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miniškame sutikime gyventi 
su Rusija.

Rusijoj Penzos mieste buvęs 
susektas rojalistų suokalbis. 
21 suokalbininkas buvo suim
tas ir sušaudytas.

Austrijos raudonieji pienuo
ja sukilimų ir paėmimą val
džios į savo rankas.

Finlandija gavo iš Ameri
kos maisto ir visi finai išreiš
kia Amerikai dėkingumą už 
paramą.

Darbininko" Knygynas.
STREIKAS PASIBAIGĖ.
Austrijoj geležinkelių darbi

ninkų streikas pasibaigė.

Bet jų'tenrpadėjiZ ’ 
Apielinkėse jau

KARĘ IŠ RUMUNŲ 
PUSĖS.

Mangin vyksta Rumu- 
Toje šalyje bus talki-

Naujos valdžios darbai.

Gen. 
nijon. 
ninku štabas, kurs ves karinius 
veikimus prieš Vengrijos rau
donąją valdžią.

VISI MOKYTESNIEJI 
IŠŽUDYTI.

Anglijos socijalistų partijos 
pildantysis komitetas savo su
sirinkime priėmė rezoliuciją, 
kurioj raginama kuogreičiau- 
sia jvykinti taiką.

“ Aeceptance for mailing at spe- 
cial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918v’r

GREIT KRAUSTYSIS IŠ 
VILNIAUS.

tam- 
25c.

Tėvas Alfonsas Maria (passionistas), kurs 
šiuo laiku laiko pasekmingas misijas Nau
jojo Anglijoj. Dabar 1 aiko misijas Latvren- 
ce, Mass.

Šveicarijos valdžia guodžia- 
, kad 63.000 tomi maisto iš 

Amerikos sulaikyta Francijos 
uoste Cette.
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“Darbininko” Knygy nas specialiai parūpino vi
sokių religiškų daiktų ir už prieinamą kainą.

, Nusipirk gerą stipru ROŽANČIŲ. “Darbininko” Kny
gyne galima gauti visokių rožančių nuo 25e. ir aukščiaus.

Škaplierių, medalikėlių, stacijinių kryželių ir tt.
Pastatomų ir pakabinamų Kryželių, kurie naktyje 

šiame kambaryje matomi ir taip visokių, pradedant nuo

ŠVĘSTAM VANDENIUI KRAPYLAI.

PRENUMERATOS KAINA: 
Tris kartus savaitėje ... .$3.00 
Bostone ir apielihkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams ..... .4JK 

“DARBININKAS,” 
242 Broadway, So. Boston, Mass
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Sulyg naujausių žinių, 
Vengrijos buvusis premieras 
Karolyi tebesąs gyvas ir liuo- 
sas.
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Žinios iš Lietuvos.
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Taika užkliuvo
---------------------------- ♦

ARDO PASAULĮ DĖL ATEI
TIES LABO.

Anglijos laikraštis \Vest- 
minster Gazette skelbia, būk 
Lenin pasakęs, kad jis supran
tąs ir pripažįstąs,kad bolševiz
mas pakrikdė Rusiją ir darbi
ninkus įstūmė vargan, bet jis 
nepaisąs Rusijos, o jam rūpįs 
internacijonalizmas. Sako, jog 
jis suprantąs, kad viso pasau
lio darbininkai atsidurtų var
gų jurėn, jei priimtų bolševiz
mą. Bet jis tikįs, kad po kele- 
tos gentkarčhr žmonės naudo
sis vaisiais dabartimi) suiru
čių.

GAL PREZ. WILS0N PASI
TRAUKS IŠ EUROPOS.

-Jei dalykai taikos konferen
cijoj ūmu laiku nepagerės, tai 
pasaulis išgirs negirdėtų nau
jienų. Nėra sutarimo tarpe 
atstovų didžiųjų valstybių. Da
bar visus dalykus išrišinėja ke
turių valstybių atstovai. Tos 
valstybės yra šiosz Amerika, 
Anglija, Francija ir Italija. Jas 
atstovauja prez. AVilson, Lloyd 
George, Clemenceau ir Orlan- 
do. Taipe jų nėra sutarimo. 
Pereitą savaitę girdėjome, kad 
taika bus paskubinta, o ištikrų
jų nieko panašaus nebuvo. 
Dar-gi dalykai pablogėjo.

Nesutikimai kįla iš to, kad 
negali susitaikinti kokią kont
ribuciją uždėti Vokietijai ir 
kokias žemes prijungti prie 
Francijos. Francija reikalau
ja labai daug ir tam priešinasi 
prez. AVilson ir Lloyd George. 
Francija dabar griežtai pasi
statė, kad reikalauja- ne tik 
Alzacijos ir Lotaringijos, bet 
taip-gi ir Saar klonio, kurs žy
ra visiškai vokiškas. Tas eina 
prieš prez. AA’ilsono principą, 
kad tautos arba jos dalys ne- 
priv»teJs»®**-skirstomos ir dė- 
liojamos nuo vienos valdžios 
prie kitos be jos sutikimo.

Dabar dalykai priėjo net prie 
to, kad prez. Wilson gali pasi
traukti iš Europos. Spėjama, 
kad jis tą darytų dar greičiau, 
jei žinotų, kad Amerikos vi
suomenė tam pritartų.

Dabar jau pripažįstama, jog 
taika begalo užsitęsė todėl, kad 
Francija kliudė darbą savo di
deliais reikalavimais.

Tas keblus taikos konferen
cijos padėjimas negalės nuo 

_ šiol ilgai tęstis. Šiaip ar tarp 
ūmai turės išsirišti. Jei daly
kai geram nenueis, tai pasau
lis išgirs netikėtų naujienų.

GINKLUOJA DANCIGĄ.
Vokietijos valdžia netik pa

didino kariuomenę Dancige, 
bet pradėjo statyti armotas pa
krantėje. Rengiasi priešintis 
sodinimui tame mieste lenkų 
kariuomenės, atgabentos iš 
FranciojsK Vokietija siūlo ki
tus uostus, per kuriuos būtų 
galima gabenti lenkų kariuo
menę.

Tame reikale gen. Foch ma
tysis su vokiečių armistijos ko
misija.

Vokietijoj šnekama, kad ar- 
mistija (karės pertrauka) gal 
būt bus atšaukta.

NEDARBAS BERLINE.

Berline bedarbių užlaikymas 
valdžiai atseina 1.000.000 mar
kių dienoj; Miestas nutarė 
pradėti įvairius viešus darbus 
ir paskyrė 160.000.000 markių, 
kad duoti progą bedarbiams 
užsidirbti.

UTARNINKAS, BALANDŽIO 1 D., 1919.

TURI DAUG SILKIŲ PAR
DAVIMUI.

Norvegija turi 2-000.000 sta
tinių silkių, kurias norėti) par
duoti badaujančioms Europos 
tautoms. Bet Anglija neleidžia 
jas gabenti į kitas šalis, Dar 
1916 metais Anglija buvo už- 
pirkus 300.000 statinių silkių, 
kad jų netektų Vokietijai. Tai 
tos silkės Norvegijoj ir iki šiol 
tebėra. Dabar jos jau netinka 
valgiui. Tinka tik aptręšti 
laukus. /

DIDINA JĖGAS DANCIGE.
Vokietija didina savo jėgas 

Dancige. Per tą miestą nori
ma pergabenti lenkų legijonus 
iš Francijos. Vokiečiai neno
ri tos demonstracijos. Dabar 
pienuojama gabenti per Kara
liaučių, Klaipėdą arba Liepo
ją

ODESOJ DAR TEBĖRA 
TALKININKAI.

Paryžius. — Talkininkų ka
riuomenės iš Odesos dar nepa- 
sitrjmtcė. 
mas keblus,
pasirodė raudonoji gvardija, o 
talkininkams sustiprinimų dar 
neatėjo.

RAUDONIEJI VENGRIJOJ 
NESTIPRŪS.

Bernas, Šveicarija. — Prin
cas L. Windish-Grastz pasakė, 
kad 2.000 kareivių nuverstų 
Vengrijos raudonųjų valdžią. 
Jis sako, kad raudonieji tik 
Budapešte turi saujalę pasekė
jų ir viskas. Prmcas yra bu
vęs Vengrijos ministerių.

SUKILO INDUONAI.
Argentinoj Fornuosos pro

vincijoj buvo sukilę indijonai. 
Vienas būrys buvo užpuolęs 
fortą Junka ir užmušė 15 ka
reivių ir du oficieriu. Indijonai 
pasigavę arklius ir visokių 
reikmenų prisigrobę pabėgo.

LABAI BOMBARDUOJA.

Ukrainiečiai smarkiai bom
barduoja Lvovą. Keletas de- 
sėtkų civilių žmonių užmušta 
ir keletas šimtų sužeista. Šv. 
Jurgio katedra ir arcivyskupo 
namai labai pagadinti.

Nesenai buvo pranešta, kad 
tą miestą ukrainiečiai paėmė. 
Matyt tai buvo neteisinga ii- tai išreiškia viltį, kad taika į- 

vvks apie balandžio 20 d.
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Detroit, Mich. — šeši gink
luoti banditai iš Federal Statė 
Bank vidurdienyje pavogė 
$50.000. Vagiliai banke radę 
12 asmenų buvo uždarę į kam
barį, o po to pagriebė pinigų 
pluoštus ir pabėgo.

IŠ KR. DEM. GYVENIMO.
Garliava (Kauno aps.). Sau

sio 1 d. Garliavos draugijų sa
lėje buvo Lietuvių Krikščionių 
Demokratų par. visuotinas na
rių susirinkimas... Susirinkimą 
atidarė kun. P. Račiūnas. 
Trumpai ir gražiai prakalbėjęs 
į susirinkusius pasiūlė išsirink
ti susirinkimui vešti pirminin
ką. Išrinkta pirm. Br. Pet
kevičius. Raštininku Sim. Ja
kubauskas. Susirinkimo pro
grama: 1) Sim. Jakubauskas, 
perskaitė L. Kr. Demokratų 
partijos steigiamojo susirinki
mo protokolą ir trumpai paaiš
kino L- Kr. Dem. partijos šių 
laikų siekinius. 2) J. Girnius, 
perskaitė įstatus su kaikurių 
smulkmenų paaiškinimais. 3) 
Br. Petkevičius prie J. Gir
niaus pridėjo pastabas prie per
skaitytų įstatų ir toliaus skai
tė su paaiškinimais L. Krikš. 
Dem. partijos instrukcijas ar
ba kas reikia žinoti kiekvienam 
partijos nariui. 4) J. Girnius 
paaiškino, kaip socialistai riša 
žemės klausimą ir kas tai yra 
nacionalizacija ir socializacija. ■ 
Tas klausimas sukėlė daug1

KARĖS
STOVIO PASKELBIMAS

Privalomas įsakymas. 
Visiems Seinų miesto ir Seinų 

apskrities gyventojams.

Tvarkai ir viešai ramybei pa
laikyti bei gyventojų turtui ap
saugoti, be tikybos ir tautybės 
skirtumo, šiandien 9 sausio 
dieną nuo 10 valandos vakaro 
Lietuvos Laikinosios Valdžios 
įgaliojimu paskelbiu Seinų 
miestą ir Seinų apskritį karo 
stovyje, koliai įvyks pilna ra
mybė ir tvarka.

Tuo tikslu:
1) Įsakau nuo 10 valandos 

vakaro ligi 5 valandos ryto ci
viliams gyventojams be mano 
leidimo neišeiti gatvėn.

