, tatai Amerikos lietu
viams reikia sudėti jau neb- 
tiek, bet daugiau. Broliai ir 
seserįs, ar jūs neparodvsite 
nei kiek pasišventimo link sa
vo tėvynės! Čionai esame ket
virta visą lietuviu dalis, ir gy
vendami pilnume tebsudėjome 
vos tik apie trisdešimtiną dalį 
to, ką Lietuvos lietuviai sudė
jo šalies atstatymui. Pamis- 
lykime, kaip mes galėsime su
tikti savo išvargusius brolius 
ir seseris, kuomet keliausime 

i Lietuvon! Tik pagalvokite. 
Tai gėda raudonins veidus!

Mažoji Lietuva jungiasi prie 
Didėsės. Tilžėje sudaryta Ko
mitetas. Dr. Gaigalaitis va

dovauja.
Žinios atėjo ir nuo Pfrūsą 

lietuvię. Jie dedasi su Di
džiąją Lietuva. Kovo 6jd. pa
skelbė tą visam pasauliui. Vi
same judėjime vadovauja dak
taras Gaigalaitis, reichstago 
atstovas ir žymus veikėjas. 
Rašytojas Vydūnas parašė 
-Lietuvos Istoriją, kurioje Ma
žąją, Prūsą Lietuvą, priski
ria prie Lietąyos. Anglą spau- 

1 doje apie tai rašė “Literarv 
Digest.”

Lithuanian Development 
Corporation

320 — 5-th Avenue,
New York, N. Y.

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.
” -tris sykius

.50c.
$1.00

Lenkai nenori Lietuvos pri
jungti, bet geidžia, kad 
Lietuva prisidėtų autono
miškai prie Lenkijos. New 
York Times taikintoju tapo.

Kovo 10 d. New York Times 
editoriale išspauzdino, kad esą 
Ukrainai, Lietuvai ir Lenki
jai verta sudaryti federacijų 
ir ginčus užbaigti. Girdi, Pa- 
derevskis esųs tokios nuoruo-

“ ■ I ——- — ■ "

Paieškau giminių: švogerių ir 
dėdžių; paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Šidlavos par., Pranas 
Junukas kaimo Paidupių, Vincas 
Adamaitis kaimo Bultkarčių. Jie 
gyveno Chicagoje, III. Tarnas Vaz- 
nis gyveno Brooklyn, N. Y. Jie 
patįs ar kas kitas malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

Vincas Vaznis,
414 Ėst St., New Britan, Conn.

Mikas Tenderi:, kuris pribūda
vo Į Greenfield, Mass. ir turėjo bū
tinai pribūti į Bostoną, Mass. su 
labai svarbiais reikalais yra pra
šomas pranešti yptiškai arba laiš
ku, ar kitas žinantis duokite ži
noti apie jį šiuo adresu:

Juozas Prusik,
2 Solon St., Grienfield, Mass.

Aš Antrinas Brazauskas paieš
kai! savo pusbrolio Viktoro Račo, 
Kauno gub., Raseiniii pav., Man- 
kūnų vai., Ražaičių kaimo. Jis 
pirmiaus gyveno tVaukegan, 111., 
o dabar nežinau kur. Meldžiu at
sisaukt šiuo adresu:

Antanas Brazauskas, 
Bratle Str. C., Atrol, Mass.

ANT PARDAVIMO FARMA.
Apie 8 akrai žemės, 3 akrai ga

lima sodyti taboka, o likusi dėl 
bulvių ir visokių daržovių. Per 
lauką bėga upelis; aplinkui ap
tverta ganyklė, namas ant dviejų 
lubų, 6 dideli kambariai, prie pat 
namo durių šulinis ir banė, viš
toms šantės. Užvesta dailus so
das. Yra karvė, kiaulių, vištų ir 
kitokių gyvulių/ Čia yra kelios 
kompanijos kurios augina po ke
lius šimtus akrų tabako ir užtai 
yra gana daug darbų. Vasarą ir 
žiemą galima dirbti su visa šei
myna. Darbas lengvas ir sveikas. 
Ši puiki vietelė stovi arti mokyk
los ir parsiduos piigai. Kurie no
rite platesnių žinių, atsišaukite ant 
šio adreso:

A. VAIČIAKAUSKAS,

Bos 2, Bloomfield, Conn.

PARSIDUODA PIGIAI 
TONIKO DIRBTUVĖ

Parduodu geriausią dėl biznio 
TONIKO DIRBTUVĘ. Daug lie
tuviu ir lenkę pirkėjų. Gera vie
ta dėl lietuvių. Parduodu iš prie
žasties ligos. $2.500 cash, o kitus 
ant labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į 31 Hongbton St., Somervil- 
le, Mass. Netoli Inmau Sąuare. 
Tel. Somerville 6290.

Paieškau savo draugo Motiejaus 
Padalskio, Suvalkij gub., Kalva
rijos pav., Alytaus miesto. Į Suv. 
Valstijas atvažiavo 1910 m. 
dėjau, kad 
Mich. Aš 
Jis pats ar 
adresu:

Gir- 
apsigyveno Detroit, 

turiu svarbų reikalą, 
kitas atsišaukite 'šiuo

F. Žakas,
1027 E. 69-th St., CIeveland, Ohio.

Noriu gauti darbą pas lietuvius 
arba lenkus prižiūrėti namus ii 
vaikus. Kam reikėtų, galite ma
tyti vakarais nuo'5 vai.