Kas nepildvs šio įsakymo, 
bus sulaikomas ir baudžiamas 
kalėjimu.

2) Miliciantai yra neliečiami. 
Kas pakels ginklą prieš mili- 
ciantą, arba kėsinsis veiksmu 
užgauti, bus sušaudytas vieto
je-

3) Kas pasipriešins milicijai,Vilnius bUS llllOSaSa , rar>,ZiaUS Xe‘^1SLai S\rei; Tas klausimas daug bus teisiamas karo teismu.w maumu? &a^av AlUVUUUt kavo pusantros valandos, kad SVarbių kalbų, ypač kada pa- 4) Tvarkos ardytojai, mai
- -- valdžia išpildytų algų, .pateli
Qtl m?- ~ mes reformą dvarų išprikimas. kiti visuomenei kenksmim

Stockholm, kovo 28. — Su
lyg pranešimų iš Kauno, tai 
bolševikai traukiasi atgal visu 
vakariniu frontu į šiaurę nuo 
Pripetės pelkių. Yra tikima
si, kad Vilnius, Lietuvos so
stinė, greit bus bolševiki) ap
leista.

%

NAUJAS LENKŲ TRIKSAS.

Varsa va. Užsienio reikalų 
komitetas patieki lenkų sei
mui sumanymą padaryti susi
vienijimą su talkininkais, ne
išskiriant nei militarių, finan
sinių ir komercijalių sutarčių. 
Sumanyme patariama priskir
ti prie Lenkijos tas rytines že
mes, kur lenkai daugumoj ar
ba kur lenkų kultūra viršauja.

Išreikšta pageidavimas, kad 
Lietuva etnografiškose ribose 
sudarytų atskirą valstybę, ku
ri paskui būtų prijungta liuo
sa unija, kaip tai senovėj bu
vo padaryta. Socijalistai pa
žadėjo tą sumanymą remti.

Tas sumanymas jau buvo 
paduotas Seimui ir jis jį už
tvirtino. Dėlto reikalo komisi
ja su Paderewskiu priešakyje 
važiuoja į Paryžių.

Leninas, Rusijos premjeras 
pataria Vengrijos raudonie
siems siųsti armiją Į Austriją 
ir nuversti ten esančią valdžią. 
Tą darbą žada paremti sutei
kiant 100.000.000 kronų.

i

Talkininkų karvedžiai mar
šalas Foch, generolai Wilson, 
Pers'ii n g ir Diaz Paryžiuje tu
rėjo konferenciją. Spėjama, 
kad svarstė apie karinius rei
kalus ant Balkanų ir Vengri
joj.

Valstybės banko pagalba, ir jų 
išdalinimą norintiems žemę 
dirbti. Labiausia žmonėms rū
pi tų dvarų likimas, kurie bau
džiavos laikais tapo sudaryti 
iš atimtų iš ūkininkų žemių. 
Tokių dvar Garliavos parapi
joje yra keli. Jie dabar sude
ginti ir vargiai galės atsistaty
ti. 5) Plačiai buvo kalbama 
apie šių laikų svarbumą kiek
vienam lietuviui katalikui, ka
da žmonėse veikia įvairios sro
vės, norinčios sukiršinti vi
suomenę. Nutarta nepasiduo
ti blogų srovių įtakai ir visiems 
laikvties vienos bendros min
ties ir uoliai dalyvauti visuose 
rinkimuose. _

PAVEIKSLAI.

Įsigyk puikų Šventojo paveikslą, kuriuo papuoši 
namus. Tokius paveikslus gausite “Darbininke/’ Ateik — 
pasirinksi.

STOVYLŲ vidutinio diduma ir už labai prieinamą kainą. 

MALDAKNYGĖS.

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

KRAŠTO APSAUGOS ŠTABO 
PRANEŠIMAS.

L. S. B. Sausio m. 25 ir 26 
d. Į žiemos vakarus nuo Vil
niaus mūši) priešakinės dalys 
susirėmė su rusais. Rusai bu
vo priversti pasitraukti. Mes 
nuostoli!) neturėjome.

..... ...._ ....... i kenksmingi 
gaivalai bus kuosmarkiausia 
persekiojami ir baudžiami vi
su karo teismo žiaurumu.

5) Įsakau visokios rūšies 
ginklus Šeini) mieste ir parapi
joje sunešti į Seinų milicijos 
štabą ligi sausio 15 d., o Šei
ni) apskrityje į parapijų komi
tetus ligi sausio 20 d.
7) Uždraudžia laikyti pas sa

ve visokios rūšies ginklus be 
mano leidimo. Pas ką bus ras
tas ginklas, tas bus baudžia
mas karo teismu.

Seinai, sausio 9 d. 1919 m.
Seinų miesto ir Seinų apskri

ties
Komendantas Asevičius.

Tas įsakymas buvo iššauk
tas kylančios apskrityje ne
tvarkos. Griežtas komendan
to žingsnis užkirto tai netvar
kai kelią ir šiandien Seinų ap
skritys priguli prie geriausia 
sutvarkytų ir ramiausių Lietu
vos kampelių.

(“Tiesos Kardas”)

PRIPAŽINO, KAD LIETU-s 
VIAI ATREMIA BOL

ŠEVIKUS.

Weimar, kovo 27. — Vokie
tijos karinis ministeris Noske 
aiškindamas Steigiamajam Sei
mui apie Rusijos užsienio rei
kalų ministerio Čicerino teleg
ramą siųstą į BudapeČtą apie 
Rusijos armijas esanti neteisin
ga ant tiek, ant kiek ten pa
liesta vokiečių armija.
’ Ministeris Noske sakė, kad 
Baltiškose žemėse su bolševi
kais daugiausia kaujasi latviai 
ir lietuviai, o vokiečiai užėmę 
tik geležinkelių liniją, kad 
apsaugo! i gabenimą reikmenų. 
Vokiečių valdžia, sakė jis, su
tarė, kad Kurše ir Ukrainoj 
vokiečių kariuomenė neveiktų.

Dar sakė, kad rytinį frontą 
vokiečiams dar reikėsią saugo- 

iečių valdžia tikrai i
koj ir gerame kai-.

■ ■ ■ -

MALDAKNYGIŲ galima 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. J

“DARBININKAS,”
244 West Broadway, South Boston, Mass.

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

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
, Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 

Pinigus siųskite su užsakymu. (

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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RAUDONŲJŲ DARBAI. 
VENGRIJOJ.

Vengrijoj, raudonieji pagavę 
valdžią, nesėdi be darbo. Pir- 
mas naujos valdžios darbas bu
vo tai užginti tikybos mokini
mą inokykolse. Bankai pavesti 
vedimui klerkų; bankų direk
toriai nieko nereiškia. Tur
tingųjų namuose daroma kon
fiskacijos, grobiami branges
nieji daiktai. Randos paliep
ta mokėti ne namų savinin
kams, o valdžiai. Visos krau
tuvės išskiriant valgomųjų 
daiktų uždarytos. Daromi ap- 
skaitliavimai ir paskui visos 
bus paimtos į “valdžios” ran
kas. Žemes ir-gi pasisavino 
“valdžia.” Pirmas raudona
jai valdžiai keblumas tai trau
kinių mašinistų streikas. ♦ Su
streikavę, paliko traukinius su 
pasažieriftis arba tavorais net 
ant laukų, ne^avažiavo nei iki 
stoties.

Siberijos valdžios jėgos pra
dėjo užiminėti miestelius Per- 
mo gubernijoj, išgainiojant 
bolševikų gvardiją. Randa pėd
sakus didelių žudymų. Pavyz
džiui sodžiuj Troick besą už
mušti visi mokytesnieji' žmo
nės. Tarpe užmuštųjų buvo 
agronomas Suvorov, moteris 
daktarė Kalmykova, teisėjas, 
sena kunigo sesuo ir girininkas 
su žmona. Panašių žudynių 
randama veik visuose atka
riautuose miesteliuose ir so
džiuose. Žudo visus profesio
nalus jr mokytesnius. įg

Siberijos visuomenės nuomo
nė yra ta, kad jei žmonija ne
kariaus sujungtomis spėkomis 
prieš bolševikus, tai bolševiz
mas sunaikins visą civilizaciją 
ir suturės pažangą žmonijos.



• Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergius ir sabatoihis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Kst&li 
ką iv. Juozapo Darbininką Są
junga.

“DARBININKAS” '

\

(The Worker)
The Lithuanian tri-vreekly pa

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Teąrly ..................$3.00 
Boston and suburbs............. 4.00
4 months . •<...........................1.50
Foreign countries yearly ...

tijos, tai Francijos valdžia ne
užsilaikys. Jei Italija negaus 
Dalmacijęs pakraščių, tai Ita
lija virsianti bolševikiška. Jei 
Jųgo-Slavija turės netekti Dal- 
macijos pakrančių, tai ten ir
gi įsigalės bolševikai. Jei Len
kija negaus žemės juostos per 
Vokietiją su Dancigu, tai da
bartinė Lenkijos valdžia neišsi
laikysianti ir ten užviešpatau
siąs bolševizmas.

Tai dėl šitų prieštaraujančių 
tautų reikalavimų taika .nega
li Įvykti ir tas rengia dirvą bol
ševizmui.

KODEL TA BAIMĖ.
Kurie seka amerikoniškus 

dienraščius, tai tie mato, ko
kis alasas kilo Europoje ir čia 
Amerikoje, kuomet raudonie
ji paėmė viršų Vengrijoj. Vi
sur pradėjo vaidintis bolševiz
mas. Laikraščiai rašo, būk 
taikos konferencijos delegatai 
kur tik žiūri, tai visur mato 
Lenino ir Trockio šmėklą. Tai
kos konferencijos delegatai ir 
talkininkų valdininkai tveriasi 
už galvų ir neišmaną, ką dary
ti, kaip suturėti anarchijos 

- tvaną. Iš visur pasipylė bal
sai, reikalaujantys skubinti 
taiką įvykinti.

Tasai sujudimas ir šauki
mas ne vienam net navatnu iš
rodo. Ir išteisybės. Juk mes 
lietuviai gerai žinome, kad 
Lietuvą ir visą Pabaltiką buvo 
beužplustą Rusijos bolševikų 
gaujos. Rusų bolševikai "bu
vo suplenavę užkariauti žemes, 
buvusias po Rusija prie caro- 
Jie tikėjosi tose šalyse rasti 
maisto. Juk gerai atsimena
me, kad buvo skelbta apie 
pribuvimą Kapsuko Vilniun 
su geru iždu pinigų, apie'pa
žadėjimą Rusijos bolševikų 
valdžios remti . Kapsuką pini- 
giškai, o už tai Lietuva turė
sianti duoti maisto Rusijos ro
jaus ponams. Ir ką-gi ? Mūsų 
viengenčiai, per tris metus 
merdėjusieji po kaizerio lete- 

„ na, ant greitųjų susiorgani
zavę, davė tokį spriktą nekvie
stiems svečiams, atvykusiems 
iš žemiškojo rojaus, kad naba
gai turėjo neštis atgal. Nuola- 
tai tiems Lenino ir Trockio 
raudonsargiams riesčiau Lietu
voj darosi.

Panašiai, jei ne blogiau ei
nasi Kurše Livonijoj ir Estoni- 
joj. Estonai gavo nuo finų 
keletą tūkstančių surūdijusių 
šautuvų ir darbininkai ir so
diečiai jų stvėręsis taip iškar- 
šė bolševikams kailį, kad pats 
Trockis bolševikams vadova
vęs vos nepakliuvo nelaisvėn. 
Net buvo vienas gandas, kad 
Trockis Narvoj buvo patekęs 
estonams.J Visai nesenai bu
vo žiniai kad estonai eisią ant 
Petrogrado ir Trockis paskel
bęs abelną mobilizaciją vyrų 
iki 46 metų amžiaus-

Tai matome kokios bolševi
kų spėkos. Jei-gi talkininkai 
norėtų, tai juk Amerike greit 
sudarytų kariuomenes iš lietu
vių, lenkų, estonų ir tt. jei tik 
jiems leistų savo tėvynes ginti 
nuo bolševikų. Kodėl vis-gi 
talkininkai būgštosi bolševikų! 
Turbūt yra kitokių priežas
čių. D?tug maž yra šitaip. 
Talkininkai nori išlupti kontri
bucijas iš savo priešininkų ir 
apkarpyti juos. ’ Ypač nori- 

z ma tai padaryti Vokietijai. 
Vokietija-gi perdaug smaugia
ma bevelis įsileisti bolševizmą, 
negu priimti talkininkų išly
gas. Sako, būk Vengrijos val
džia tyčia pavedė valdžios vai- 

\ rą raudoniesiems, kad nenorė
jo priimti talkininkų išlygų. 
Dabar taip yra veik su visomis 
valstybėmis — jei kuri negaus 
to, ko reikalauja, tai virs bol
ševikiška. Ir taip jei Vokie
tija turės duoti juostą žemės 
su Dancigu lenkams, ir jei tal
kininkams turės išmokėti dide
les kontribucijas, tai Vokieti
joj dabartinė valdžia grius- 
Jei Francija negaus kontribu
cijų ir tūlų žemių nuo Vokie-

KOKS PATARIMAS TURĖ
JO BŪTI.

Vienas “tautininkų”' laik
raštis. rašydamas apie parašit 
rinkimą šitokį duoda patari
mą:

“Renkant parašus, taip-pat 
reikėtų' žmonėms paaiškinti, 
kad yeikia vienos Lietuvių Ta
rybos, vieno Lietuvių Iždo ir 
vieno Lietuvių Šelpimo Komi
teto. Susirinkę lietuviai turė
tų sutverti pastovias kolonijų 
organizacijas.”

Kad parašų rinkimo darbas 
nusisektų, kad tasai bendras 
darbas turėtų gerą moralę in- 
tekmę į visuomenę ir kad pa- 
akstintų ją imtis bendrai veik
ti ir kitose srityse, tai anasai 
liberalų laikraštis turėjo šito
kį duoti patarimą:

“Renkant parašus, taip-pat 
reikia atminti, kad tai bendras 
darbas, kurio pasisekimas ly
giai turi rūpėti visiems lietu
viams be tikybos, srovių bei 
partijų skirtumo. Nors visi pri
pažįstame bendro darbo reika
lą tūlose srityse, bet tas dar
bas ant nelaimės iki šiol pas 
mus nesisekė. Dabar turime 
naują progą, naują bandymą 
atlikti vieūą darbą bendrai. 
Pasirūpinkime, kad jis nusi
sektų geriau negu bile kas ti
kisi. Toks pasisekimas bus 
ne'tik žingsniu, o šuoliu prie 
bendri nimo kitų darbų. O kad 
toks pasisekimas būtų, tai elg- 
kimės šitaip: traukime į tą 
darbą visokių pažiūrų lietu
vius, kurie tik stovi už nepri- 
gulmingą Lietuvą. Susirinki
muose nekelkime srovinių gin
čų, nekelkime klausimų nesiri- 
šančių su šiuo darbu, neįžeidi- 
nėkime vieni kitų, nebandyki-' 
me tą bendrą darbą panaudoti 
sroviniam sustiprinimui arba 
savo srovės' iškėlimui, rūpes
tingai laikykimės sutarčių. At
siminkime Lietuvių Dieną, ka
da dvi srovės nutarė ir proto- 
kolan užrašė, kad su Lietuvių 
Dienos darbo pasibaigimu 
Centralinis Komitetas nustoja 
gyvavęs, o išėjo taip kad tas 
komitetas dar ir dabar kaip ten 
gyvuoja. Netaktai, sutarčių 
nesilaikymai, bandymai bend
ru darbu savo srovę sustiprin
ti buvo kliūtim įVykinimui 
bendro veikimo srityse, kur vi
si galėtume veikti.”

Kadangi kaizeriui sutartys 
buvo tik popiergalis (scrap of 
paper), tai pasaulis maudėsi 
kraujuose ir ašarose pusketvir
tų metų. Kaizeris sukėlė prieš 
save visą pasaulį ir galų gale 
pats turėjo atsižadėti sosto.

i Kas girdėti lietuvių kolonijose.

CLEVELAND, OHIO.

Prakalbos.

Liet. Statymo B-vė surengė 
prakalbas^ kurios buvo nedė
lioj, 23 d. kovo. Pavyko gerai. 
Kalbėtojai aiškino ne taip daug 
apie Bendrovės tikslą, bet 
daugiaus apie Lietuvą. Kalbė
tojai buvo' trys. Pirmiausia 
kalbėjo kun. V. G. Vilkutaitis, 
šv. Jurgio par. klebonas? Aiš
kino apie Lietuvių Statymo 
Bendrovę, vėliaus nurodinėjo,* 
kaip svetimtaučiai pasekmin
gai'auklėja bendroves ir nuro
dinėjo, kaip iš mažo tampa 
turtingais. Toliaus nurodinė
jo, jog turi būt meilė ir vie
nybė, o tuomet darbas užma
nytas visuomet bus naudingas 
ir kils augštyn. Turim primin
ti, kad jaunas Clevelandiečių 
klebonas yra labai gabus ir 
lietuvių tautą myli ir ją gerbia. 
Clevelandi ečiai labai pradeda 
bujoti ir nepaprastai kilti. Be 
to turiu priminti, jog kun- V. 
G. Vilkutaitis yra gabus muzi
koj. Štai jis susiorganizavo 
chorą ir patsai mokina, net 
miela žiūrėti. Tolesniai kun- 
V. G. Vilkutaitis yra gabus pa
veikslų piešėjas. Žodžiu sa
kant, nepaprastus gabumus tu
ri.

Antras kalbėtojas buvo K. 
Stupinkevičia iš Strutters, O- 
Šitas gabus tėvynainis aiškino 
apie Lietuvių Statymo B-vę. 
Vėliaus aiškino apie pavojų 
Lietuvai nuo bolševizmo. Gerb- 
kalbėtojas gavo daug aplodis
mentų, o bolševikai taip neri
mavo, kaip velnias gavęs švęs
to vandens.-

Trečiu kalbėtoju buvo gerb. 
kun. M. Cibulskis iš Dayton, 
Ohio, lietuvių klebonas Šv. 
Kryžiaus parapijos ir Lietuvi’) 
Statymo Bendrovės kasierius. 
Jis visųpirma aiškino apie 
darbininkų padėjimą, aiškino, 
kaip darbininkai žmonės turi 
aprūpinti savo tėvynę - Lietu
vą, kaip pakelti jos pramonę, 
nurodinėjo, jog tam susitvėrus 
ir Lietuvių Statymo Bendro
vė, nurodė, jog Bendrovė ren
giasi keliauti į Lietuvą su sa
vo kapitalu ir su gerai suorga
nizuotais amatninkais. Nuro
dinėjo, jog Bendrovė jau pra- 
dėjo darbą plačiai. Prašė lie
tuvių, kad kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė nusipirktų nors 
porą šėrų už $50. Tolesniai 
aiškino apie bolševizmą, prisi
minė apįe buvusį carą, kuris 
lietuvius spaudė, nurodė, jog 
caras už teisių ieškojimą lie
tuvius baudė Sibiru.

Jis pirmu kartu kalbėjo Cle
velande ir gavo nemažai aplo
dismentų. Clevelandiečiai ke
tina tuoj vėl kviesti su prakal
bomis gerb. kun. M. Cibulskį.

Po prakalbų buvo pardavinė
jami šėrai Lietuvių Statymo 
Bendrovės. Šėrų kaip girdė
jau pardavė už $3.000. Žmonių 
buvo apie 300. Geros pasek
mės, daugumas pdsižadėjo pir
kti vėliau. Žinoma, žmonės 
mato, kad L. S. B-vė jau pra-

platinimui spaudos. Kalbėjo 
p. Staknevičius. Puikiai pa- 
pasąkojo apie spaudos svarbą. 
Deklemavo p-lė Zajankauskiu- 
tė. Po to dialogą atliko p-lės 
Kisiliauskaitė ir Pocevičiutė 
Deklemavo p-lės Akusevičiutė 
ir Teiberiutė. Galop buvo pra
kalba apie Lietuvos reikalus.

Ten buvęs.

N0RW00D, MASS.

Paragavo bedievystės 
vaisių.

Vienas vaikinas, sugrįžęs iš 
kariuomenės pradėjo glaustis 
prie dr-jų, prie kurių pirmiau 
prieš išeinant į kariuomenę pri
gulėjo. Kariuomenėje išbuvo 
apie metus laiko, todėl iš vi
sų buvo išbrauktas. Kreipė
si į katalikiškas. Čia jis bro
liškai buvo priimtas ir nerei
kalauta mokesties už kareivia
vimo laiką. Buvo prigulėjęs 
ir prie “tautiškos,” kur bedie
viai viršauja.- Tai nabagą ne 
tik nepriėmė, bet išbiaurojo, o 
subolševikėjusieji nariai net 
žmogžudžiu pavadino. Apie tą 
dalyką dasižinojo policija. 
Teiraujasi ar tas vyras buvo 
pavadintas žmogžudžiu dėlto, 
kad kariuomenėje buvo. Jei 
pasitvirtys, kas ištikro susi
rinkime buvo, tai kaikam bus 
riestai. Kįla klausimas ar sa
kyti policijai teisybę, kad bol
ševikams pirtį užtaisyti ar už
tylėti? Man rodos sakyti tei
sybę. Žiūrėkime, kaip cicili- 
kai-daro su mumis, jiė mums 
katalikams nepripažįsta teisės 
prie gyvybės. <

Dabar “tautiškoj,” bedieviš
koj dr-joj atmestas ir panie
kintas, tas vyras sako, aiškiai 
pamatęs ir paragavęs laisva- 
mąnybės .vaisių.

zAr datfg lietuvių katalikų pa
simokys-iš to?

Įvyks tas, ko dar nebuvo.
Ketvergo vakarą balandžių 

10 d. vietos lietuviai turės to
kią pramogą, kokios niekuo
met čia nebuvo. Tas viskas 
įvyks visai netikėtai, paslap- 
tomis, nedaugeliui vietos žmo- 
jfių težinant. Viskas įvyks pa
rapijinėj salėj. Bus kviečiami 
visi 
visi

Nors daroma slapta, bet 
galės būti ir naudotis.

Šnipas.

TITICUT, MASS.

(Statė Farm) '
Lietuvių šioje apielinkėje 

nedaug tėra. Ir tie, kdryra 
tai labai nesusipratę. Lietu
viškų laikraščiiį nenori skaity
ti.

Farmeris.