Julė Miliauskienė,
68 Tudor St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Namas su 8 kambariais, 2 2-jų 

šeimynų. Rendos po $16.00. 
Parduosiu už $1500. Įmokėti kiek 
kas išgalės, nes aš būtinai turiu 
parduoti šį mėnesį ir išvažiuoti 
ant farmų.

Namas visai arti prie karų ir 
dirbtuvių. Norintieji pirkti atsi
sukite nuo 5 vai. kiekvieną vaka
rą arba nedėliomis. Adresas: 20 
Washington PI., Hyde Park, Mass.

Paieškau sūnaus Pętro Kazlaus
ko, arba angliškai Peter McLas- 
key; gegužio mėn. 1914. m. prisi
rašė liuosnoriu važinėti ant laivų 
Britanijos armijoj (Prince Lane). 
Gyveno Škotijoj (Anglijoj) Burn- 
bank’o mieste po numeriu 14 
Baurdes Str. Bet kur randasi da
bar nėra žinios. Gavau 5 kovo, 
1919 m. iš valdžios žinią, kad jis 
yra gyvas ir yra pabėgęs nuo lai
vo į New York’ą. Kas žinote, 
ba paties meldžiu atsišaukti 
antrašu:

Katarina Kazlauskienė, 
50 Crown Str., 

S. S. Glasgow, Seotland.

ar- 
šiuo

Paieškau puseserės M. Dobiliu- 
tės, po vyru Kučinskienės, paei
nančios iš Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio apskr., Lapankos kaimo. Prieš 
6 metus gyveno Scotland’e (Ang
lijoj) Bellshill mieste, o po tam iš
keliavo į Ameriką, bet kur randa
si dabar — nežinau. Kas žinote ar 
patįs, meldžiu atsiliepti šiuo ad
resu:

Julijona Levonienė,
8 Brudge Str.,

S. S. Glasgow, Seotland.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

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

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

n 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 

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

nBnSnca nt norite nbnfc rv

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS ~ 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

I 
“DARBININKĄ.’*

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakara

t
E03W ROA.DWA.YCor. STSO. BOSTON. 

Te! 502 S. B.

■e

i

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

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

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

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

Nedėliotai* 
nuo 10 »«L ryte 
Iki «*•!. vakare.

——

Tel So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sueikalbeti ir lietuviukai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyao. G7do visokiai lirai
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Aklnlua.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Paieškau DARBO BUČERNĖ- 
JE. Taip-pat galiu būti koopera
cijoms arba privatiškoms krautu
vėms už vedėją. Gerai suprantu 
tą darbą. Kalbu angliškai, lietu-, 
viškai ir lenkiškai. Jeigu būtų 
kam reikalinga, kreipkitės šiuo 
adresu:

Juozas Jankauskas,
22 >Calwary St., Waltham, Mass.

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
esamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su
virs 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju 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, taį aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

J d

gij

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
9-11 RTTC NEWARK.NJ.
2-4 po pietų Telefonas 9:
B-S vakare Market

Kad būt. gražiu.
Vartok tą mostį, JI padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTĄ. Pra
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 stampomls.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, "VVaterbury, Ct.

Paieškau dukters Liudvikos 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji 
yra 5-kių pėdų it 1 colio aukščio, 
plaukai tamsiai geltoni, biskį pa
linkus, ploščius (coatas) rudas, 
juodas plušo kalnierius ir ant 
rankovių apdėta tokiuo pat. Ji 
turi su savim paveikslus ant atvi
rutės jos pačios, o kitas visos šei
mynos. Ji 17 metų amžiaus, kal
ba angliškai ir lietuviškai. Vy
ro pavardė Domininkas Buivy
das, angliškai vadinasi (Dian 
Bubed), nedidelis, tamsiai raudo
nas, plaukai tamsiai geltoni, ka
reiviškais drabužiais ir kalbant 
galima pažinti, kd kauniškis. Ne
sibijokite atsišaukti patys, nieko 
nebus blogo ir man kaipo tėvui 
bus raminus, o jei kas aptėmvsi- 
te juos, meldžiu man pranešti už 

Į ką būsiu dėkingas. Adresas:
Aleksandra Bendokas,

458 Grand 8tX' Brooklyn, N. Y.

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

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims- vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
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- i 
rėjimas yra dykai

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

DR. GIBBS i
573 Washiagton St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety Į 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos t v Nedildieniais ir Šventėmis |
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. Į

ffi

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 no pižta. V

Bei! Phone Dickinion 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafoga inlaiki plinka įlinki

ma. priialini pleiikiiM. nirfėjinu 
odos nlvoa. narin* aliukui priduoda 
ma Jim reikaltagi naiita.

Dennafaoa p adary* kad Jmfl plaa- 
kai boa tankai takia ir ikiiitna.
• Oda Juiil galToje bni tyri, plela- 

kinoi Hayka a>t viiadoi ir pliekai 
aaltaki diogiaui!

Reikiliaimt prilietime Jum pat- 
ta tarii dykai Hba^dymai įimpila.

PrtauaMtu We. įtampomi! peniau 
ttao IMa. raaii ilbandymei dežiuta 
Dermataoa ir brofiura.

AROIL SPCCIALT1ES CO.
BOX 97. PM1LAOCLFHIA. PA.