Mūsų libearlai su sutartimis’ dėjo darbą. _ Kajp girdėjome,
"* _ ♦z* ■■ 1.x /J r/i z-. w\ /-> v.z'.z'v V"\ ri r\

daro kaizeriškai; O bendro 
veikimo ir sugyvenimo nęj abė
cėlės nežino. Jei jie bus “ne- 
gramotnais” tuose dalykuose 
ir toliau, tai vienybės, bend> 
ri iždai' bendros tarybos pasi
liks sapnu karalystėje. _O ana 
ištrauka iš liberalų laikraščio 
nieko gero nelemia.

VILKAS IR MEDĖJAS.

Vilkas avį pasigavęs, 
Nešės miškan ant pečių, 
0 medėjas netyčiomis 
Jam užėjo už akių. t

Na vilkeli, t laidokėli, 
Reiks čia avis tau padėt. 
Vietoj mėsos, kurią nešies 
Priseis švino kulką ėst.

Vilkas tuoj pradėjo verkti, 
Atgailą daryt. / 
Bet medėo kietos širdies 
Negalima perprašyk

Antanas G.

tai Bendrovė užsiėmė organiza- 
vimti lentų plovyklos ir užėmė 
daug statymo namų. Štai Ak- 
ron'e, Ohio kaip girdėjau, tai 
tari apie 30 namų pastatyti, 
Youngstovn’e, O., Dayton, O. 
Daugybė ne tik lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams. Clevelande 
turi pastatyti 20 namrn Tai 
pradžia. Suriku gauti amat
ninkų prie darbo, ypač plum- 
berių ir karpenterių. Bet trum
pu laiku gal gaus. Žinoma, 
atsišaukia iš kitų miestų.

Clėvelandiečiai nei nepajuto 
kaip Bendrovė susilaukė kapi
talo $100.000.00.

Šerai kaip rodos pardavinė
jami tik po 2 už $50. Po ma
žiaus neparduoda.

Ofisas Bendrovės randasi po 
Num. 6307 SuperioT Avė., N. 
E. Cleveland, Ohio.. - ( j

* ‘ Darbininko ’ ’ * Reporteris.

WTD301X, MASS.

Sukėlė bereikalingą triukšmą.
Pereitą seredą po pietų Anta

nukas Meškauskiukas, 7 metų 
vaikas pasakė seržantui, kad 
jo tėvas ir dėdė palindo po le
du ant Fort Meadow ežerėlio. 
Seržantas padarė triukšmą, su
šaukė policiją ir su kebenėkais 
ir kitokiais įrankiais dui ma- 
kabiliuose į nurodytą vietą. 
Bet nieko nerastai Sugrįžo pa
imti vaiką, kad nurodytų nu
skendimo vietą. Bet sugrįžę 
rado tariamuosius skenduolius 
namie. Meškauskiai buvo nu
ėję žvejoti, bet radę nedrūtą 
ledą, sugrįžo.

Reporteris.

ATHOL, MASS.

23 d. kovo buvo Tautos Fon
do susirinkimas. Labai daug 
svarbių dalykų svarstė. Kle
bonas kun. A. Petraitis Ar L. 
Tarybos narys padarė naujų 
pranešimų. Paskui pakvietė 
klebonas Juoz. Očiką kareivį, 
kurs sugrįžo iš Francijos pa
kalbėti. Pakalbėjo apie tai, 
ką matė ir kiek vargo turėjo 
laike mūšių. Trumpai pakal
bėjo ir pasižadėjo dėl kitų dr- 
jų pakalbėti. • Po ilgų svars
tymų išrinko 24 vyrus, kad su
rinktų visų parašus balandžio

kad kodaugiausia surašyti var
dų ne tik iš mūsų žmonių, bet 
ir svetimtaučių. z

Mūsų klebonas pasižadėjo 
rašyti į Atholio laikraščius ir 
paaiškinti svetimtaučiams, kad 
jie suprastų tų parašų svarbą. 
„Toliaus buvo laiškas įkaitytas 
nuo T. Fondo su raginimu su
tverti Raudnojo Kryžiaus sky
rių. Bet tas atidėta ant kito 
sykio. Manau, kad greitai bus 
kitas susirinkimas ir gal daug 
kas prisirašis. Paskui buvo 
sutvertas sūrius kareivių ir 
prisirašė apie 20 jaunikaičių ir 
tuoj pradės mokintis muštro. 
Paskui užsimokėta mėnesinės 
mokestvs. «

Paskui tam pačiam laike 
prasidėjo kitas susirinkimas 
Darbininkų Sąjungos. Bet nie
ko nenutarė, nes buvo vėlus 
laikas ir žmonės- rūpinosi eiti 
namo.

'Pas mus darbai neblogai ei
na, bet biskį- matytis žmonių 
be darbo, nors nelabai daug. 
Merginoms tai yra daug darbų. 
Nei vienos nėra be darbo.

- E. Puščiutė. 
. \

NEWARK, N. J.

Parapijos vargai.
Kad jau ir į laikraščius pate

ko apie parapijos netvarką, 
tai manau bus neprošalį paaiš
kinus pradžią visų tų nesutiki
mų ir iki paskutiniam bažny
čioje skandalui, kovo 9 d. š. m.

Po atsisakymui kun. J. Do- 
bužio, buvusio klebono, kaip 
tik parapi jonįs sužinojo, kad jo 
vieton ateis kun. Edv. Budre- 
vičius (jis rašosi Budrovitz), 
tuojaus šaukė parapijonų mi
tingą, nes trustesai. ir daugu
ma parapijonų žinojo, jog kun. 
Budrevičius menkai moka lie
tuvių kalbą. Tuomi reikalu 
buvo kreiptasi pas airių kuni
gą Monsignior Kody ir jis pa
žadėjo tame pasirūpinti, bet 
matyt kad jo pažadai pažadais 
ir pasiliko.

Bet mūsų tautininkai gerai 
suprato, kad atėjus kun. B. bus 
jiems liuosas žvejojimas tarp 
katalikų savo politikos reika
lams, ir jie pažadėjo kun. B. 
kodidžiausią paramą; net ir so
cialistai į jį meiliai žiūri.

Išsyk ir tie parapijonys, ku
rie kun. B. nenorėjo, buvo ma
nę, kad povaliai išmoks kal
bos, pažins lietuvių reikalus, 
pamylės jų papročius ir bus ge
rai; bet kur tau, “miške au
gęs; į mišką ir traukia.” Iš 
syk dar rods buvo prisirašęs 
prie T. F. skyriaus, įmokėjo $1, 
tai ir gana buvo, nes matė, kad 
katalikai kuomi tai neužsiga
nėdinę, nes vis kas kartas. į- 
žiūrėjo, kad klebonas vis la 
biau ir labiau linkęs prie tauti
ninkų; net ir jų spaudą pra
dėjo garsinti kintamuose pa
veiksluose, kurinės rodė taip- 
pat ‘ ‘ tautininkas. ’ ’

Tas dar nebūtų taip užgavę, 
jei ne konferencijos laikytos 
g. kun. Dr. Maliausko prieš sa
vaitę, kur aiškiai išrodinėjo 
kenksmingumą laisvamaniškos 
spaudos ir pasakė: “Tas ne
gali būti kataliku, kuris skai
to bedieviškus laikraščius ir 
juos platina.” Jūk kun. Ma- 
liauskį pakvietė tas pats kuu. 
Budrevičius.

Trumpai pasakius, kun. B. į 
katalikų veikimą tiek prisidė
jo, kiek būtinai to reikėjo. 
Atlikinėjo taip sakant oficia
liai.

Laisvamanių reikalų bažny
čioj neužsakydavo, bet visame 
jiems parodė. didesni prielan
kumą; ir į kalėdinį laisvama
nių fondą paaukojo 20 dol., o 
į T. F.‘ tik 10 dol. Visokie jo 
santikiai su laisvamaniais ko- 
geriausi. Todėl nedyvai, kad 
savo laikraščiuose jį giria;

Parapijos reikalų vedime 
kun. B. pasiėmė viską į savo 
rankas; trustesai nieko jam 
nereiškia; jei viską daro kaip 
jis nori, tai gerai, / o jei ne, 
tai lauk, “grinoriai, kiaulių 
galvos.” Matydami trustesai, 
kad finansai visai netvarkoje 
ir parapijos pinigai leidžiami 
kur nereikia, nesirūpinama 
parapijos ateitim, nei nebando
ma apie vaikelių pamokinimą 2.rai kp. 
tikėjimo dalykų, bandė kreip- ’

- -■ - ...n

tis keletą sykių į vyskupą, bet 
nei vieną sykį prie vyskupo 
nepriėjo; viskas ką laiškais 
galėjo Ši-tą pranešti, ir atsa
kymuose vienas ir tas pats, 
kad kun. B. geras, ir dirbant 
išvien su juomi būsią gerai.

Taip tai čia eina nutautini
mo ir bedievinimo darbas.

Šįmet mūs bažnyčioje ap
vaikščiota Šv. Patriko šventė 
su iškilminga suma, o šv. Ka
zimiero diena nebūtų buvus pa-< 
žymėtą, jei T. F. skyrius nebū
tų pasirūpinęs, bet užtai ko- 
lekta neteko T. Fondui.

Dabar užtraukė paskolą iš 
Anex ' District B & L 50.000 
dol. be jokio pasitarimo su 
trustesais; o pirma jau buvo 
skolos iš banko 25.000 dol., tai 
dabar kas mėnuo be kitokių iš
laidų, tik vien į B. L. reikės 
mokėti 500 dol. į mėnesį. Tai 
ženklina, parapija turės bank- 
rutyti, o kaip neišmokės kas 
reikia, tai paves lietuvių baž
nyčią kitatauičams, o lietuvių 
sudėtas turtas į $50.000 sudiev!

Keno dėka toji skriauda lie
tuviams įvyks?

Vijurkas.

W0RCESTER, MASS.
L.D. Sąjungos 7-ta kuopa au

ga, kaip ant mielių.
< Nėra to susirinkimo, kad 
neprisirašytų po kelis naujus 
narius. Rašosi ne tik vyrai, 
bet moterys ir merginos, kurios 
ligšiol mažai suprato kas ta y- 
ra Darbininkų Sąjunga-, bet 
dabar kas kita.

Mūsų valdyba ligšiol veikė 
su nariais sutartinai ir pasek
mingai auginime kuopos. Bet 
dabar pradėjo apsireikšti ko
kie tai nesutikimai tąrp val
dybos ir narių.

Pageidaujama, dėl J6bo Są
jungos, kad susitaikintų.

Mylinti sutikimą.

PHILADELPHIA, PA.

Aukos nuo Point-Breeze.

Atsiprašau visų Point-Bree- 
ziečių už suvėlintą paskelbimą 
“Darbininke” visų tų, kurie 
darbavosi prie rinkimo aukij 
ir tų, kurie esate aukavę. Prie
žastis to buvo apsirgimas.

Kolektoriai buvo: Petras Ve- 
sinckas, Juozas Kairevičius ir 
Juozas Naruckas.

Aukojo po $10.00 :i Kaz. Bal
kis, Petras Pakaušis, Krist. 
Žemaitis, Jonas Kazlauskas, 
Juozas KaireviČia, Jonas Žy
delis, Jonas Tareila, Juoza
pas Vilkišius.

Po $5.00: Jonas Palšis, Krist. 
Žydelis, Juozas Lusas, Mo
tiejus Glėbas, Jonas Radzevi- 
če, Stasys Žiža, Petras Krivic- 
kis, Petras Juknevičius, Jonas 
Poškevičia, Andrius Poškeviče, 
Juozas Amauskas ir Romalda 
Keraitis.

Po $2.00: Kazys Gegevięia, 
Jurgis Germanaviče, Juozas 
Žemaitis.

Po $1.00: Mikas Astikas, Pet
ras Poškeviče, Petras Mali- 
nauskis, Juozas Vaškelevičia, 
Simas Bakanauskas.

Ignas Urbanavyčius 50c.
Viso $151.50.

Gali būti geraa pavyzdis dėl 
kitų kolonijų, net ir dėl pačios 
Philadelphijos, kurie gyvena 
vidufmiesty.*Bravo Point-Bree- 
ziečiai, užsipelno pagyrimo. Į 
tris mėnesius padarė tris ko- 
lektas. Mat ten yra susitvė
rusi smarki dr-ja po vardu Šv. 
Stanislovo Kostkos. Turi ge
rus agitatorius ir smarkią val
dybą. Daugiausia ten gyvena 
Vilniaus gub- lietuviai. Tai 
jie ir storojas išgelbėti Vilnių 
nuo bolševikų. Aukoja patys 
ir ragina kitus. Jeigu visi 
taip būtų pasidarbavę, kaip 
Point-Breeziečiai, tai Lietuva 
būtų besanti laisva ir apginta 
nuo visų priešų. Nedidelis 
ten būrelis yra susispietęš, ale 
visi darbštūs.

j Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.

Kovo 23 d. parapijos mokyk
los salėje įvyko vaidinimas 
dramos Šv. Elzbieta. Vaidino 
jaunimo ratelis Simo Kviet- 
kaus vedamas.- Vaidinimas išė
jo nekaip. Tik šv. Elzbietos 
rolė buvo gerai išpildyta. Ne
pasisekimo priežastis ta/ kad 
muzikalė dalis nebuvo pavesta 
tvarkyti vargonininkui.

Ten buvęs.

ATITAISYMAS.
LDS. Naujosios Anglios Ap

skričio 4-to suvažiavimo proto
kole įsivėlė pora klaidų “Dar
bininko” nuin. 34. Vietoj kur 
sakoma 7 kp. prisiuntė atsto
vą Lavrence, Mass., turi būti 
70 kp. Kur sakoma 3-čiai kuo
pai pž gražų priėmimą dėkuo- 
jama atsistojimu, o turi būti

X

MAŽIAU ŽODŽIŲ, DAUGIAU 
DARBO.

Kareivis Juozas B. Šaliūnas 
p. Jonui E. Karosui siųstame 
ląiške iš Paryžiaus tarp kitko 
rašo: A
“Broli Jonai:—

Lietuviams karininkams ne 
žodžiais, bet darbais laikas gel
bėti Lietuvos gyvybę. Tad 
dirbkite! Kada grįšiu — neži
nau.

Tavo Kareivis
Juozas B. Šaliūnas.”

KARĖS LAIMĖJIMŲ 

NETEKO.
Kareivis F. D. Bakutis, Bos- 

tonietis, iš Prancūzijos rašo:
“Mielas Drauge:-*- Pas mus 

Prancūzijoje viskas gerai, atlie
kame sargybos darbą. Kiek 
ankščiau buvau susirgęs, 
dabar jau esu sveikas,
įduosi neužilgo parvažiuoti į 
Ameriką. Už kokių 3 mėne
sių gal būsiu namie. Oras čia 
nekoks. Kasdien lija.

“Turėjau vokišką šalmą, 
revolverį, šautuvą, durtuvą ir 
kitokių karės laimėjimo daik
tų, bet daugumą jų iš manęs 
pavogė.

“Dar užsiliko dvi kanuolių 
skeveldos 12 colių ilgio ir 5 
colių pločio. Pasiųsiu jas A- 
rnenkon.

Auejskite man laikraštį 
“Darbininką.”

Sudiev.
Jūsų Pr. D. Bakutis'?”

bet 
Ti-

LIETUVOJE GYVENTI 
GERIAUSIA. '

Anglijos kariuomenėje tar
naujantis lietuvis kareivis Jur
gis M. Karėsa iš Londono apie 
kareivių gyvenimą šiaip atsi
liepia :
“Brangus Brolau:—

Aš tikiuosi, kad mus tuo
jaus paleis namo iš kariuome
nės. Visi bosai šaukiasi val
džios, kad paleistų vyrus, nes 
labai trūksta darbininkų. Val
džia pažadėjo kuogreičiausia 
vyrus iš kariuomenės paleisti.

Dabar per kožną pulką eina 
saržantai ir dalija kareiviams 
blankas, kur yra klausinėja
ma, kur kareivis dirbo1 pir
miau, ar nori grįžti prie seno 
darbo, ar naujo ieškos. "

Mano vienas troškimas, tai 
kuogreičiausia susirinkti pini
gų ir važiuoti į Lietuvą. Tė
vai ir-gi žada atgal grįžti Tė
vynėn. Jei mums pasiseks, tai 
bus džiaugsmas parvažiuoti į 
savo žemelę ir atsidurti tarp 
savo žmonių.

Kur neisi, visur ar ant gat
vės ar į dirbtuvę
vo kalba. Širdį taip į Lietuvą 
ir traukia.

Kariuomenėje išaugau į dik- 
tesnį vyrą. Dabar drūtas esu. 
Pasilieku

Su tikra pagarba
Jurgis M. Karėsa.”

visur sa

I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. šeštokui, Cleveland, O. — 

Nedėsime. Patariame ignoruo
ti. *

P. Gurėnui, Chicago, UI. — 
Apie tą pat dalyką jau buvo 
korespondencija, todeb Tams
tos begalinio raštovnesunaudo- 
shne. Sulyg prašymo grąži
name. >

Vyčiui, Brooklyn, N. Y. Prie 
progos sunaudosime, bet ats
kiroj knygutėj neišleisime, ne- 
bėnt Tamsta sutiktum išleisti

>

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 23 d. buvo prakalbos

*" <5- ■' Z ‘ Žūk



DARBININKAS

ROCHESTER, N. T I Stukiute, P ranas Pe
Vardai kurie kakavo Udn*’ Ž* 

f Fųndan.
Juozas Sauporas ....$150.00 
'Juozas Braknis.................11L00
Šv. Petro ir Povilo Dr-ja 100.00 
-Šv. Jurgio Dr-ja................ 100.00
Kun. J. Kasakaitis.... /. 100.00 
Vladas Pikūnas.................1QO.OO
Juozas .Jakšas.................. 100.00
Jonas P. Levickas...........100.00
Andrius Gribauskas .... 100.00 
Pranas Gribauskas .. .x.. .69.23 
Teodoras Palaikis ... .> .66.00 
Stasys Janavičius.............61.00
Petras Pikūnas................. 60.00
Juozas Dauda.....................58.00
Rozalija Vincevičienė... .57,00 
Petras Aleksa .....................52.00
Feliksas Paluikis .. ... .51.00 
Ona Zdanevičiutė .. . /.*.51.00 
Adomas Gervickas..........51.00
Petras Kazakevičius ... .55.00 
Alekas Vėželis................... ,50.00
Vincenta Paluikaitė . . ..50.00 
Boleslavas Pikelis ............50.00
Alekas Mastauskas...........41.00
Antanas Stroiis .31.00
Domininkas Mėlinis .. . .3100 
Vincas Bąrtninkas...........30.00
Antanas Zimnickas .. .. 30.00 
Bernardas tJlozas............30.00
Bronislovas Rorizna .... 28.00 
Antanas Stukas.............. c 27.00
Vytautas Danielius .. .. 26.00 
Ignas Kairis ^... ............26.00
Juozas Gikis  26.00
Jonas Gudas.....................26 00
Philip Surwillo..................25.00
Stasys Bagdonas.................25.00
Juozas Šūkis .............  25.00
Domininkas Dagis ...'. .,25.00 
Vincas Uždila.....................25.00
Juozas Mocejūnas............25.00
Švč. P. Marijos Dr-ja .... 25.00 
Kostantas Kairis .. .... 25.00 
Juozas Putrimas .. .. 25-00 
L. Vyčių 93 kp................. x 25.00
Adomas Norkevičius ... .25.00 
Už ženklelius ...............
Aloizas Šimkūnas .. < 
Petras Andrijauskas . 
Mykolas Bartusevičius 
Alekas Budreika .. . 
Juozas Tamašauskis , 
Stasys Keliauskas ... 
Stasys Sedlickas ..... 
Liudvikas Paršams .. 
Steponas Kovas.........
Stasys Kazakevičius . 
Zigmontas Griškevičius.. 20.00 
Martinas Veželis ,............20.00
Pranas Orlauskis ...... 20.00 
Juozas Novikas . ....... .17.00 
Kazys Zlatkus.....................17.00
Antanas P. Nevedonskis 16-05 
Antanas Šacikauskas .... 16.00 
Povilas Praninskas .. ..16-00 
Vladas Norkevičius .. ..16.00 
Stasys Levickas 
Stasys Kaščiuškevičius .. 16.00 
Juozas Gudinavičius .... 16.00 
Marijona Levickienė ... .16.00 
Napaleonas Jurėnas . ...15'.00 
Teofilė Malinavičiutė ... .15.00 
Simonas Valiukevičius 15-00 
Juozas Antanavičius ... .15.00 
Martinas Stučka............. 15.00
Kazimįeras Bartusevičius 15-00 
Andrius Stirna ................ 15.00
Matas Zdanaitis................ 15.00
Ignas Matulevičius............15.00
Jonas Musteikis................ 15.00
Petras Kazlauskas 15.00
Emilija Krajerienė .'. .. 15-00 
Baltras Stučka ,...........     15-00
Antanas Gudinąs .. .... 13.00 
Petras Kašeckis ................ 12.00
Petras Sebestinas.............12.00
Viktoras Žigarevičius... .12.00 
Jurgis Šokelis.....................12.00
Adelė Bernatavičiutė ... .11.00 
Domininkas Beiganskis 11.00 
Vincas Butrimavičius... .11.00’ 

, Juozas Navickas .. .. 
Antanas Sinkevičiusz.,

, Kazimiera Stašaičiutė 
Povilas Pečkus . .
Jurgis Motuzas............
Antanas Vaitonis . *.. 
Domininkas Ubavičius ..11.00 
Kazys -Želnis  ..........11.00
Matas Nevedonskis........... 11.00
Jpkūbas Mastauskis ?.. .11.00 
Mikas Ktdbis ........... ....11.00
Pas Viktorą Žigarevičių au

kos ...................................... 10.50
Po $10.00: Petras Skiparius, 

Stasys Slevas, Petras Sakalaus- 
^kas, Kazys Savickas, Jonas J. 
Sinkevičiu», Petras Vaičius, 
Domininkas Cesna, Adomas 

, Balaišius, Andrius Belekevi- 
čius, Jonas Belekevičius, Juo
zas Bartusevičius, Jonas Bi
tinas, Prtinas Šūkis, Kazys 
Šilinis, Simonas Steponaitis. 
Jugase Savickiutė, Vinc. Styr-

. iuų Julius Stašaitis, Teresė Mikalauskiutė, Mikas Tunk e vi 
, < .< - ■. *

it

B

Sumažink Išlaidas

i r* v 1
čitrs, Kazys Zlatkus, Andrius 
Kralikauskas, Apalionija Mi- 
leikienė.

Smulkios aukos $23.70.
Viso aukų Laisvės Fondan 

$4.300.91. t

INFLUENZA 
IR GRPAS 

r 

dar iki šiol tebesiaučia visoje 
šalyje atimdami tūkstančių 
tūkstančius žmonių be laiko.

Influenza ir gripas papras
tai kankina tuos žmonės, ku
rių organizmas yramusilpnėjęs, 
nusiminę ir tuos, Kurie kenčia 
nuo mažakraujystės, kurių 
kraujas yra neužteKtinai tvir
tas apsigynimui.

Todėl yra kiekvieno parei
ga apsisaugoti nuo influenzos 
sustiprinant savo organizmą, 
atitaisant savo kraują, pada
rant jį raudonu ir turtingu, at
šviežinant visą sistemą varto
jant pagarsėjusį kūno atbuda- 
vojimą ir vaistą, Elisirą

PORTOGLORY, 

kuris atnaujįs visą jūsų kūną 
ir duos jums naują kraują, 
naują stiprumą, labai papras
tu būdu, maitydami kraują, 
muskulus, nervus ir kaulus, 
tais ^lementais, kurių jie rei
kalauja ir kurių jums trūks
ta.

Neturite atidėlioti to svar
baus dalyko, kadangi influen
za beldžiasi į kiekvieno duris, 
ir jus gali pasirinkti, kaipo se
kančią auką. Jūs gailėsitės ne
imdami Partoglory, to jūsų 
draugiško persergėjimo. Še
šios bonkos Partoglory kainuo
ja $5.00. Viena bunka kainuo
ja $1.00. Mes siusime jūsų už
sakymą gerai užpakuotą, tą 
dieną, kuomet gausime jūsų 
laišką, ir tiek pinigų kiek kai
nuoja. z Visus- savo užsaky
mus su pinigais siųskite tiesiai 
i

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

New York, N. Y.
. (30)

| I vietos T. F. kasą atiduota 
[77c.

Juozas Bartusevičius, 
* Raštininkas.

Palaikis, Marijona Vinickie- 
nė, Mykolas Ventis, Viktori
ja Dirsienė, Apolionija Rie
kiate, Domininkas Rovas) Va
leras Urbonas, Elena Rasimiu- 
tė, Marijona Urmėlevičienė, 
Vincas Zelskis, Pranas Žviro- 
nis, Mykolas Tunkevičius, Juo
zas Nevedonskis, Jonas Ne- 
vinskis, Kazys Andriuškevi
čius, Stasys AmotkeviČius, A- 
lekas* Apulskis, Juozas Jan- 
čis,' Konstantas Juodąjtis, An
tanas Letkauskas, Adomas Lu
ke, Juozas Kązirskis, Julius 
Keliauskas, Jonas Kaieckis, 
Vladas Gricius, Feliksas Gi- 
kis, _ Kazys Dapšis, Antanas 
Žurauskis, Erazmas Medžiu
kas, Petras x Gudelis, Mikas 
Kanapickas, Ignas Saunoras, 
Ignas Margelis, Tamošius Bla
žys, Juozas Kumparskis; pas 
Vincą Motiejūną aukos.
Martinas Lakickas $9.23; Pra

nas Skirmontas ir Ignas-Vili
mas po ^8; Kotrina Dubickiu- 
tė ir Ignas Gvdelevičius po $7; 
Jokūbas Černius, Adomas Ber
natavičius, Ona Peredniukė, 
Robertas Šerelis ir Morta Mi
kalauskaitė po $6.

Po $5.00: Ona Šukiutė, Vinc. 
Stanis, Jonas Meškūnas, Anta
nas Stučka, Marcelė Černie
nė, Stala Chappin, Tadas 
Bublauskis, Ona Barzilauskai- 
tė, Jurgis Lankas, Jonas Un- 
čiura, Magdė Barkauskiutė, 
Jonas Bubnis, Domicėlė Babic- 
kaitė/ Antanas Butrimavičius, 
Pranas Sutkus, Eva Peleckai- 
tė, Ona Pranskūniukė, Jonas 
Pabijauskis, Izidorius Vilimas, 
Jonas Dirsė, Juozas Dirsė, 
Bernardas Dubickas, Juozas 
Dayįdonis, Ona Rasimienė, Do
micėlė Ridikienė, Suzana Ric- 
kienė, Antanas Raųgala, Si
monas Remeikis, Juozas Ric- 
kis, Povilas Rapšis, Jonas 
Raščius, Katarina Reimarienė, 
Juozas Ribinskas, Ona Aidu- 
kiutė, Juozas Juozapaitis, Jo
nas Jokšas, Simonas Moce- 
jūnas, Jadvyga Malcevičiutė, 
Ignas Malcevičius, Kazys Moc
kevičius, Aleksandra Marge- 
liutė, Aekas Laimutis,Jo
nas Klimašauckis, Antanina 
Kondfočiutė, Juozas Kovas, 
Vincas Gurskis, Justinaš'Vai- 
cekevičius, Jurgis Šeleikis, Ra
polas Stangusis, Pranas Kun
drotas, Juozas Kučinskas, An
tanas Norkevičius, Juozas Ku- 
riukis, Antanas Pabijauskis, 
Pranas Tamašauskis.

Jonas Nevedonskis $4, Morta 
Stukiemė i¥ Adomas Pumeris 
po $3; Juozas Viniekis $2.50.

Po $2.00: Juozas Šacikaus- 
kis, Ona Baltrušaitienė, Juo
zas Baranauskas, Antanas Ba
ranauskas, Jurgis Brazis, A- 
nėlė Pikūniutė, Jonas Vizba
ras, Kazys Vinclauskas, Vac
lovas Veželis, Andrius Dami- 
nas, Stasys Ragaišius, Juozas 
Žėkas, Jonas Joninas, Petras 
Juodavičia, Vincas Lakickas, 
Aųtanas Gervickas, Alekas 
Rumbutis, Leonas Kaminskas, 
Jonas Kačinskas, Marijona 
Lankevičienė.

Po $1.00: Kazys Šliavas, Jo
nas Birkevičius, Magdė Neve- 
donskienė, Eva Ciekevičienė, 
Stasys Balsis, Antanas Ba- 
rauskis, Ona Bielskienė, Pi
jus Blauzdžiūnas, Ona Stukiu- 
tė, Stefanija Šebedukė, Pranė 
Stučkienė, Viktė Pikūniutė, 
Jonas Pocius, Emilija Patu- 
šinskienė, Elzbieta Petrėnienė, 
Jonas Paliulionis, Pranas Pa
bijauskis, Kazys Valiuška, Po
vilas Varna, Anthnas Ūse vy
čius, Elena Raugalienė, Anta
nas Žvėronis, Kostancija Že
maitienė, Emilija Motiejūnie
nė, Stasys Zakarauskis, Ma
tas Nevedonskis, Cecilijh Ne- 
vada, Adolfas Orlauskas, Vinc. 
Motiejūnas, Antanas Mastaus- 
kas, Antanas Mašauskas, Mo
tiejus Mockevičius, Ona Lai- 
mutienė, Juozas Masys, Vikto- 
Tija Lukšienė, Antanas Nor
kevičius, Kazys Subutavičrus, 
Jonas Mateikis, Antanas Pa- 
liukonis, Jonas Poškus, Petras 
Jurgelionis, Antanas Voltas, 
Petras Ivanauskas, Marcelė 
Andriuškevičiene, Juozas Eiš- 
montas, Motiejus Baltrušai
tis, Mikas Žemaitis, Morta

• v*

.24.70, 

.22.00 

.21.00 

.21.00 

.21.06 

.21.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00 

.20.00

16.00

. .12.00 

..11.00 

..1100 

..11.00 

..11.00 

..11.00
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19 Vose St., 
Rochester, N. Y.

♦

L. D. S. Reikalai
z

L. D. S. NAUJI NARIAI 
Prisirašę nuo sausio iki

« £ovo 1 d. 1919.
1 Kp. S. Boston, Mass: A. Auk- 

Štikalniutė, J. Jalmokas, A. 
Kozirskas, J. Kulikauskas, 
J. Uždavinis. v

2 kp. Montello, Mass.: P. Ko- 
mičius, J. Dravinskas, J. Ta- 
monis,'J. Sinkevičius, A. Ko- 
delis.

3 kp. Nortvood, Mass: K. Sta- 
šaitienė.

4 kp. Athol, Mass.: Petronėlė 
- P. Sačinskaitė, Jonas Jasins- 
,ka^.

5 kp. Waterbury, Conn.: Vero
nika Plikaitė, K. Matusevy- 
čia, P. Ivaška, J. Vitkaus
kas, -J- Radzevičius, P. Ab- 
rdmaitienė, J. Liubamirskis, 
A. Dobilas, J. Kučinskas,
J. Jurkūnas, J. Jargalienė,
K. R. Čepurnas, P. Beineriu- 
tė, J. Valavipius, L Lazdaus- 
kas, M. Kušaičiutė, K. Vi
limaitė, P. Laukaitis.

6 kp. Hartford, Conm:, T. Špė- 
lis, L. Baibokas, A. Keršis, 
O. Vitkaitė, J. Petkiutė, M. 
Lebaekiutė, J. Butuvaitė, V. 
Petrukevičienė.

7 kp. Worcester, Mass.: O. Jo
naitienė, I. Stasevičius, J. 
Molius, M. Miklušis, J. ’Ba- 
čys, O. Rumšaitė.
kp. Cambridge, Mass.: ' V. 
Kratkauskas, I. Mažulaitis, 
J. Tamašas, J. Burbulis, J. 
Baranauskas.

9 kp. New York, N. Y.: M. Ži- 
liukė.

10 kp. Brooklyn, N. Y.: K. Kai- 
♦ ris.

12 kp. Brooklyn, N. Y.: P. Ki-

J.

8

----------- • •
52 kp. Middleboro, Mass.: 

Kiaušius.
53 kp. Homestead, Pa.: E. Kun- 

* drotas, D. Onaitis, J. Aliu
lis, K. Mišelis, A, Zubkus, 
J^ Gardauskas.

55 kp. DuBois, Pa.:-A. Kata- 
vičius, A. Lukoševičius, L. 
Nedzinskas, A. Vaikšnoras, 
J. Šupienis.

63 kp. Ratine, Wis.: J. Kreis-
montas. i

64 kp. Akron, Ohio.: J. Sebes- 
tinas, S. Tamašauskas, J. 
Salatka, M. Razonis, M. 
Puzinas, A. Glineckis, J. 
Apšiega, M. Marcinkevičius.

65 kp. Nashua, N. H.: Z. Baub- 
lis, M. Purvinis.

70 kp. Lawrence, Mass.: J. Zo- 
kaitis, K. Antanavičius, T. 
Skusevičius, L. Čebatoriutė, 
M. Svitniutė.

71 kp. Rochester, N. Y.; I. Kai- 
ris.

72 kp. Detroit, Mich.: M. Ado
maitis, J. Taukas, V. Mit
kus, A. Varanauskas.

73 kp. Linden, N- J.: J. Gre- 
giškis.

74 kp. Manchester, N. H.: K 
Šimutis, J. O. Laškonis.‘

75 kp. Westville, UI.: J. Ragai
šis, S. Norbutas.

F.

Pasinąiidodamas naujausiais išradimais suma
žinsi išlaidas. Kiekvienas iš mūsų rašo laiškus ar
ba taip ką nors tokįoųir labai daug laiko sugaišta ra
šydamas su paprasta plunksna ir raštas nors ir ge
riausio rašytojo, atrotto nekaip. Rašydamas su 
fontanine plunksna sumažini išlaidas, laiką ir raš
tas kur kas paikiaus atrodo, kad ir prasto rašyto- 
jaus. Su .fontanine plunksna nereikia kiekvieną 
sykį paimti juodylo (atramento), bet gali kelius 
puslapius parašyti vienu pripylimu. Rašydami su 
paprasta plunksna labai tankiai sulieji juo<įylu, 
kartais visiškai baigiamą darbą ir norėdamas įauo-v 
ti ar pasiųsti švarų ir nesuteptą, priverstas esi išnau- 
jo perrašyti.

Kelionėje juk nesiveši buteliuką juodylo. 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. x

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.

Pranešimas

reilis.
13 kp. Phiiadelphia, Pa.: 

Bernotas, V. Kaupas.
14 kp. Newark, N. J.: K. Igna- 
_ čiūnas, J. Mikalauskas, M.

Pavalkienė-
18 kp. Paterson, N. J. į J. Šu- 

kaitis.
20 kp. Chicago, UI.: P. Alekna, 

H. Navarauskas, P. Krik
ščiūnas.

24 kp. W. Lynn, Mass.: A. An- 
driuškevičia.

22 kp. Brighton, Mass.: A. Bu- 
čelevičiutė, B. Beliauskas, F. 
Martinkus.

25 kp. Chicago, HL: M. Rač- 
kus, A. Sasnauskiutė, K. 
Breiva, I. D. Cepanonis.

28 kp. New Haven, Conn.: A. 
J. Gustaitis, V. 

K.

NAUJOS KUOPOS.
* /

76 kp. Jersey City, N. J.: 
Tursa, J. Žvirblis, A.^f< 
nas, M. Skevalas, A Tamu
lis, P. Šurkus, J. Maržas^ 
J. Stanionis, M. Juška, J. 
Morkus, J. Zutkis, A. Lim
bą, J. Dzaneitis, K. Adoma
vičius, L. Smithas, P. No- 
kvasia, J. Skardis.

77 kp. Waukegan, HL: S. Ra
kauskas, J. Raila, J. M. Laskis,

P. Pocius, B. Austiniutė, 0. 
Knapskis, S. Petrauskas, J. 
Diočius, J. Žėkas, A. Sut
kus, J. Remeikis.

J. 
ozė-

Prakalbų 
Maršrutas.

’K

Pranaitis,
Jonušą, I. Navickas, 
Bakšys, I. Kvaratiejus, P. 
Jarmauskas, K. Garbačiaus
kas, A. Tautvydas, A. Kel
neriu V. Valickąs, S. Lu- 
kauskas, I. Navickas, J. 
Lukša, A. Rašalinis, K. Za- 
rauskienė, O. Prakapienė, 
M. Jokubaičiutė, P. Jūrgė- 
la, M. Junevičienė.

29 kp. Chicago, Ui.: K. Tvar- 
kūnas. >
30 kp. Baltimore,) Md.:

Laukaitis, B. Plungis.
31 kp. Wilkes Barre, Pa.: 

Mikelionis. "
32 kp. Pittston, Pa.: S. Mor- 

kauskas, I. Čepelis.
36 kp. New Britain, Conn.: O- 

Radzevičienė.
37 kp. Lewiston, Me.: J. Vir- 

vičaitė.
39 kp. Bridgeport, Conn.: J. 

Andriukoniutė, A. Aponavi- 
čius, J. Mickevičihs, A. Tus- 
ka, V. Kajaskis, K. Stepo
naitis, J. Ramanauskas, J. 
Jocius. *

43 kp. Ansonia, Conn.: V. Vyš- 
s niauskąs, T. Dilis, V. Ake

laitis, .L Mickus, A. Rudo- 
kaitis, P. Šalaviejus, B. Pus- 
kinėlis, T. Youga, P. Vai
lionis. ,

49 kp. Cicero, UI.: M. Dab- 
rauskas, J. L. Rimkus, J.

, Dainelis, M? Valančienė.
50 kp. Collinsville, IH.: J. Nor 

kus.
51 kp. Cleveland, OhiouiJ. Žie

mas, V. Grigoraitis, A: Mont
vila, K. Moravičius, J.. Šar
kos. /

. v, V.-* i>. . '.

A.

v.

f

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

• s

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

Balandžio 3 d., 7 ųaL 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., Paterson, N.
J. Rengia LDS. kp.

Balandžio 6 d., 1 vai. po pie
tų, Progress Club Hali, Mitchel 
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., EliAtbeth, 
N. J. Rengia LDS. , >

Balandžio 8 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 
180-2 Ne4I York avė., Newark, 
N. J. Rengia Newarko<L. R.
K. Centras.

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

Visos kuopos ir koiionijos 
malonėkit gerai prie prakalbų 

x prisirengti ir išgarsinti jas. 
Jeigu prakalbų maršrute įvyk
tų kokia klaidą — praneškite 
tuojaus šiuo antrašu:

A. Kailis,

L. D. S. VALDYBOS
ADRESAI

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis; 
2634 W. 67-th SL, 

Chicago, I1L
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb.
1658 Wabansia Avė. 

Chicago, III.
Sekr — Jonas E. Karosas, 

244 W. Broadway, 
So. Bostoh, Mass.

Fin. Rast. - Ą. F. Kneižis, 
244 W. Broadvay, - 

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai — 
Kun. K Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas,
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K Urbanavičius.

Revizijos Komisija — 
, Kun. Pr. Juškaitis

M. Venis.
Redaktoriai — Pr. Gudas, 

z J. E. Karosas.
Administrat. — A. F. Kneižis.

M. Mažeikių 
*•>

D. L. K. KEISTUČIO DR-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, Roibury, Mass, 
HASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

244 D Street So. Boston. Mass.
MARŠALKA - Justinas Tulelkis. 

130 Bowen St, So. Boston, Mass.
' _D. 1* VL. Keistučio Draugija Boston, 

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.

’ /Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
Tirus nirma nedSldieni kiekvieno

Apie.balandžio vidurį Ang
lijos valdžia išgabens apie 100 
rusų bolševikų į Odessą. Juo
sius išsodys ant kranto prie to 
miesto po priedanga karinių 
laivų armotų.

*$* f
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'Venecijoj, Italijoj, eksplio- 
,|ll davo žibalo laivas. 30 žmonių 

85 Prospect St., Jievark, N. Y. užmušta.

ANSONIJOS IR APIELINKIŲ LIETUVIAMS.
Mano tikslas patenkinti visus ir atiduoti gerai 

atliktų darbą, kad kiekvienas galėtų pasirodyti 
prieš visus gražiais artistiškais paveikslais.

Šiandieną turiu pagyrimus nuo daugybės viso- 
Ifio 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 geri aus galėtumėt didžiuotis savo 
brolio lietuvio darbu. Pamėgink nusiimti pas vie
natini lietuvį artistą-fotografą z

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

Lietuvių Statymo 
Bendrovė.

-f X X X X X X T X X X X X X X X X X X X❖

(THE LITHUANIAN BUILDING CO.)
SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00.

Koks Tikslas šios Bendrovės?
T ė m y k i t e!

x v V '

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

kandus.
-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. x • jl

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 yra sunaikinta baisios karės.

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

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 Šerai po $25.00. Neparsiduoda - 
mažiaus kaip 2 Šerai už $50 00.

Jau inkorporuota sulig Ohįp valstijoj teisių ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėti 
negali žūti.' —

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendų 
4 nuoš. Šėrds 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: v

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
*t* 6307 Supejior Avė., < Cleveland, Ohio.,

ra-
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Vietinės žinios.

Pasekmingos prakalbos. Ne- 
dėlioj kovo 30 d. vakare šv. 
Petro pobažnytinėj salėj Sal
džiausios Širdies V. J. dr-ja bu
vo surengus prakalbas. Kal
bėjo -P. Gudas, Adomavičius, 
klebonas kun. K. Urbonavičius 
ir galop P. Petrauskas. Prakal
bos nusisekė gerai. Ypač gerb. 
klebono prakalbos katalikams 
buvo miela klausyti. Dr-ja lai
mėjo 8 naujus narius. Sulyg 
narių skaičiaus finansų žvilgs
niu toji dr-ja geriausia stovi 
už visas So. Bostono lietuvių 
dr-jas-

Buvo kolekta ( Tautos Fon
dui. Aukojo: ’ *
P. Mikalauskas —.......... $10.00

Po $1.00'. i Jonas Kulikaus
kas, šįlvestTas Galinauskis, 
Antanas Kairys, Andrius Za- 
leckas, Antanas Rinitas, Jur
gis Mėšlis, Jonas Saulėnas, 
Antanas Nutautas.

Išviso $27.73.

' . '■ v V* rf'Z" T,' • “

-----------------------------------------i"

Aš pats kadaisiai buvau par 
linkęs prie socijalistų, bet pa
matęs jų šaldrystes, galutinai 
supratau, kad žmogus tik dirb
damas gali ko gero susilaukti, 
o keptų balandžių nei barankų 
piene* primirkytų dykai gauti 
negalima. Tai-gi pametęs “ so
či jalistus” prisirašiau prie L. 
D. S., kuri susitvėrusi ant tvir
to pamto tinkamai gali kovo
ti už darbininkų būvio pageri
nimą. Aš ir visus savo drau
gus “sočijalistus” kviečiu il- 
giaus neklaidžioti, o pavirsti 
pilnais žmonėmis, atsiversti ir , 
prisirašyti prie LDS. Šis pa
tarimas jums "gal išrodo vaikiš
ku, bet aš jums sakau, kad 
jei jūs dalykus tyrinėsite ir tu
rėsite drąsos prisipažinti prie 
klaidos ir ją pametus grįžti 
prie tiesos, tai jūs vėliau ar 
ankščiau būsite mūsų eilėse.

Kibildų Rautas.

_

1

DARBININKAS v--
Reikalinga 15.000 naujų skai

tytojų “Darbininko” dienra
ščiu įsteigimui.

TEISINGIAUSIA IR GE. ;' 
RIAUSIA LIETUVIŠKA |; 

APTIEKI

Sutaisau jeceptus su di- j j 
džiausią atida, nežiūrint, ] | 
ar tie receptai Lietuvos ar ] [ 

J Amerikos daktarų. Tai i 1 
vienatinė lietuviška aptie- ! Į 

! ka Bostohe ir Massachu- I > 
! setts valstijoj. Gyduolių ga-1! 
I lit gaut, kokios tik pašau- i! 
i lyj yra vartojamos. Galit !! 
! reikalaut per laiškus, o aš <!
• prisiųsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
; Aptiekorius ir SavĮninkąs < > 
[226 Broadtfay, kamp. C St, <» 
: SOUTH BOSTON, MASS. I 
[Tel.-S. Boston 21014. ir 210130

* -j j. > u i ZTu >*^1 a

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį...........50c.
- ” tris sykius .$L00

Paieškau giminių: švogerių ir 
dėdžių; paeina iš Kauno gub., Ra* 
šeinių pav., Šidlavųs par., Pranas 
Junukas kaimo Paidupių, Vincas 
Adamaitis kaimo Bultknrčių. 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.

*

i

Paieškau DARBO BUČERNS*- 
JE. Taip-pat galiu būti koopera
cijoms arba privatiškoms krautu
vėms užved e ją. Gerai suprantu 
tą darbą. Kalbu angliškai, lietu
viškai ir lenkiškai. Jeigu būtų 
kam reikalinga, kreipkitės šiuo 
adresu:
v Juozas Jankauskas,

22 Cahvary St., . Waltham, Mass.

Mikas Tenderio, 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 JSt., Grienfield, Mass.

Paieškau puseserės M. Dobiliu- 
tės, po vyru Kučinskienės, paei
nančios iš Suvalkų rM., 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 
resu:

Julijona Levonienė,
8 Brudge Str.,

S. Š. Glasgow, Scotland.

SU VISOKIAIS
v SPAUDOS 
DARBAIS

KREIPKITĖS
l

“ DARBININKĄ.”

ad-

Utarninke, 7:30 vai. vakare 
bus pirma repeticija veikalo 
“Gyvenimo V e r p e- 
t e.” Visi imantieji tame vei
kale dalyvumą prašomi sueiti 
Bažnvtinėn svetainėn yiršpažy- 
mėtu laiku.

Komisija.

Baisi nelaimė. Juozo Vasi
liausko, gyv. ant Bolton st. 
šeimynoj ištiko nelaimė perei
tą seredą. Vaikiukas 16 mė
nesių sėdėjo prie pečiaus ir 
mergaite dviejų metų buvo ša
lę. Vaikai susivaidijo ir mer
gaitė su šlebute kirto vaikui. 
Bet pataikė į puodą verdančių 
barščių. Puodas virto ant vai
kiuko ir neišpasakytai nupliki
no. Mergaitė ir-gi gerokai 
apšutinta. Vaikiukas mirė 
pėtnyčioj. Mergaitė mirė nedė
toj.

Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.

“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa
veikslų ir už pigią kainą.

Mes iferduodame po 15c., 25c., 35c-, 50 centų ir augščiaus.

Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodų. 
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

Beto galima gauti visokių pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25c. 
aukščiaus.

Mes turime pastatomi) ir pakabinamų kryželių, kurie nak-
tvje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$1.00.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių religiš. 
kų daiktų.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
lių” — kaina $1.50, $1-85, $2.00, $2.50 ir 3.50; “Aniolas Sar
gas” — kaina 65c., 85cv $1.00, $1.25 ir $1.50; “Aukso Alto
rius” po $1.75 ir kitokių.

ir

HYDE PARK, MASS.

Aukos Lavzrenco streikieriams.
LDS. 33 kuopos nariai kovo 

2 d. susirinkime Lavrenco 
streikieriams pagelbėti aukojo:

B. Balčiūnas $2.00.
Po $1.00: F. Karpavičius, F. 

Borisas, T. Krimelis, A. Isoda, 
O- Tamošaitienė, A. Kačėnas, 
M. Rupšaitė, P. Markevičius.

Iš kuopos iždo $5.00-
Išviso $15.00.

Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) linijuo- 
tų ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75c. ‘

Galima gauti paišelių, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy
mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Plunksnų! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna 
švtas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

Paieškau dukters Liudvikos 
Bendokas pabėgusios su vyru. Ji 
yra 5-kių pėdų ir 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 jęs 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 ramiaus, o jei kas aptėmysi- 
te juos, meldžiu man pranešti už 
ką būsiu dėkingas. Adresas:

Aleksandra Bendokas,
458 Grand St., Brooklyn, N. Y.

X ----------------
Noriu gauti darbą pas lietuvius 

ar&a lenkus prižiūrėti' namus ir 

vaikus. Kam reikėtų, galite ma
tyti vakarais nuo 5 vai.

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

Aš Antanas Brazauskas paieš
kau savo pusbroilo-Viktoro Račo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Man- 
kūnų vai., Ražaičių kaimo.Jis 
pirmiaus gyveno Waukegan, III'., 
o dabar nežinotu kur. Meldžiu at- 
sišaukt šiuo adresu:

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

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — Y. Varžinskaitė,

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

58 Heaton Avė., Norvvood, Mass. 
KASIERIUS — M. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass. 
KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- 

vuliutė, 22 Chapell «t., Nor- 
wood, Mass. ir E. Roženiukė, 
148 Ames St., Montello, Mass.

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.*•? v

ra-

Mao'pę.5

/ N&N lcA< AB.

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 ganvklė, namas’ ant dviejų 
lubų, 6 dideli kambariai, prie pat 
namo durių šulinis ir banė, viš
toms šantės. Užvesta dailus so
das. Yra karvė, kiaulių, vistų 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,
Box 2, Bloomfield, Conn.

LIETUVOS. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

Kalbėjo Grigaitis.
Nepasisekus mūsų socijalis- 

tams Rusijoje su “rojaus” vy- 
kinimu, jie nebežino nei patys 
ką toliaus bedaryti, ar grįšti 
atgal ant tiesos kelio, nuo ku
rio jie nuklydo, ar dar vis klai
džioti po senovei. Mat jie da
bar patys persitikrino, kad jų 
‘ ‘ rojus ’ ’ yra statomas ant smė
lio ir kuriam tereikia tik mažo 
vėjalio, ir “rojus” tuojaus su
griūva. Tai-gi štai dar ne
praslinko galėt nei metų laiko, 
kaip čia kalbėdamas Grigaitis 
išgyrė Rusijos “rojų,” tuomet 
jam “sočijalištai” plojo, kiek 
begalėdami. Bet štai dabar vėl 
kalbėdamas kovo 23 d., tas 
pats Grigaitis, kurį socijalis- 
tai vadindavo net Marksu IT, 
nupasakoja, kad Rusijoj dabar 
vietoje rojaus esąs pragaras, o 
to pragaro sočijali stai-bolševi- 
kai esą tikri “somojiedai.” 
Žinoma tokia kalba baisiai ne
patiko mūsiškiams soc.-bolševi
kams ir jie tuojaus salėje sūkė- 
lė naują pragarą. Vieni kvie
tė kalbėtoją į “diskusijas,” ki
ti pradėjo visokius “klausi
mus” statyti, treti vėl rėkavo 
nei patys nežinodami ko jie no
ri, taip kad Grigaitis pasiju
to esąs naujų samojiedų tarpe 
ir griebęs už kepurės ketino 
sprūsti lauk, bet “socijalis- 
tai” šaukė: “Užbaigk pra
kalbą, atsakyk ant klausymo” 
ir tt. Grigaitis atsakė, kad 
turįs tuojaus kitur važiuoti ir 
taip viskas užsibaigė. Tikrai 
juokingai atrodo, kad tamsūs 
cicilikai mokytesni žmogų no
ri sukritikuoti ir gana. Mat jie 
tos akvplėšystės išmoko iš 
“Keleivio” Maikio, kurs kriti
kuoja savo tėvą."
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Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4-00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Pinigus su užsakymu siųsk:

v •

t:

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

§i

z
NAUJOS

STASIO ŠIMKAUS — CHORAMS DAINOS.

No. 6, Aš jojau per girelę
99 ~ ----

99

99

9 J

99

99

99

99

99

30c.
7, Vai tu žirge..................................................... 30c.
8, Nesigraudink mergužėle.............................30c.
9, Sėdžiu po langeliu.................-.....................30c.

11, Gerkit broliukai........................ 25c.
12, Važiavau dieną .............................................25c.
14, Oželis ............................................................... 60c.
15, Mes padainuosim ir Beanštanti aušrelė 30c.
16, Šią nedėlėlę.....................................................25c.
10, Motule mano .......................................... -...30c.

” 18, Ant tėvelio dvaro ..........................  35c.
19, Saulutė tekėjo................................................. 25c.
20, Paukštužėli ............................ 30c.
21, Vienas žodis ne šneka....................  45c.
22, Vai gudri, gudri.............................. 50c.

23, “Vakarinė Daina” iš Muzikai ės Pjesos 60e. 
Chorams imant didesnį skaitlių egzempliorių, 

. nuleidžiama didelis nuošimtis.
Adresuokite^

“DARBI NINKAS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ii

a

Paieškau sūnaus Petro Kazlaus
ko, arba angliškai Peter McLas- 
kev; gegužio mėn. 1914 m. prisi
rašė liuosnoriu važinėti ant laivų 
Britanijos armijoj (Prince Lane). 
Gyveno Škotijoj (Anglijoj) Bum- 
bank’c 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 j New York’ą. Kas žinote, ar
ba paties meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

Katarina Kazlauskienė,
50 Crown Str.,

S. S. Glasgotv, Scotland.

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- 
aukite nuo 5 vai. kiekvieną vaka
rą arba nedėliomis. Adresas: 20 
Washington PI., Hyde Park, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI 
TONIKO DIRBTUVĖ 

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

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

apsigyveno Detroit, 
turiu svarbų reikalą, 
kitas atsišaukite šiuc

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

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA.

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

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

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

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

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

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
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.

įsi

■ ..
■i

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

PRIE DORCHESTER ST.:

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

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

Nedaliom! ■ 
nuo 10 vai. ryta 
Ik! 4 vai. vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Rytelis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Gydo visokias Ilgu
1-3 P. M. 7-9 P. M. Priskiria Akinta..

419 Boylston St , Boston, Mass.

F st

J J

M
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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- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, * jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiŠkai išezaminavoju 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.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson a
9-11 RYTE NEWARK. N. J.
2-4 po pietų Telefoną* 91
6-8 vakare Market

padarys veldn 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj. ji 

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

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

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

Kiekvienas naujas skaityto
jas arbą narys prisideda prie 
“Darbininko” dieniaščio įkū
rimo.

AŠ, ADOMAS A KARALIAU SKAS, SEKANČIAI R^AU. 1 !
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija.! ! 

ne»irtn»Tnn9 pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė^1 1 
ką sustojimas viso kūno, jr buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-] Į 
Rur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvnn Salotam vaistą, Bitterto Kraujo valytojoj ! 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-1 1 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti.’Kraujas] Į 
lšsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžitnn^ išnytrn po nžmnat- i 
mui visą Ilgą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli SaluturaK] [ 
Biteria. Ir po 3 mėni. savo peveikste pamačiau tokj skirtumą kaip tarp i 
dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dė- ’ 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] ] 
žįstamiems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų-1 
taras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrūnas, Prof. 
1707 S. Halsted St Tel. Canal 6417. Chicago, HL

VYRAI IR MOTERYS
I Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko s 
| 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- e
• jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje ! 
pasitark su manim.

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

j'medicinos įtaisymais, kurie *pagelbsti kur kiti būdai nieko ! 
i negelbsti Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- Į 
J terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
: budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Į
* kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
I dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- f 
3 rėjimas yra dykai. /

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

Į *DR. GIBBS ■
§673 Wa8hington St., arti Boylston St., pirmos durys nno Ctaety

Teatro. BOSTON, MASS.
| Ofiso valandos Nedėldieniais ir
■ 9 ryto iki 8 vakare

BelI Phone Dickinran 3095 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedeBomia iki 4 Yopifts. »

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga solalka Planku alinki- 

ma. praialina pletekanaa. nieUjfana 
odoa galroa. rasi na plaukui priduoda 
ma jėms reikalinga maiata.

Dermafmra padarya kad Jnafl plau
kai bos trakua Ivetana ir akaiatns.

Oda Juaū salvo]« bus tyra, pleis
kanos Hnyks ant visados ir plaukai

Reikalaujant prialuslme Jum pač- 
ta anais dykai Hbandymui aampala.




